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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovídající předpis EU 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 
o  úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, 
(ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a 
směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o 
zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 
882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních 
kontrolách). 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických 
normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o 
technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 
o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a 
nařízení Komise (ES) č. 1852/2001. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí 
a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o 
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 
2001/37/ES. 
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Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/2/EC ze dne 22.února 1999 o 
aproximaci zákonů členských států v oblasti potravin a potravinářských přísad 
ošetřovaných ionizujícím zářením.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a 
zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 
1234/2007. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o procedurálních 
krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách. 
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních 
týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže 
pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES. 
 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) kontrolním vzorkem vzorek složený ze 
všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či 
vzorky určené pro úřední kontrolu, 
popřípadě také vzorek určený pro 
doplňující odborný posudek vypracování 
druhého odborného stanoviska pro 
potřeby kontrolované osoby, pokud o něj 
kontrolovaná osoba požádá, 

32017R0625 
 

Čl. 35 odst. 1 Čl. 35 Druhé odborné stanovisko 
1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru 
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci 
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné 
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. 

§ 3 odst. 1 
písm. i) 

i) oznámit v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě dálkovým přenosem 
dat zahájení, změny nebo ukončení 
výkonu předmětu činnosti podle tohoto 
zákona nejpozději v den, kdy tyto 
skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu 

32017R0625 
 

Čl. 15 odst. 5 
písm. b) 

Čl. 15 Povinnosti provozovatelů 
5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3 
poskytnou provozovatelé příslušným orgánům 
alespoň tyto aktualizované údaje: 
b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně 
činností vykonávaných prostřednictvím 
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dozoru s uvedením svého jména, 
příjmení nebo obchodní firmy, sídla a 
adresy provozovny, 
 
oznámit v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě dálkovým 
přenosem dat zahájení, změny nebo 
ukončení výkonu předmětu činnosti 
podle tohoto zákona nejpozději v den, 
kdy tyto skutečnosti nastaly, 
příslušnému orgánu dozoru a dále v 
oznámení uvést a ke dni změny 
aktualizovat  
 
1. své jméno, příjmení nebo 
obchodní firmu, sídlo a adresu 
provozovny, jde-li o osobu fyzickou, 
nebo obchodní firmu nebo název, 
sídlo a adresu provozovny, jde-li o 
osobu právnickou,  
2. identifikační číslo osoby,   
3. předmět činnosti nebo 
podnikání a  
4. konkrétní činnosti, které jako 
provozovatel potravinářského 
podniku provozuje; 
  
tyto údaje se při poskytování 
stravovacích služeb oznamují 
orgánům ochrany veřejného zdraví, 
které je neprodleně předávají ostatním 
orgánům dozoru uvedeným v § 16, 

komunikačních prostředků na dálku, a místa, která 
mají pod svou kontrolou. 

§ 3 odst. 4 Provozovatel potravinářského podniku, 
který dováží potraviny z jiných států, než 

32017R0625 čl. 3 odst. 38  
 

Čl. 3 Definice 
38) „stanovištěm hraniční kontroly“ místo, včetně 
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písm. b) jsou členské státy Evropské unie (dále 
jen „třetí země“), je povinen 
b) pokud tak stanoví přímo použitelný 
předpis Evropské unie, dovážet potraviny 
přes určená místa vstupu nebo určená 
místa dovozu stanovená prováděcím 
právním předpisem stanoviště hraniční 
kontroly62) určená Ministerstvem 
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) 
nebo přes jiná kontrolní místa než 
jsou stanoviště hraniční kontroly 
podle čl. 53 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, 

 
 
 
 
čl. 53 odst. 1 
písm. a) 

zařízení, která k němu patří, určené členským 
státem k provádění úředních kontrol stanovených v 
čl. 47 odst. 1; 
 
Čl. 53 Úřední kontroly neprováděné na stanovištích 
hraniční kontroly 
1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o 
pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za 
jakých podmínek: 
a) mohou příslušné orgány provádět kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na jiných 
kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční 
kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní místa 
splňují požadavky stanovené v čl. 64 odst. 3 a v 
prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu s čl. 
64 odst. 4; 

§ 4 odst. 8 (8) Potraviny ozářené ionizujícím 
zářením v členských státech Evropské 
unie musí být při uvádění na trh v České 
republice doprovázeny dokumentací s 
údaji o jménu a adrese schválené 
ozařovny, která ozáření provedla, 
údajem o způsobu ozáření jednotlivých 
druhů potravin a jejich množství. 
 
(8) Potraviny ozářené ionizujícím 
zářením v členských státech Evropské 
unie, které nejsou určeny konečnému 
spotřebiteli ani provozovateli 
potravinářského podniku, který 

31999L0002 Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 

Čl. 6 Označování potravin ošetřených ionizujícím 
zářením se řídí těmito ustanoveními: 
- v případě produktů, jež nejsou určeny konečným 
spotřebitelům a stravovacím zařízením: 
b) se vyznačí buď název a adresa zařízení, které 
ozáření provedlo, nebo jeho referenční číslo, jak o 
něm pojednává článek 7; 

 
62) Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625. 
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provozuje stravovací službu, musí být 
při uvádění na trh v České republice 
doprovázeny dokumentací obsahující 
jméno a adresu schválené ozařovny, 
která ozáření provedla, nebo 
referenční číslo a způsob ozáření 
jednotlivých druhů potravin. 

§ 12c odst. 1 (1) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových 
výrobků jsou povinni zajistit, aby 
jednotkové balení cigaret a tabáku 
určeného k ručnímu balení cigaret bylo 
označeno jedinečným identifikátorem 
způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. 
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových 
výrobků jsou povinni  
 
a) požádat v případech 
uvedených v čl. 9, 10, 14, 16 a 18 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., 
(dále jen „Státní tiskárna cenin“) o 
přidělení jedinečného identifikátoru, 
jedinečného identifikátoru na úrovni 
skupinových balení a identifikačního 
kódu hospodářského subjektu, 
zařízení a stroje a 
 
b) zajistit, aby jednotkové balení 
cigaret a tabáku určeného k ručnímu 
balení cigaret bylo označeno 
jedinečným identifikátorem vydaným 

32018R0574 Čl. 4 odst. 1 
Čl. 10 
Čl. 14 odst. 1 
Čl. 16 odst. 1 
a 2 
Čl. 18 odst. 1 
a 2 
 

Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů 
1.   Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je 
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt 
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky 
vyrobeny. 
Odchylně od prvního pododstavce je příslušným 
vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro 
členský stát, na jehož trh jsou výrobky uváděny, 
pokud takový požadavek uvedený členský stát 
uloží. 
 
Čl. 10 Označování pomocí jedinečných indikátorů 
na úrovni skupinových balení 
1. Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou plnit 
záznamové povinnosti podle čl. 15 odst. 5 směrnice 
2014/40/EU pomocí záznamů skupinových balení, 
označí skupinová balení obsahující tabákové 
výrobky jedinečným identifikátorem („jedinečný 
identifikátor na úrovni skupinového balení“).  
2. Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových 
balení jsou generovány a vydávány na základě 
žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů 
nebo přímo hospodářským subjektem.  
3. Pokud je jedinečný identifikátor na úrovni 
skupinového balení vygenerován na základě žádosti 
podané příslušnému vydavateli identifikátorů, musí 
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Státní tiskárnou cenin způsobem 
stanoveným prováděcím právním 
předpisem. 

být v souladu se strukturou stanovenou v čl. 11 
odst. 1.  
4. Je-li jedinečný identifikátor na úrovni skupinového 
balení vygenerován přímo hospodářským 
subjektem, musí být tvořen kódem individuální 
jednotky vygenerovaným v souladu s normou 
ISO/IEC 15459- 1:2014 nebo ISO/IEC 15459-
4:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty. 
 
Čl. 14 Žádost o identifikační kód hospodářského 
subjektu 
1.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních 
maloobchodních prodejen požádají o identifikační 
kód hospodářského subjektu od vydavatele 
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, v 
němž provozují alespoň jedno zařízení. Dovozci 
požádají o identifikační kód od vydavatele 
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, na 
jehož trh uvádějí své výrobky. 
 
Čl. 16 Žádost o identifikační kód zařízení 
1. Všechna zařízení od výroby až po první 
maloobchodní prodejnu musí být identifikována 
kódem („identifikační kód zařízení“) vygenerovaným 
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na 
němž se zařízení nachází. 
2.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních 
maloobchodních prodejen požádají o identifikační 
kód zařízení a poskytnou vydavateli identifikátorů 
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.4 
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě. 
 
Čl. 18 Žádost o identifikační kód stroje 
1.   Každý stroj musí být identifikován kódem 
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(„identifikační kód stroje“) vygenerovaným 
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na 
němž se stroj nachází. 
2.   Výrobci a dovozci požádají o identifikační kód 
stroje a poskytnou vydavateli identifikátorů 
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.7 
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě. 

§ 12c odst. 3 (3) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor tabákových 
výrobků jsou povinni zajistit, aby 
jednotkové balení tabákového výrobku 
jiného než cigarety nebo tabáku 
určeného k ručnímu balení cigaret bylo 
označeno jedinečným identifikátorem 
vydaným Státní tiskárnou cenin a 
způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. 

32018R0574 Čl. 4 odst. 1 
 

Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů 
1.   Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je 
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt 
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky 
vyrobeny. 
 

