
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 8. srpna 2018 s termínem dodání stanovisek 
do 28. srpna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
1) K Návrhu vyhlášky - poznámka pod čarou 1)  
Doporučujeme opravit názvy evropských předpisů v 
souladu s názvy uvedenými v Úředním věstníku EU (viz 
čl. 47 LPV) : 
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném 
znění. 
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání 
vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do 
potravin, v platném znění.  
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách 
určených k aromatizaci a některých složkách potravin 
vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách 
nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) 
č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a 
směrnice 2000/13/ES, v platném znění.  
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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2) K Odůvodnění (část I)  
Doporučujeme provést tytéž opravy jako v Návrhu 
vyhlášky. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že v předmětné 
úvodní větě mají být obsaženy pouze ty právní předpisy, 
které zde uvedená ustanovení zákona mění. S ohledem 
na uvedené doporučujeme z předmětné úvodní věty 
odstranit zákon č. 26/2017 Sb. a zákon č. 302/2017 Sb. a 
materiál tak v daném ohledu změnit. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

  
K materiálu, § 11: Upozorňujeme, že v předmětném 
znění je nesprávně uveden název směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535. Z uvedeného 
důvodu doporučujeme slovo „povinnosti“ nahradit slovem 
„společnosti“. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo vnitra 
 

 
K § 2 odst. 1 písm. x) a k příloze č. 5: 
 Upozorňujeme, že oproti znění ve stávající 
vyhlášce, které těstoviny definuje jako výrobky z těsta 
připraveného zejména z mlýnských obilných výrobků či 
jejich směsí, nová vyhláška již výslovně požaduje těsto 
připravené z mlýnských obilných výrobků nebo jiných 
surovin rostlinného původu. Pod takto zúženou definici 
tak již nebude možné podřadit tzv. sépiové těstoviny, 
které běžně obsahují složky živočišného původu, a to 
sépiové barvivo a sušené ryby. Doporučujeme tudíž 
definici upravit. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven a upřesněn. 
 

  
K § 2 odst. 1 písm. g) a h): 
 Navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku za 
slovem „zrna“. 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

  
K § 3 odst. 2, § 5 odst. 2, § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2: 
 V návrhu je opakovaně užívána legislativní zkratka 
„zákon“, aniž by však byla v navrhovaném předpise 
zavedena. Dovozujeme, že tato zkratka je vztažena k 
zákonu č. 110/1997 Sb., proto navrhujeme její zakotvení 
v úvodní větě v souladu s čl. 67 Legislativních pravidel 
vlády. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
K odůvodnění:  
V části Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie doporučujeme ve výčtu nařízení upravit 
název předposledního uvedeného nařízení dle jeho 
platného znění, a to na „nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
látkách určených k aromatizaci a některých složkách 
potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v 
potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení 
Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 
110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění“. 
 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo financí 
 

 
1. Obecně k materiálu - V případě odkazu na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady doporučujeme v 
textu jednotlivých ustanovení použít namísto spojení „v 
nařízení“ (resp. „podle nařízení“) legislativně obvyklého 
vyjádření „v přímo použitelném předpisu Evropské unie“ 
(resp. „podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie“). 
 

 
Vysvětleno. 
Byl použit shodný normativní odkaz jako v dalších 
prováděcích předpisech k zákonu č. 110/1997 Sb. 
(vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a 
mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, 
vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou 
sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, 
dresinky a hořčici, návrh vyhlášky o požadavcích na nápoje, 
kvasný ocet a droždí). 
 

  
2. K § 3 odst. 2, § 5 odst. 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 2 - 
V textu uvedených ustanovení je zmíněn zákon slovem „v 
zákoně“, avšak z textu návrhu vyhlášky nevyplývá, o jaký 
zákon se konkrétně jedná. Je proto zapotřebí tento zákon 
specifikovat (buď použitím jeho zkráceného názvu, pokud 
jej tento zákon má, nebo pomocí slov „zákon upravující 
….“). 
 

 
Akceptováno. 
V úvodní větě byla zavedena legislativní zkratka „dále jen 
„zákon“. 
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K § 9 odst. 2 písm. e) - Z důvodu přehlednosti a lepší 
srozumitelnosti doporučujeme text písmene e) upravit 
takto: „e) u nebaleného cukrářského výrobku, který …. 
nebo po ozdobení údaj „rozmrazeno“; tento údaj se 
uvede viditelně v blízkosti názvu výrobku tam, kde je 
výrobek přímo nabízen k prodeji konečnému spotřebiteli, 
a". 
 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

  

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

  

 
Český báňský úřad 
 

  

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

 
Návrh obsahuje řadu požadavků na povinné označení 
(většinu z nich přebírá ze stávající vyhlášky upravující 
požadavky pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta - 
č. 333/1997 Sb., v platném znění), které jdou nad rámec 
povinných údajů podle čl. 9 odst. 1 a čl. 10 nařízení (EU) 
č. 1169/2011. Tyto tzv. další povinné údaje mohou 
členské státy stanovit pouze při splnění podmínek 
stanovených v čl. 39 nařízení (EU) č. 1169/2011. Je proto 
nutné všechny takovéto požadavky podtrhnout a vykázat 
jejich slučitelnost s rámcem stanoveným čl. 39 nařízení 
(EU) č. 1169/2011 pomocí rozdílové i srovnávací tabulky. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl v případě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) a e) 
vypuštěn. 
V ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) až m) došlo k odstranění 
textu týkajícího se požadavků na označování a došlo k jejich 
přepracování s cílem vytvoření jakostních parametrů k daným 
výrobkům. 
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Dále, vědomi si toho, že většina tzv. dalších povinných 
údajů je do návrhu přebírána ze stávající vyhlášky č. 
333/1997 Sb., v platném znění, považujeme za důležité 
upozornit, že vyhláška č. 333/1997 Sb. jakož i všechny 
její novely časově předcházejí používání nařízení (EU) č. 
1169/2011 minimálně o dva roky. Tudíž v žádném 
legislativním materiálu ještě nebylo provedeno 
zhodnocení příslušných požadavků z hlediska souladu s 
rámcem daným čl. 39 uvedeného nařízení (jakož i z 
hlediska proporcionality). Je proto žádoucí, aby v případě 
předkládaného návrhu bylo v jeho odůvodnění uvedeno 
zdůvodnění týkající se opodstatněnosti všech dalších 
povinných údajů (v intencích čl. 39 nařízení (EU) č. 
1169/2011) jakož i zdůvodnění týkající se jejich 
proporcionality. Mezi požadavky, které zakotvují další 
povinné údaje ve smyslu čl. 39 nařízení (EU) č. 
1169/2011, podle nás patří požadavky podle § 5 odst. 2 
písm. b), § 5 odst. 2 písm. e), § 7 odst. 2 písm. d) až m) a 
§ 9 odst. 2 písm. c) až f). 
 

 

  
Dále, v odůvodnění návrhu postrádáme alespoň stručné 
zhodnocení návrhu z hlediska jeho slučitelnosti s čl. 34 a 
násl. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“). I když některé požadavky, jak jsme již uvedli 
výše, budou spadat pod režim čl. 39 nařízení (EU) č. 
1169/2011, návrh obsahuje řadu požadavků, které budou 
spadat pod režim ustanovení čl. 34 SFEU a násl. 
o volném pohybu zboží (např. požadavky podle § 3 odst. 
3 a přílohy č. 