§ 12c odst. 5 
a 6 

(5) Výrobce a dovozce 
tabákových výrobků poskytnou 
vzorky tabákových výrobků, které 
jsou uváděny na trh, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
na základě její žádosti. Vzorky musí 
být poskytnuty ve formátu 
jednotkových balení a musí obsahovat 
použitý bezpečnostní prvek. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce 
zaplatí za poskytnuté vzorky náhradu; 
postupuje při tom podle § 11 odst. 2 a 
3 kontrolního řádu. 

          (6) Dojde-li k ohrožení integrity 
ověřovacího elementu 
bezpečnostního prvku podle čl. 6 

32018D0576 Čl. 7 odst. 2 
Čl. 6 odst. 2 

Čl. 7 Ověřování pravosti tabákových výrobků 
1 Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci 
tabákových výrobků se sídlem na jejich území na 
základě písemné žádosti poskytli vzorky tabákových 
výrobků, které jsou momentálně uváděny na trh. 
Vzorky musí být poskytnuty ve formátu 
jednotkových balení a musí obsahovat použitý 
bezpečnostní prvek. Na vyžádání poskytnou 
členské sáty obdržené vzorky tabákových výrobků 
Komisi. 
 
Čl. 6 Integrita bezpečnostních prvků 
2 Má-li členský stát důvod se domnívat, že je 
ohrožena integrita jakéhokoli ověřovacího elementu 
určitého bezpečnostního prvku, který se na jeho 
trhu momentálně používá, musí vyžadovat, aby byl 
dotčený bezpečnostní prvek nahrazen nebo 
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odst. 2 prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU)  2018/576, ústřední 
inspektorát Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce nařídí 
nahrazení nebo změnu 
bezpečnostního prvku výrobci 
tabákových výrobků, dovozci 
tabákových výrobků a poskytovateli 
bezpečnostního prvku. Nařízení 
náhrady nebo změny bezpečnostního 
prvku může být prvním úkonem v 
řízení. 

změněn. V případě, že členský stát zjistí ohrožení 
bezpečnostního prvku, informuje o tom do pěti 
pracovních dnů dotčené výrobce, dovozce a 
poskytovatele bezpečnostního prvku. 

§ 12h odst. 2 (2) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
jsou povinni způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem zajistit 
na jednotkovém balení nebo vnějším a 
vnějším balení elektronických cigaret 
nebo náhradních náplní do nich uvedení 
 

32014L0040 Čl. 20 odst. 4 
písm. b) 

4. Členské státy zajistí, aby: 
b) jednotková balení a jakékoli vnější balení 
elektronických cigaret a náhradních náplní: 
i) obsahovala seznam všech složek obsažených ve 
výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti a 
uvedení obsahu nikotinu ve výrobku a množství 
nikotinu v dávce, číslo šarže a doporučení 
uchovávat výrobek mimo dosah dětí, 
ii) aniž je dotčen bod i) tohoto bodu, neobsahovala 
prvky nebo znaky  
iii) uváděla jedno z následujících zdravotních 
varování: 
 „Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce 
návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se 
nedoporučuje.“ 
Nebo 
„Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce 
návykovou látkou.“ 
O tom, které z těchto zdravotních varování se 
použije, rozhodnou členské státy; uvedené v článku 
13, s výjimkou čl. 13 odst. 1 písm. a) a c) ohledně 
informací o obsahu nikotinu a příchutí, a 
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c) zdravotní varování splňovala požadavky 
stanovené v čl. 12 odst. 2. 

§ 12h odst. 3 Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce a distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková 
balení obsahovala přiložený leták 
obsahující 

32014L0040 Čl. 20 odst. 4 
písm. a) 

4. Členské státy zajistí, aby: 
a) jednotková balení elektronických cigaret a 
náhradních náplní obsahovala leták s informacemi 
o: 
i) návodu k použití a skladování výrobku, včetně 
odkazu na skutečnost, že výrobek není doporučen k 
použití mladými lidmi a nekuřáky, 
ii) kontraindikacích, 
iii) varováních pro specifické rizikové skupiny, 
iv) možných nepříznivých účincích, 
v) návykovosti a toxicitě a 
vi) kontaktních údajích výrobce nebo dovozce a 
právnické nebo fyzické kontaktní osoby v Unii; 

§ 12i odst. 3 Ministerstvo zdravotnictví může nebo 
krajské hygienické stanice jsou 
oprávněny od výrobce nebo dovozce 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich na základě výzvy 
požadovat dodatečné informace, 
zejména ohledně hledisek bezpečnosti a 
kvality nebo nepříznivých účinků 
elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich. 

32014L0040 Čl. 20 odst. 9 
věta čtvrtá 

Čl. 20 Elektronické cigarety 
Členské státy mohou rovněž požadovat od 
hospodářského subjektu dodatečné informace, 
například ohledně hledisek bezpečnosti a kvality 
nebo jakýchkoli nepříznivých účinků elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní. 

§ 13f odst. 1, 
2 a 7 

(1) Výrobce, dovozce a distributor 
dovozce, distributor a maloobchodní 
prodejce tabákových výrobků jsou 
povinni zaznamenávat převzetí všech 
jednotkových balení do svého držení, 
jakož i veškeré přesuny v rámci jejich 
držení a konečný výstup jednotkových 
balení z jejich držení. Tuto povinnost lze 
splnit označením a záznamem celého 

32014L0040 Čl. 15 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské 
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s 
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází 
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do svého 
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a 
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. 
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a 
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balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, zůstane-li umožněno 
sledování a vyhledávání všech 
jednotkových balení. 
 
(2) Výrobce, dovozce, a distributor 
dovozce, distributor a maloobchodní 
prodejce tabákových výrobků jsou 
povinni vést úplné a přesné záznamy o 
veškerém nakládání s tabákovými 
výrobky podle odstavce 1. 
 
(7) Výrobce, dovozce, a distributor  
dovozce, distributor a maloobchodní 
prodejce tabákových výrobků jsou 
povinni údaje uchovávat v nezměněné 
podobě. 

záznamu celého balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno 
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. 

§ 13f odst. 4 
písm. a) 

(4) Výrobce tabákových výrobků je 
povinen 
a) poskytnout dovozcům, a distributorům 
dovozcům, distributorům a  
maloobchodním prodejcům 
tabákových výrobků nezbytné zařízení, 
které umožní zaznamenávat zakoupení, 
prodej, uskladnění a přepravu 
tabákových výrobků nebo jiné nakládání 
s nimi a je schopné přečíst a předat 
zaznamenané údaje v elektronické 
podobě do zařízení podle odstavce 3 
písm. a) a b), a 

32014L0040 Čl. 15 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské 
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s 
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází 
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do svého 
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a 
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. 
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a 
záznamu celého balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno 
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. 

§ 13f odst. 8 (8) Povinnost maloobchodního 
prodejce tabákových výrobků podle 
odstavce 1, 2, a 7 a povinnost výrobce 
tabákových výrobků vůči 

32014L0040 Čl. 15 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské 
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s 
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází 
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maloobchodnímu prodejci tabákových 
výrobků podle odst. 4 písm. a) se 
nevztahují na místo maloobchodního 
prodeje tabákových výrobků, kde 
uvádí tabákové výrobky na trh. 

prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do svého 
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a 
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. 
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a 
záznamu celého balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno 
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. 

§ 13f odst. 9 (9) Výrobce a dovozce tabákových 
výrobků na žádost Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce poskytne 
plný přístup k záznamu ověřovacího 
postupu vytvořeného prostředkem k 
ověření neoprávněné manipulace 
podle čl. 7 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574. 
 

32014L0040 
32018R0574 

Čl. 15 odst. 5 
Čl. 7 

5. Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské 
subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s 
tabákovými výrobky, od výrobce po poslední 
hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází 
prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali 
převzetí všech jednotkových balení do svého 
držení, jakož i veškeré jejich interní pohyby a 
konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. 
Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a 
záznamu celého balení, například kartonu, krabice 
kartonů či palety, pokud zůstane umožněno 
sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. 
 
Čl. 7 Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni 
jednotkových balení 
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby přímo po aplikaci 
jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových 
balení následovalo ověření těchto jedinečných 
identifikátorů na úrovni jednotkových balení, pokud 
jde o správnou aplikaci a čitelnost. 
2. Postup uvedený v odstavci 1 musí být chráněn 
prostředkem k ověření neoprávněné manipulace 
dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou, 
která příslušným členským státům a Komisi předloží 
prohlášení, že instalovaný prostředek splňuje 
požadavky tohoto nařízení. 
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3. Pokud postup uvedený v odstavci 1 nepotvrdí 
správnou aplikaci a plnou čitelnost jedinečného 
identifikátoru na úrovni jednotkového balení, musí 
výrobci a dovozci jedinečný identifikátor na úrovni 
jednotkového balení aplikovat znovu. 
4. Výrobci a dovozci zajistí, aby informace 
zaznamenané prostředkem k ověření neoprávněné 
manipulace zůstaly k dispozici po dobu devíti 
měsíců od okamžiku pořízení záznamu. 
5. Na žádost členských států poskytnou výrobci a 
dovozci plný přístup k záznamu ověřovacího 
postupu vytvořeného prostředkem k ověření 
neoprávněné manipulace. 
6. Odchylně od odstavců 2, 4 a 5 se povinnost 
instalovat prostředek k ověření neoprávněné 
manipulace nepoužije: 
a) do 20. května 2020 na výrobní procesy 
provozované hospodářskými subjekty nebo 
případně skupinou podniků, k níž náleží, které v 
průběhu kalendářního roku 2019 na úrovni Unie 
použily méně než 120 milionů jedinečných 
identifikátorů na úrovni jednotkových balení; 
b) do 20. května 2021 na výrobní procesy 
provozované hospodářskými subjekty, které spadají 
pod definici malých a středních podniků stanovenou 
v doporučení Komise 2003/361/ES; 
c) na plně manuální výrobní procesy. 

§ 13g 
odst. 1 

(1) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce je národním správcem 
úložiště dat pro účely sledovatelnosti 
tabákových výrobků podle čl. 25 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574.  

32018R0574 Čl. 25 odst. 1 
písm. k) 

Čl. 25 Obecné charakteristiky systému úložišť 
1.   Systém úložišť splňuje tyto podmínky: 
k) je přístupný pro příslušné orgány členských států 
a pro Komisi. Národní správci určení členskými 
státy a útvary Komise mají udělena přístupová 
práva, která jim umožňují vytvářet, spravovat a rušit 
uživatelská přístupová práva pro úložiště a 
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související operace stanovené v této kapitole 
prostřednictvím grafického rozhraní pro správu 
uživatelů. Grafické rozhraní pro správu uživatelů 
musí být slučitelné s nařízením (EU) č. 910/2014, 
zejména pokud jde o příslušná opakovaně 
použitelná řešení poskytovaná jako stavební bloky 
podle telekomunikační části Nástroje pro propojení 
Evropy. Národní správci určení členskými státy 
musí mít možnost udělovat následná přístupová 
práva dalším uživatelům, kteří spadají pod jejich 
odpovědnost; 

§ 13g 
odst. 2 

(2) Státní tiskárna cenin je na úrovni 
jednotkového balení podle čl. 6 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 na území České republiky 
jediným vydavatelem  
a) jedinečného identifikátoru 
podle čl. 3 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574,  
b) jedinečného identifikátoru na 
úrovni skupinového balení podle čl. 
10 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574, 
c) identifikačního kódu 
hospodářského subjektu podle čl. 14 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574, 
d) identifikačního kódu zařízení 
podle čl. 16 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574 a 
e) identifikačního kódu stroje 
podle čl. 18 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574. 

32018R0574 Čl. 3 
Čl. 4 odst. 1 
Čl. 10 
Čl. 14 odst. 1 
Čl. 16 odst. 
1,2 
Čl. 18 odst. 
1,2 
 

Čl. 3 Vydavatel identifikátorů 
1.   Každý členský stát jmenuje subjekt („vydavatele 
identifikátorů“), který bude odpovědný za 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů v 
souladu s články 8, 9, 11 a 13, a to ve lhůtě nejvýše 
jednoho roku od data vstupu tohoto prováděcího 
nařízení v platnost. 
2.   Členské státy zajistí, aby bylo jmenování 
vydavatele identifikátorů, který k výkonu svých 
funkcí hodlá využít subdodavatelů, vzato v úvahu 
pouze tehdy, pokud jim byla sdělena totožnost 
veškerých navrhovaných subdodavatelů. 
3.   Vydavatel identifikátorů musí být nezávislý a 
musí splňovat kritéria stanovená v článku 35. 
4.   Každý vydavatel identifikátorů musí být vybaven 
jedinečným identifikačním kódem. Kód se skládá z 
alfanumerických znaků a splňuje normu 
Mezinárodní organizace pro 
normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise 
(„ISO/IEC“) 15459-2:2015. 
5.   Je-li stejný vydavatel identifikátorů jmenován ve 
více než jednom členském státě, musí být 
identifikovatelný stejným kódem. 
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Čl. 4 Vydavatelé identifikátorů příslušní pro 
generování a vydávání jedinečných identifikátorů 
1.   Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je 
příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt 
jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky 
vyrobeny. 
 
Čl. 10 Označování pomocí jedinečných indikátorů 
na úrovni skupinových balení 
1.   Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou plnit 
záznamové povinnosti podle čl. 15 odst. 5 směrnice 
2014/40/EU pomocí záznamů skupinových balení, 
označí skupinová balení obsahující tabákové 
výrobky jedinečným identifikátorem („jedinečný 
identifikátor na úrovni skupinového balení“). 
2.   Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových 
balení jsou generovány a vydávány na základě 
žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů 
nebo přímo hospodářským subjektem. 
3.   Pokud je jedinečný identifikátor na úrovni 
skupinového balení vygenerován na základě žádosti 
podané příslušnému vydavateli identifikátorů, musí 
být v souladu se strukturou stanovenou v čl. 11 
odst. 1. 
4.   Je-li jedinečný identifikátor na úrovni 
skupinového balení vygenerován přímo 
hospodářským subjektem, musí být tvořen kódem 
individuální jednotky vygenerovaným v souladu s 
normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 
15459-4:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty. 
 
Čl. 14 Žádost o identifikační kód hospodářského 
subjektu 
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1.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních 
maloobchodních prodejen požádají o identifikační 
kód hospodářského subjektu od vydavatele 
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, v 
němž provozují alespoň jedno zařízení. Dovozci 
požádají o identifikační kód od vydavatele 
identifikátorů příslušného pro každý členský stát, na 
jehož trh uvádějí své výrobky. 
 
Čl. 16 Žádost o identifikační kód zařízení 
1.   Všechna zařízení od výroby až po první 
maloobchodní prodejnu musí být identifikována 
kódem („identifikační kód zařízení“) vygenerovaným 
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na 
němž se zařízení nachází. 
2.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních 
maloobchodních prodejen požádají o identifikační 
kód zařízení a poskytnou vydavateli identifikátorů 
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.4 
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě. 
 
Čl. 18 Žádost o identifikační kód stroje 
1.   Každý stroj musí být identifikován kódem 
(„identifikační kód stroje“) vygenerovaným 
vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na 
němž se stroj nachází. 
2.   Výrobci a dovozci požádají o identifikační kód 
stroje a poskytnou vydavateli identifikátorů 
informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.7 
přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě. 

§ 13g odst. 
3 

(3) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce je oprávněna uzavírat další 
dohody o úrovni služeb s 
poskytovatelem sekundárního 

32018R0574 Čl. 27 odst. 
11 

Čl. 27 Sekundární úložiště 
11. Členské státy a Komise si ponechají právo 
uzavírat další dohody o úrovni služeb s 
poskytovatelem sekundárního úložiště za účelem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBCPG7UVC)



16 

 

úložiště podle čl. 27 prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2018/574. 
 

sjednání smlouvy s tímto poskytovatelem na výkon 
dalších služeb, které nejsou upraveny v tomto 
nařízení. Poskytovatel sekundárního úložiště může 
za poskytování těchto dalších služeb účtovat 
přiměřené poplatky 

§ 13g odst. 
4 

(4) V případě odesílání a překládky 
jednotkových nebo skupinových 
balení tabákových výrobků s celkovou 
hmotností nižší než 10 kg určených 
mimo Evropskou unii lze povinnost 
podle čl. 32 odst. 1 písm. c) až e) 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 splnit poskytnutím přístupu 
k záznamům systému sledování 
zásilek, který patří provozovateli 
logistických nebo poštovních služeb. 

32018R0574 Čl. 32 odst. 5 Čl. 32 Zaznamenávání a předávání informací o 
pohybech výrobku 
5. V případě odesílání a překládky jednotkových 
nebo skupinových balení tabákových výrobků s 
celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo 
Unii mohou členské státy, v nichž se odesílací 
zařízení nachází, umožnit, aby byla záznamová 
povinnost podle odst. 1 písm. c) až e) splněna 
poskytnutím přístupu k záznamům systému 
sledování zásilek, který patří provozovateli 
logistických nebo poštovních služeb. 

§ 13g odst. 
5 

(5) Nezávislá třetí strana, která dodala 
a nainstalovala prostředek k ověření 
neoprávněné manipulace, předloží po 
jeho instalaci bez zbytečného odkladu 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a Evropské komisi 
prohlášení podle čl. 7 prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2018/574. 

32018R0574 Čl. 7 odst. 2 Čl. Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni 
jednotkových balení 
2. Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni 
jednotkových balení 

§ 13g odst. 
6, 7 a 8 

(6) V případě zjištění vážného 
porušení požadavků na výrobu, 
dovoz, distribuci nebo uvádění 
tabákových výrobků na trh 
stanovených tímto zákonem nebo 
přímo použitelným předpisem 
Evropské unie rozhodne ústřední 
inspektorát Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce o deaktivaci 
a) identifikačního kódu 

32018R0574 Čl. 15 odst. 4 
Čl. 17 odst. 4 
Čl. 19 odst. 4 

Čl. 15 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
hospodářských subjektů 
4.  V odůvodněných případech mohou členské státy 
v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy 
požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval 
identifikační kód hospodářského subjektu. V těchto 
případech členský stát o deaktivaci informuje 
hospodářský subjekt nebo provozovatele první 
maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody 
této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu 
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hospodářského subjektu podle čl. 15 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574, 
b) identifikačního kódu zařízení 
podle čl. 17 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574, nebo 
c) identifikačního kódu stroje 
podle čl. 19 prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/574  
 
a Státní tiskárna cenin identifikační 
kód podle písm. a), b) nebo c) 
neprodleně deaktivuje a o deaktivaci 
kódu informuje Státní zemědělskou a 
potravinářskou inspekci. 
 
(7) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce s uvedením důvodů 
informuje o deaktivaci kódu podle 
odst. 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, 
distributora, maloobchodního 
prodejce nebo provozovatele první 
maloobchodní prodejny a o deaktivaci 
kódu podle odstavce 6 písm. c) 
informuje výrobce nebo dovozce 
tabákových výrobků.  
 
(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může 
být prvním úkonem v řízení. 

hospodářského subjektu povede k automatické 
deaktivaci souvisejících identifikačních kódů 
zařízení a identifikačních kódů strojů. 
 
Čl. 17 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
zařízení 
4.   V odůvodněných případech mohou členské 
státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů 
deaktivoval identifikační kód zařízení. V těchto 
případech členský stát o deaktivaci informuje 
hospodářský subjekt nebo provozovatele první 
maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody 
této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu 
zařízení povede k automatické deaktivaci 
souvisejících identifikačních kódů strojů. 
 
Čl. 19 Vydávání a registrace identifikačních kódů 
strojů 
4.   V odůvodněných případech mohou členské 
státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů 
deaktivoval identifikační kód stroje. V těchto 
případech členský stát o deaktivaci informuje 
výrobce a dovozce a zároveň uvede důvody této 
deaktivace. 

§ 15 odst. 4 (4) Ministerstvo zajišťuje systém správní 
pomoci a spolupráce52) a koordinuje 

32017R0625 Čl. 103 odst. 
3 

Čl. 103 Styčná místa 
3. Členské státy sdělí Komisi a dalším členským 

 
52) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 
Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
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činnost zúčastněných správních úřadů, 
dozorových orgánů a ostatních 
zúčastněných organizací. Ministerstvo 
předá a aktualizuje kontaktní údaje 
styčných míst podle čl. 103 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 Evropské komisi a členským 
státům Evropské unie. 

státům kontaktní údaje svých styčných míst, která 
byla určena v souladu s odstavcem 1, a veškeré 
jejich následné změny. 

§ 15 odst. 7 (7) Ministerstvo je kontaktním místem a 
koordinuje přípravu a zpracovává 
jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní 
plán kontrol a roční zprávy o 
prováděných kontrolách podle čl. 41 až 
44 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004. 
 
(7) Ministerstvo je kontaktním místem, 
koordinuje přípravu, zpracování a 
zveřejnění a zajistí předložení 
víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol podle čl. 109 až 111 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 a výroční zprávy 
o prováděných kontrolách podle čl. 
113 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625. 

32017R0625 Čl. 109 až 
čl. 111 
Čl. 113 

Čl. 109 Víceleté vnitrostátní plány kontrol a jediný 
subjekt pro víceleté vnitrostátní plány kontrol 
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
prováděly úřední kontroly, na které se vztahuje toto 
nařízení, na základě víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol, jehož příprava a provádění probíhá na jejich 
území koordinovaným způsobem. 
2. Členské státy určí jediný subjekt pověřený: 
a) koordinací přípravy víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol mezi všemi příslušnými orgány 
odpovědnými za úřední kontroly; 
b) zajištěním ucelenosti víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol; 
c) shromažďováním informací o provádění 
víceletého vnitrostátního plánu kontrol za účelem 
předkládání výročních zpráv podle článku 113 a za 
účelem případné revize a aktualizace uvedeného 
plánu v souladu s čl. 111 odst. 2. 
 
Čl. 110 Obsah víceletých vnitrostátních plánů 
kontrol 
1. Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí být 
vypracovány tak, aby se zajistilo naplánování 
úředních kontrol ve všech oblastech, na něž se 
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, v souladu s 
kritérii stanovenými v článku 9 a v pravidlech 
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stanovených v článcích 18 až 27. 
2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol obsahují 
obecné informace o struktuře a organizaci systémů 
úředních kontrol prováděných v daném členském 
státě v jednotlivých dotčených oblastech a 
přinejmenším informace o: 
a) strategických cílech víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol a o tom, jak jsou tyto cíle zohledněny 
při stanovování priorit úředních kontrol a přidělování 
zdrojů; 
b) kategorizaci rizik úředních kontrol; 
c) určení příslušných orgánů a jejich úkolů na 
centrální, regionální a místní úrovni a zdrojích, které 
mají tyto orgány k dispozici; 
d) případném přenesení úkolů na pověřené 
subjekty; 
e) celkové organizaci a řízení úředních kontrol na 
celostátní, regionální a místní úrovni, včetně 
úředních kontrol v jednotlivých zařízeních; 
f) kontrolních systémech použitých pro různá 
odvětví a o koordinaci mezi různými útvary 
příslušných orgánů odpovědných za úřední kontroly 
v těchto odvětvích; 
g) zavedených postupech a opatřeních zajišťujících 
soulad s povinnostmi příslušných orgánů uvedenými 
v čl. 5 odst. 1; 
h) školení pracovníků příslušných orgánů; 
i) dokumentovaných postupech uvedených v čl. 12 
odst. 1; 
j) celkové organizaci a provádění pohotovostních 
plánů v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 
a 
k) celkové organizaci spolupráce a vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány v členských 
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státech. 
 
Čl. 111 Příprava, aktualizace a revize víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol 
1. Členské státy zajistí zpřístupnění víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol uvedených v čl. 109 
odst. 1 veřejnosti, s výjimkou těch částí, jejichž 
zveřejnění by mohlo narušit účinnost úředních 
kontrol. 
2. Víceletý vnitrostátní plán kontrol je pravidelně 
aktualizován za účelem svého přizpůsobení 
změnám pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a 
revidován s přihlédnutím alespoň k těmto faktorům: 
a) výskyt nových nákaz, škodlivých organismů 
rostlin nebo jiných rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí; 
b) významné změny struktury, řízení nebo činnosti 
příslušných orgánů členských států; 
c) výsledky úředních kontrol členských států; 
d) výsledky kontrol prováděných Komisí v členském 
státě v souladu s čl. 116 odst. 1; 
e) vědecké poznatky a 
f) výsledky úředních kontrol provedených 
příslušnými orgány třetích zemí v členském státě. 
3. Členské státy Komisi na požádání poskytnou 
nejaktuálnější verzi svého víceletého vnitrostátního 
plánu kontrol. 
 
Čl. 113 Výroční zprávy členských států 
1. Každý rok do 31. srpna předloží jednotlivé 
členské státy Komisi zprávu, ve které uvedou: 
a) veškeré změny, které provedly ve svých 
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víceletých vnitrostátních plánech kontrol za účelem 
zohlednění faktorů uvedených v čl. 111 odst. 2; 
b) výsledky úředních kontrol provedených v 
předchozím roce na základě svého víceletého 
vnitrostátního plánu kontrol; 
c) typ a počet případů nesouladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, které příslušné orgány 
zjistily v předchozím roce v jednotlivých oblastech; 
d) opatření k zajištění účinného provádění svého 
víceletého vnitrostátního plánu kontrol, včetně 
donucovacích opatření a jejich výsledků, a 
e) odkaz na internetové stránky příslušného orgánu 
obsahující veřejné informace o poplatcích nebo 
platbách uvedené v čl. 85 odst. 2. 
2. Za účelem zajištění jednotného uspořádání 
výročních zpráv uvedených v odstavci 1 Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů přijme a podle 
potřeby aktualizuje jednotné vzorové formuláře pro 
předkládání informací a údajů uvedených v 
zmíněném odstavci. 
Tyto prováděcí akty pokud možno umožní použít 
jednotné vzorové formuláře přijaté Komisí pro účely 
předkládání jiných zpráv o úředních kontrolách, 
které mají příslušné orgány Komisi předkládat v 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 145 odst. 2. 

§ 15 odst. 8 
písm. d) 

(8) Ministerstvo přijímá žádosti 
d) o souhlas s uvedením na trh nových 
potravin nebo nových složek potravin o 
určení statusu nových potravin podle 
čl. 4 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2283, 
 

32015R2283 Čl. 4 Čl. 4 Postup pro určování statusu nových potravin 
1. Provozovatelé potravinářských podniků ověří, zda 
potravina, kterou hodlají uvést na trh v Unii, spadá 
do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli. 
2. V případě, že si provozovatelé potravinářských 
podniků nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají 
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti 
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tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v 
němž hodlají novou potravinu uvést na trh jako 
první. Provozovatelé potravinářských podniků 
poskytnou členskému státu nezbytné informace, 
aby mu umožnili určit, zda určitá potravina spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli. 
3. Členské státy mohou vést konzultace s dalšími 
členskými státy a Komisí, aby určily, zda potravina 
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, či 
nikoli. 
4. Komise určí prostřednictvím prováděcích aktů 
procedurální kroky konzultačního postupu 
stanoveného v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, 
včetně lhůt a způsobů zveřejnění statusu potraviny. 
Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným 
postupem podle čl. 30 odst. 3. 

§ 15a odst. 1 
písm. e) 

(1) Ministerstvo 
e) určí na návrh příslušného 
dozorového orgánu podle § 14 
stanoviště hraniční kontroly 
postupem podle čl. 59 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625, 
 

32017R0625 Čl. 59  Čl. 59 Určení stanovišť hraniční kontroly 
1.  Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za 
účelem provádění úředních kontrol u jedné nebo 
více zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 
1. 
2.  Členské státy před určením stanoviště hraniční 
kontroly oznámí tuto skutečnost Komisi. Oznámení 
musí obsahovat veškeré informace nezbytné k 
tomu, aby Komise mohla ověřit, zda navrhované 
stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální 
požadavky stanovené v článku 64. 
3.  Do tří měsíců od obdržení oznámení podle 
odstavce 2 Komise vyrozumí daný členský stát: 
a) o tom, zda je určení navrhovaného stanoviště 
hraniční kontroly podmíněno příznivým výsledkem 
kontroly provedené odborníky Komise v souladu s 
článkem 116 za účelem ověření souladu s 
minimálními požadavky stanovenými v článku 64, a 
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b) o datu této kontroly, které nesmí být pozdější než 
šest měsíců od oznámení. 
4.  Pokud Komise v souladu s odstavcem 3 
vyrozuměla členský stát, že provedení kontroly není 
nutné, může členský stát provést určení. 
5.  Členský stát pozdrží určení stanoviště hraniční 
kontroly do okamžiku, než mu Komise sdělí příznivý 
výsledek kontroly. Komise sdělí výsledky své 
kontroly podle odst. 3 písm. a) do tří měsíců od 
jejího provedení. 

§ 15a odst. 1 
písm. f) a g) 

(1) Ministerstvo 
f) zruší na návrh příslušného 
dozorového orgánu podle § 14 určení 
stanoviště hraniční kontroly podle čl. 
62 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625, 
 
g) uvědomí podle čl. 62 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 Evropskou komisi a ostatní 
členské státy Evropské unie o tom, že 
určení stanoviště hraniční kontroly 
bylo zrušeno, a o důvodech tohoto 
zrušení, 

32017R0625 Čl. 62 Čl. 62 Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly 
uvedené v článku 64, členské státy: 
a) zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny 
nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které 
bylo určení učiněno, a 
b) vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze 
seznamů uvedených v čl. 60 odst. 1 pro kategorie 
zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno. 
2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské 
státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly 
bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o důvodech tohoto 
zrušení. 

§ 15a odst. 1 
písm. h) 

(1) Ministerstvo 
h) pozastaví na návrh příslušného 
dozorového orgánu podle § 14 určení 
stanoviště hraniční kontroly, o této 
skutečnosti uvědomí Evropskou 
komisi a ostatní členské státy, vyznačí 
pozastavení v seznamu stanovišť 
hraniční kontroly na území České 
republiky a za stanovených podmínek 
toto pozastavení zruší v souladu s čl. 

32017R0625 Čl. 63 Čl. 63 Pozastavení určení stanovišť hraniční 
kontroly 
1. Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční 
kontroly a nařídí, aby byla jeho činnost zastavena 
pro všechny nebo některé kategorie zvířat a zboží, 
pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti 
mohou způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v 
případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také 
pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné, 
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63 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625, 
 

pozastaví se určení s okamžitou platností. 
2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské 
státy okamžitě o tom, že určení stanoviště hraniční 
kontroly bylo pozastaveno, a o důvodech tohoto 
pozastavení. 
3. Členské státy vyznačí pozastavení určení 
stanoviště hraniční kontroly v seznamech 
uvedených v čl. 60 odst. 1. 
4. Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy 
zruší, jakmile: 
a) se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené 
v odstavci 1 již neexistuje, a 
b) sdělily Komisi a ostatním členským státům, na 
základě jakých informací bylo pozastavení zrušeno. 
5. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci 
členských států rozhodnout o pozastavení určení 
stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou 
důvody uvedené v tomto nařízení. 

§ 15a odst. 1 
písm. i) 

(1) Ministerstvo 
i) zveřejní na svých internetových 
stránkách aktualizovaný seznam 
stanovišť hraniční kontroly na území 
České republiky podle čl. 60 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625 a informuje 
Evropskou komisi o kontaktních 
údajích včetně jejich zpřístupnění 
podle čl. 4 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625, 

32017R0625 Čl. 4 odst. 4 
Čl. 60 odst. 1 

Čl. 4 Určení příslušných orgánů 
4. Členské státy zajistí, aby byla Komise 
informována o kontaktních údajích a veškerých 
případných změnách ohledně: 
a) příslušných orgánů určených v souladu s 
odstavcem 1; 
b) jediných orgánů určených v souladu s odst. 2 
písm. b); 
c) kontrolních orgánů pro ekologickou produkci 
uvedených v odstavci 3; 
d) pověřených subjektů uvedených v čl. 28 odst. 1. 
Informace uvedené v prvním pododstavci členské 
státy rovněž zpřístupní veřejnosti, včetně 
zpřístupnění na internetu. 
 
Čl. 60 Zařazení stanovišť hraniční kontroly na 
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seznam 
1. Každý členský stát zpřístupní na internetu 
aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly 
na svém území, ve kterých u každého stanoviště 
hraniční kontroly uvede tyto informace: 
a) kontaktní údaje; 
b) provozní dobu; 
c) přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště 
anebo železniční nebo silniční místo vstupu, a 
d) zvířata a zboží kategorií uvedených 

§ 15a odst. 1 
písm. j) 

(1) Ministerstvo 
j) určí na návrh příslušného 
dozorového orgánu podle § 14 
národní referenční laboratoř a zajistí 
naplnění požadavků podle čl. 100 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625, 

32017R0625 Čl. 100 odst. 
1, 4 a 5 

Čl. 100 Určení národních referenčních laboratoří 
1. Členské státy určí pro každou referenční 
laboratoř Evropské unie určenou v souladu s čl. 93 
odst. 1 jednu nebo více národních referenčních 
laboratoří. 
Členské státy mohou určit národní referenční 
laboratoř rovněž v případě, že neexistuje žádná 
odpovídající referenční laboratoř Evropské unie. 
Členský stát může určit laboratoř umístěnou v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru. 
Jedna laboratoř může být určena jako národní 
referenční laboratoř pro více členských států. 
4. Členské státy: 
a) sdělí názvy a adresy jednotlivých národních 
referenčních laboratoří Komisi, příslušné referenční 
laboratoři Evropské unie a ostatním členským 
státům; 
b) informace uvedené v písmeni a) zveřejní a 
c) v případě potřeby informace uvedené v písmeni 
a) aktualizují. 
5. Členské státy, které mají pro referenční laboratoř 
Evropské unie více než jednu národní referenční 
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laboratoř, zajistí, aby tyto laboratoře úzce 
spolupracovaly, a byla tak zajištěna účinná 
koordinace mezi nimi, s jinými národními 
laboratořemi a s referenční laboratoří Evropské 
unie. 

§ 15a odst. 1 
písm. k) 

(1) Ministerstvo 
k) zpracuje a ve spolupráci s 
Ministerstvem zdravotnictví, 
Ministerstvem obrany a Ministerstvem 
vnitra aktualizuje pohotovostní plány 
pro potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625, 

32017R0625 Čl. 115 odst. 
1, 2 a 3 

Čl. 115 Pohotovostní plány pro potraviny a krmiva 
1. K uplatňování obecného plánu řízení krizí 
uvedeného v čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 
178/2002 vypracují členské státy pohotovostní plány 
pro potraviny a krmiva obsahující opatření, která se 
neprodleně učiní v případě, že je zjištěno, že 
potravina nebo krmivo představuje – přímo nebo 
prostřednictvím životního prostředí – vážné riziko 
pro zdraví lidí nebo zvířat. 
2. V pohotovostních plánech pro potraviny a krmiva 
podle odstavce 1 se uvedou: 
a) příslušné orgány, které se na nich mají podílet; 
b) pravomoci a povinnosti orgánů uvedených v 
písmeni a) a 
c) kanály a postupy pro sdílení informací mezi 
příslušnými orgány a případně dalšími stranami. 
3. Členské státy své pohotovostní plány pro 
potraviny a krmiva pravidelně přezkoumávají s 
cílem zohlednit změny v organizaci příslušných 
orgánů a zkušenosti získané při provádění plánu a 
při simulačních cvičeních. 

§ 15a odst. 1 
písm. l) 

(1) Ministerstvo 
l) informuje Evropskou komisi 
podle čl. 124 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 o kontrolách, které plánuje 
třetí země provést v České republice, 

32017R0625 Čl. 124 odst. 
1 

Čl. 124 Kontroly třetích zemí prováděné v členských 
státech 
1.  Členské státy uvědomí Komisi o kontrolách, 
které v oblastech, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2, plánují na jejich území 
provést příslušné orgány třetích zemí. 

§ 15a odst. 1 (1) Ministerstvo 
m) určuje status nových potravin 

32015R2283 
32018R0456 

Čl. 4 odst. 1. 
2 a 3 

Čl. 4 Postup pro určování statusu nových potravin 
1. Provozovatelé potravinářských podniků ověří, zda 
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písm. m) podle čl. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a je 
příslušným orgánem při 
procedurálních krocích podle tohoto 
nařízení a při provádění konzultačního 
postupu pro určování statusu nových 
potravin podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2018/456, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 písm. a) 
a b) 
Čl. 3 odst. 1 
Čl. 4 odst. 1 
Čl. 5 odst. 1, 
2, 3 písm. a), 
odst. 4 
Čl. 6 odst. 1, 
2,4, 5 
Čl. 8 
Čl. 9 odst. 4 

potravina, kterou hodlají uvést na trh v Unii, spadá 
do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.  
2. V případě, že si provozovatelé potravinářských 
podniků nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají 
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti 
tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v 
němž hodlají novou potravinu uvést na trh jako 
první. Provozovatelé potravinářských podniků 
poskytnou členskému státu nezbytné informace, 
aby mu umožnili určit, zda určitá potravina spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli.  
3. Členské státy mohou vést konzultace s dalšími 
členskými státy a Komisí, aby určily, zda potravina 
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, či 
nikoli. 
 
Čl. 2 Definice 
a) „žádostí o konzultaci“ se rozumí žádost 
provozovatele potravinářského podniku o určení 
statusu nové potraviny pro určitou potravinu 
předložená přijímajícímu členskému státu; 
b) „přijímajícím členským státem“ se rozumí členský 
stát, v němž hodlá provozovatel potravinářského 
podniku uvést určitou potravinu poprvé na trh. 
 
Čl. 3 Předložení žádosti o konzultaci 
1. Provozovatel potravinářského podniku konzultuje 
přijímající členský stát podle čl. 4 odst. 2 nařízení 
(EU) 2015/2283 tím způsobem, že uvedenému 
členskému státu předloží žádost o konzultaci. 
 
Čl. 4 obsah a forma žádosti o konzultaci 
1. Žádost o konzultaci se předloží přijímajícímu 
členskému státu v elektronické podobě a musí 
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obsahovat tyto náležitosti: 
3. Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm. 
b) musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby 
mohl přijímající členský stát učinit závěr o statusu 
nové potraviny, a vypracuje se podle vzoru 
stanoveného v příloze II. 
 
Čl. 5 Postupy pro ověření platnosti žádosti o 
konzultaci 
1. Přijímající členský stát neprodleně ověří, zda 
žádost o konzultaci splňuje požadavky stanovené v 
článku 4. 
2. Pokud provozovatel potravinářského podniku 
předloží v žádosti o konzultaci nedostatečné 
informace, požádá přijímající členský stát 
provozovatele potravinářského podniku, aby poskytl 
doplňující informace nebo aby žádost o konzultaci 
ve lhůtě stanovené přijímajícím členským státem 
příslušným způsobem aktualizoval. 
3. Žádost o konzultaci se považuje za neplatnou, 
pokud: 
a) provozovatel potravinářského podniku neposkytl 
požadované doplňující informace nebo žádost o 
konzultaci ve lhůtě stanovené přijímajícím členským 
státem neaktualizoval; 
4. Přijímající členský stát rozhodne o platnosti 
žádosti o konzultaci a neprodleně o svém 
rozhodnutí informuje provozovatele potravinářského 
podniku, ostatní členské státy a Komisi. Pokud se 
žádost o konzultaci považuje za neplatnou, uvede 
přijímající členský stát důvody pro tento závěr. 
 
Čl. 6 Postupy pro posuzování platné žádosti o 
konzultaci 
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1. Přijímající členský stát učiní závěr ohledně 
statusu nové potraviny u dané potraviny do čtyř 
měsíců ode dne, kdy rozhodl o platnosti žádosti o 
konzultaci. 
2. Pokud přijímající členský stát zjistí, že nemá k 
dispozici dostatečné důkazy, aby mohl o statusu 
nové potraviny u dané potraviny rozhodnout, může 
požádat provozovatele potravinářského podniku, 
aby poskytl doplňující informace. Lhůtu pro 
uvedenou žádost určí společně s provozovatelem 
potravinářského podniku. 
Přijímající členský stát může konzultovat ostatní 
členské státy a Komisi. 
4. V řádně odůvodněných případech může 
přijímající členský stát prodloužit lhůtu uvedenou v 
odstavci 1 nejvýše o čtyři měsíce. Přijímající členský 
stát informuje o svém rozhodnutí provozovatele 
potravinářského podniku, ostatní členské státy a 
Komisi a poskytne odůvodnění. 
5. Poté, co přijímající členský stát učiní závěr 
ohledně statusu nové potraviny u dané potraviny, 
oznámí neprodleně své rozhodnutí provozovateli 
potravinářského podniku, ostatním členským státům 
a Komisi a poskytne odůvodnění v souladu s 
článkem 7 tohoto nařízení. 
 
Čl. 8 Příslušné orgány členských států 
Členské státy poskytnou Komisi do 1. března 2018 
kontaktní údaje příslušných vnitrostátních orgánů a 
kontaktní údaje příslušných kontaktních míst 
určených pro účely tohoto nařízení. 
Komise zveřejní uvedené kontaktní údaje na 
internetových stránkách Komise do 1. května 2018. 
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Čl. 9 Důvěrnost  
4. Pokud jsou podle čl. 6 odst. 2 druhého 
pododstavce konzultovány členské státy, informuje 
přijímající členský stát Komisi a členské státy o 
svém stanovisku ohledně důvěrnosti žádosti o 
konzultaci. 

§ 15a odst. 1 
písm. n) 

(1) Ministerstvo 
n) podává Evropské komisi 
žádost o určení statusu nových 
potravin podle čl. 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2283 a předkládá Evropské 
komisi odůvodněné námitky, které se 
týkají bezpečnosti, proti uvedení 
tradiční potraviny na trh v Evropské 
unii podle čl. 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283, 

32015R2283 Čl. 5 
Čl. 15 odst. 2 

Čl. 5 Prováděcí pravomoci týkající se definice 
nových potravin 
Komise může ze svého vlastního podnětu nebo na 
žádost členského státu prostřednictvím prováděcích 
aktů rozhodnout, zda se na konkrétní potravinu 
vztahuje definice nových potravin, jak je stanovena 
v čl. 3 odst. 2 písm. a). Tyto prováděcí akty se 
přijmou přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 3. 
 
Čl. 15 
2. Členské státy nebo úřad mohou do čtyř měsíců 
ode dne, kdy jim Komise předala platné oznámení v 
souladu s odstavcem 1, předložit Komisi náležitě 
odůvodněné námitky, které se týkají bezpečnosti, 
proti uvedení dotčené tradiční potraviny na trh v 
Unii. 

§ 15a odst. 1 
písm. o) 

(1) Ministerstvo 
o) vydává osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění klasifikace 
jatečných zvířat podle § 4a, přijímá 
opatření pro klasifikační stupnici Unie 
pro jatečně upravená těla podle čl. 10 
a přílohy IV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 1308/2013, 

02013R1308 
 

Čl. 10 Čl. 10 Klasifikační stupnice Unie pro jatečně 
upravená těla 
Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla 
se v souladu s přílohou IV částmi A a B jednotlivě 
použije v odvětví hovězího a telecího masa pro 
jatečně upravená těla skotu ve věku osmi měsíců 
nebo více a v odvětví vepřového masa v případě těl 
prasat, která nebyla použita k chovu. 
V odvětví skopového a kozího masa mohou členské 
státy použít klasifikační stupnici Unie pro jatečně 
upravená těla ovcí v souladu s pravidly stanovenými 
v příloze IV části C. 
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§ 15a odst. 1 
písm. p) 

(1) Ministerstvo 
p) sděluje Evropské komisi 
metody klasifikace jatečně 
upravených těl skotu a prasat pro 
účely jejich schválení a použití v 
České republice podle čl. 10 a 11 a 
oznamuje Evropské komisi informace 
podle čl. 25 nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, 

32017R1182 Čl. 10 
Čl. 11 
Čl. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Čl. 10 Povolování automatizovaných metod 
klasifikace jatečně upravených těl skotu a ovcí 
1. Členské státy mohou udělit licenci povolující 
automatizované metody klasifikace skotu a ovcí 
skládající se z techniky automatizované klasifikace 
(zařízení) a rovnice (vzorce), které budou 
uplatňovány na jejich území nebo jeho části.  
2. Schválení podléhá splnění podmínek a 
minimálních požadavků schvalovacího testu 
uvedeného v příloze IV části A.  
3. Nejméně dva měsíce před začátkem 
schvalovacího testu poskytnou členské státy Komisi 
informace uvedené v příloze IV části B, aby jí 
umožnily se schvalovacího testu zúčastnit.  
4. Členské státy ustanoví nezávislý subjekt, který 
provede analýzu výsledků schvalovacího testu. Do 
dvou měsíců po ukončení schvalovacího testu 
poskytnou členské státy Komisi informace uvedené 
v příloze IV části C.  
5. Pokud je udělena licence, která povoluje metody 
automatizované klasifikace skotu či ovcí na základě 
schvalovacího testu, při kterém bylo použito několik 
obchodních úprav jatečně upravených těl, rozdíly 
mezi těmito obchodními úpravami nevedou k 
rozdílným výsledkům klasifikace.  
6. Členské státy mohou povolit metody 
automatizované klasifikace skotu a ovcí, aniž 
uspořádají schvalovací test, pokud takové povolení 
již bylo uděleno pro použití týchž metod 
automatizované klasifikace v jiném členském státě 
na základě schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně 
upravených těl dostatečně reprezentativní pro 
populaci skotu nebo ovcí v dotčeném členském 
státě.  
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7. Změny technických podmínek schválené metody 
automatizované klasifikace skotu nebo ovcí schválí 
příslušné orgány pod podmínkou předložení 
důkazu, že tyto změny povedou k takové úrovni 
přesnosti, která splňuje alespoň minimální 
požadavky na schvalovací test.  
Členské státy informují Komisi o všech změnách, 
které schválily. 
 
Čl. 11 Povolování metod klasifikace pro jatečně 
upravená těla prasat 
1. Metoda klasifikace podle části B bodu IV přílohy 
IV nařízení (EU) č. 1308/2013 se skládá z techniky 
automatizované, poloautomatizované nebo ruční 
klasifikace (zařízení) a rovnice (vzorce), které slouží 
k odhadu procentního podílu libového masa u 
jatečně upravených těl prasat.  
2. Schválení podléhá splnění podmínek a 
minimálních požadavků schvalovacího testu v 
souladu s přílohou V částí A tohoto nařízení.  
3. Členské státy sdělí Komisi formou protokolu 
podle přílohy V části B tohoto nařízení metody 
klasifikace prasat, jejichž používání by na svém 
území chtěly povolit.  
Protokol má dvě části a obsahuje údaje uvedené v 
příloze V části B tohoto nařízení. 
První část protokolu se předloží Komisi před 
začátkem schvalovacího testu. Do dvou měsíců po 
ukončení schvalovacího testu poskytnou členské 
státy Komisi druhou část protokolu.  
4. Po přijetí protokolu ho Komise zpřístupní 
ostatním členským státům. Ostatní členské státy 
mohou do tří týdnů od přijetí protokolu předložit 
technické připomínky. Členský stát, který protokol 
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předložil, ho může upravit a znovu předložit nový 
protokol do osmi týdnů po předložení prvního 
protokolu.  
5. Používání metod klasifikace musí ve všech 
bodech odpovídat popisu uvedenému v rozhodnutí 
Komise o jejich povolení.  
6. Komise může povolit metody klasifikace bez 
schvalovacího testu, pokud takové povolení již bylo 
uděleno pro použití téže metody klasifikace 
použitelné v jiném členském státě na základě 
schvalovacího testu, je-li vzorek jatečně upravených 
těl dostatečně reprezentativní pro populaci prasat v 
dotčeném členském státě. 
 
čl. 25 Oznámení členských států Komisi 
1. Oznámení stanovená v tomto článku se provádějí 
v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1185. 
2. Do 15. dubna každého roku oznámí členské státy 
Komisi celkový počet kusů skotu ve věku osmi 
měsíců nebo více, prasat a ovcí poražených v 
předchozím kalendářním roce rozdělený tímto 
způsobem:  
a) u skotu celkový počet v každé kategorii, třídě 
zmasilosti a třídě protučnělosti;  
b) u prasat celkový počet v každé třídě jatečně 
upravených těl;  
c) u ovcí celkový počet v každé váhové kategorii.  
3. Členské státy zpřístupní Komisi na žádost 
seznamy:  
a) jatek, která zaznamenávají ceny podle článku 8 
prováděcího nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením 
počtu skotu ve věku osmi měsíců nebo více, který 
byl na těchto jatkách v průběhu předcházejícího 
kalendářního roku poražen, přičemž je tento počet 
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vyjádřen v kusech;  
b) fyzických či právnických osob, které 
zaznamenávají ceny podle článku 8 prováděcího 
nařízení (EU) 2017/1184 s uvedením počtu skotu ve 
věku osmi měsíců nebo více, který nechaly v 
průběhu předcházejícího kalendářního roku porazit. 
4. Členské státy sdělí Komisi na její žádost níže 
uvedené údaje, které mají k dispozici, o produktech, 
na které se vztahují části XV, XVII a XVIII přílohy I 
nařízení (EU) č. 1308/2013:  
a) tržní ceny platné v členských státech u produktů 
dovážených ze třetích zemí;  
b) ceny platné na reprezentativních trzích třetích 
zemí.  
5. Dotyčné členské státy sdělí Komisi do 1. června 
každého roku jakosti jatečně upravených těl a 
živých zvířat a koeficienty vážení podle článků 14, 
15 a 16 tohoto nařízení, jakož i opravné faktory a 
reprezentativní trhy podle článků 5, 10, 11 a 12 
prováděcího nařízení (EU) 2017/1184.  
6. Na žádost Komise informují členské státy o 
opatřeních přijatých za účelem uplatňování čl. 3 
odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/1184. 

§ 15a odst. 1 
písm. q) 

(1) Ministerstvo 
q) zajistí informování výrobců a 
dovozců tabákových výrobků o 
kombinacích ověřovacích elementů a 
typech ověřovacích elementů 
bezpečnostních prvků podle čl. 3 a 4 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
č. 2018/576, 

32018D0576 Čl. 3 odst. 3 
a 4 
Čl. 4 odst. 2 

Čl. 3 Bezpečnostní prvek 
3. Každý členský stát oznámí výrobcům a 
dovozcům tabákových výrobků kombinaci či 
kombinace ověřovacích elementů, které mají být 
použity u bezpečnostních prvků používaných na 
jednotková balení tabákových výrobků uváděných 
na trh.  
Ověřovací elementy uvedené v prvním pododstavci 
mohou zahrnovat jakýkoli ze zjevných, poloskrytých 
a skrytých typů ověřovacích elementů stanovených 
v příloze. 
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4. Oznámení uvedené v odstavci 3 se musí 
uskutečnit nejpozději do 20. září 2018. Případné 
změny kombinace či kombinací ověřovacích 
elementů musí členské státy výrobcům a dovozcům 
tabákových výrobků oznámit nejméně šest měsíců 
před datem, kdy mají tyto změny nabýt účinku. 
 
Čl. 4 Použití daňových znační jako bezpečnostního 
prvku 
2. Pokud daňové značení nebo vnitrostátní 
identifikační označení používané pro daňové účely 
určené k použití jako bezpečnostní prvek nesplňuje 
jeden nebo více požadavků uvedených v odstavci 1, 
použije se pouze jako součást bezpečnostního 
prvku. V takových případech členské státy zajistí, 
aby výrobci a dovozci tabákových výrobků byli 
informováni o dalších typech ověřovacích elementů 
požadovaných pro vytvoření bezpečnostního prvku, 
který je v souladu s požadavky.  

§ 15a odst. 1 
písm. r) 

(1) Ministerstvo 
r) je ve vztahu k poskytovateli 
ověřovacích elementů 
bezpečnostního prvku tabákového 
výrobku příslušným orgánem podle čl. 
8 prováděcího rozhodnutí Komise 
(EU) 2018/576. 

32018D0576 Čl. 8 Čl. 8 Nezávislost poskytovatelů ověřovacích 
elementů 
3. Členské státy i Komise mohou po poskytovatelích 
ověřovacích elementů, v příslušných případech 
včetně jejich subdodavatelů, požadovat, aby jim 
poskytli dokumenty nezbytné pro posouzení 
souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1. Takové 
dokumenty mohou obsahovat roční prohlášení o 
souladu s kritérii nezávislosti stanovenými v 
odstavci 1. Členské státy a Komise mohou 
vyžadovat, aby roční prohlášení obsahovala úplný 
seznam služeb poskytovaných tabákovému 
průmyslu v průběhu posledního kalendářního roku, 
jakož i individuální prohlášení o finanční nezávislosti 
na tabákovém průmyslu, které předloží všichni 
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členové vedení nezávislého poskytovatele.  
4. Jakákoli změna okolností týkajících se kritérii 
uvedených v odstavci 1, která by mohla ovlivnit 
nezávislost poskytovatele ověřovacích elementů (v 
příslušných případech včetně jeho subdodavatelů) a 
jež přetrvává po dobu dvou po sobě jdoucích 
kalendářních let, musí být neprodleně oznámena 
příslušným členským státům a Komisi.  
5. Pokud z informací získaných v souladu s 
odstavcem 3 nebo oznámení uvedených v odstavci 
4 vyplývá, že poskytovatel ověřovacích elementů (v 
příslušných případech včetně jeho subdodavatelů) 
již nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1, 
přijmou členské státy v přiměřené době a nejpozději 
do konce kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, v němž byly informace nebo 
oznámení obdrženy, veškerá opatření nezbytná k 
zajištění souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1. 
6. Poskytovatelé ověřovacích elementů neprodleně 
informují příslušné členské státy a Komisi o výskytu 
jakýchkoli ohrožení nebo jiných pokusů o nepatřičné 
ovlivňování, které by mohly skutečně nebo 
potenciálně ohrozit jejich nezávislost.  

§ 15a odst. 1 
písm. s) 

(1) Ministerstvo 
s) podává podle čl. 6 prováděcího 
rozhodnutí Komise 2011/884/EU 
Evropské komisi zprávu o výsledcích 
analytických zkoušek týkajících se 
kontroly zásilek produktů z rýže, které 
pocházejí nebo byly zaslány z Číny. 

32011D0884 Čl. 6 Čl. 6 Podávání zpráv Komisi 
1.   Členské státy připraví každé tři měsíce zprávu o 
všech výsledcích všech analytických zkoušek, které 
byly provedeny za poslední tři měsíce a které se 
týkají zásilek produktů uvedených v článku 1. 
Uvedené zprávy předloží Komisi v průběhu měsíce, 
který následuje po každém čtvrtletí: v dubnu, 
červenci, říjnu a lednu. 
2.   Tato zpráva obsahuje tyto informace: 
a) počet zásilek, u kterých byl proveden odběr 
vzorků pro analýzu; 
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b) výsledky kontrol stanovených v článku 5; 
c) počet zásilek, které byly odmítnuty, protože 
chybělo osvědčení o zdravotní nezávadnosti nebo 
analytická zpráva. 

§ 15b odst. 6  (6) Ministerstvo oznámí Evropské 
komisi jmenování vydavatele 
jedinečného identifikátoru, 
identifikačního kódu hospodářského 
subjektu, identifikačního kódu zařízení 
a identifikačního kódu stroje podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574 na území České republiky a 
údaje o něm zveřejní podle čl. 3 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2018/574. 

02018R0574 Čl. 3 odst. 6 
a odst. 7  

Čl. 3 Vydavatel identifikátorů 
6. Členské státy oznámí Komisi jmenování 
vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód do 
jednoho měsíce od jeho jmenování. 
 
7. Členské státy zajistí, aby informace týkající se 
totožnosti jmenovaného vydavatele identifikátorů a 
jeho identifikační kód byly zveřejněny a byly 
dostupné on-line. 

§ 15b odst. 7 (7) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce v návaznosti na § 12c odst. 6 
informuje výrobce tabákových 
výrobků, dovozce tabákových 
výrobků a poskytovatele 
bezpečnostního prvku o ohrožení 
bezpečnostního prvku podle čl. 6 
odst. 2 prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) č. 2018/576. 

32018D0576 Čl. 6 odst. 2 Čl. 6 Integrita bezpečnostních prvků 
2. Má-li členský stát důvod se domnívat, že je 
ohrožena integrita jakéhokoli ověřovacího elementu 
určitého bezpečnostního prvku, který se na jeho 
trhu momentálně používá, musí vyžadovat, aby byl 
dotčený bezpečnostní prvek nahrazen nebo 
změněn. V případě, že členský stát zjistí ohrožení 
bezpečnostního prvku, informuje o tom do pěti 
pracovních dnů dotčené výrobce, dovozce a 
poskytovatele bezpečnostního prvku. 

§ 16 odst. 8 (8) Do doby potvrzení výsledku 
zkoušky provedené podle prováděcího 
právního předpisu nesmí být výsledek 
zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s 
výjimkou případů, kdy lze předpokládat 
ohrožení lidského zdraví. 
 

(8) V případě kontroly prodeje 
na dálku se vzorek pro vypracování 

02017R0625 Čl. 35 odst. 1 Čl. 35 Druhé odborné stanovisko 
1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru 
vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci 
úředních kontrol, měli právo na druhé odborné 
stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. 
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druhého odborného stanoviska 
neposkytuje. Tím není dotčeno právo 
na získání druhého odborného 
stanovisko, které opravňuje 
provozovatele požádat o 
dokumentární přezkum podle čl. 35 
odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 

§ 16 odst. 11 
 

(11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve 
stanovené lhůtě nedošlo k odstranění 
nedostatků zjištěných při běžné kontrole, 
je provozovatel potravinářského podniku 
povinen nahradit náklady dodatečné 
kontroly15h). Prováděcí právní předpis 
stanoví výši paušální částky nákladů pro 
účely výpočtu nákladů dodatečné 
kontroly hrazených provozovatelem 
potravinářského podniku podle čl. 82 
odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. O 
náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu 
rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je 
příjmem státního rozpočtu, vybírá ji 
orgán dozoru, který ji uložil. 
 

02017R0625 Čl. 82 odst. 1  
 

Čl. 82 Výpočet poplatků nebo plateb 
1. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 
odst. 1 písm. a) a odst. 2 se stanoví jednou z těchto 
metod výpočtu nebo jejich kombinací: 
a) paušálně na základě celkových nákladů úředních 
kontrol vynaložených příslušnými orgány za určitou 
dobu a uplatňují se vůči všem provozovatelům bez 
ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola v 
referenčním období u každého provozovatele 
podléhajícího poplatkům provedena; při určování 
výše poplatků, které mají být účtovány jednotlivým 
odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů, 
příslušné orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení 
celkových nákladů těchto úředních kontrol typ a 
rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové 
faktory; nebo 
b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé 
jednotlivé úřední kontroly a uplatňují se vůči 
provozovatelům, kterých se daná úřední kontrola 
týkala. 

§ 16 odst. 13 (13) Prováděcí právní předpis stanoví 
výši paušální částky nákladů, které 
vznikly v souvislosti se vstupem potravin 

02017R0625 Čl. 47 odst. 1 
písm. d), e) a 
f) 

Čl. 47 Zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny 
úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly 
1. K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 

 
15h) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
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ze třetích zemí podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách15j) pro účely výpočtu 
nákladů, které vznikly v souvislosti se 
vstupem potravin ze třetích zemí 
podle čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/625 a přímo 
použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících dovoz některých potravin 
ze třetích zemí24). O náhradě těchto 
nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato 
náhrada je příjmem státního rozpočtu, 
vybírá ji orgán, který ji uložil. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly 
na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního 
vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie 
zvířat a zboží dovážených do Unie: 
d) zboží z některých třetích zemí, u kterých se 
Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je 
nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění 
úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu 
známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo 
protože existují doklady o tom, že by mohlo 
docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2; 
e) zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné 
opatření přijaté v souladu s článkem 53 nařízení 
(ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 
2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 
odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a 
čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, 
aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené 
prostřednictvím svých kódů podle kombinované 
nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním 
kontrolám; 
f) zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly 
stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím 
aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128 
nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které 
vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do 
Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo 
opatřeními. 

§ 16 odst. 14 (14) Provozovatel potravinářského 
podniku je povinen uhradit náklady, které 

32017R0625 Čl. 3 bod 41 
Čl. 79 odst. 4 

Čl. 3 Definice 
41) „kontrolou dokladů“ kontrola úředních 

 
15j) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
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vznikly v souvislosti s dovozem potravin 
ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo 
použitelný předpis Evropské unie 
upravující dovoz některých potravin ze 
třetích zemí24). V případě kontroly 
dovozu spočívající výhradně v 
kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bod 
41 a čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, 
která trvá nejvýše 1 hodinu, se 
náklady nehradí. Prováděcí právní 
předpis stanoví výši paušální částky 
nákladů vzniklých v souvislosti s 
dovozem potravin ze třetích zemí. 
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů58) 
stanoví výši nákladů za laboratorní 
rozbor kontrolních vzorků, je-li proveden 
laboratoří orgánu dozoru. O náhradě 
těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. 
Tato náhrada je příjmem státního 
rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil. 

 osvědčení, úředních potvrzení a dalších dokladů, 
včetně dokladů obchodní povahy, které musí 
doprovázet zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1 
odst. 2, podle čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích 
aktů přijatých v souladu s čl. 77 odst. 3, čl. 126 odst. 
3, čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1; 
 
Čl. 79 Povinné poplatky nebo platby 
4. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky a 
platby vypočítané v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) 
se nevyberou, pokud při zohlednění nákladů na 
výběr a celkových příjmů očekávaných z jejich 
výběru nedosáhnou částky, jejíž výběr by byl 
hospodárný. 

§ 17c odst. 4 
písm. a) 

(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce nebo distributor elektronických 
cigaret nebo náhradních náplní do nich 
se dopustí přestupku tím, že 
a) nezajistí, aby elektronické 
cigarety nebo náhradní náplně do nich 
splňovaly požadavky podle 
prováděcího právního předpisu 
upravujícího složení, vzhled, jakost a 
vlastnosti elektronických cigaret, 
náhradních náplní do nich a bylinných 

32014L0040 Čl. 23 odst. 3 
 

Čl. 23 Spolupráce a prosazování 
3. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých 
na základě této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Veškeré peněžité správní sankce, které 
mohou být uloženy za záměrné porušení předpisů, 
mohou vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 

 
58) Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly. 
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výrobků určených ke kouření. 
§ 17c odst. 6 
písm. c) 

(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní 
prodejce nebo distributor bylinných 
výrobků určených ke kouření se dopustí 
přestupku tím, že 
c) nezajistí, aby bylinné výrobky 
určené ke kouření splňovaly 
požadavky podle prováděcího 
právního předpisu upravujícího 
složení, vzhled, jakost a vlastnosti 
elektronických cigaret, náhradních 
náplní do nich a bylinných výrobků 
určených ke kouření. 

32014L0040 Čl. 23 odst. 3 
 

Čl. 23 Spolupráce a prosazování 
3. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých 
na základě této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. 
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Veškeré peněžité správní sankce, které 
mohou být uloženy za záměrné porušení předpisů, 
mohou vyrovnávat hospodářské výhody získané 
tímto porušením. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX Název předpisu EU 
 

32017R0625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. 
března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového 
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, 
(ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 
1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o 
zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 
(ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a 
rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) 

32018R0574 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o 
technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti 
tabákových výrobků 

32018R0576 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 
2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na 
tabákové výrobky 

32015R2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. 
listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise 
(ES) č. 1852/2001 

32017R1182 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. 
dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
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Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen 
některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat 

32014L0040 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. 
dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a 
souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES 

31999L0002 Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/2/EC ze dne 22.února 
1999 o aproximaci zákonů členských států v oblasti potravin a 
potravinářských přísad ošetřovaných ionizujícím zářením – není naše, 
ale zdravotníků 

02013R1308 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 
17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

32018R0456 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 o 
procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu 
nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách 

32011D0884 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o 
mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky 
modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o 
zrušení rozhodnutí 2008/289/ES 
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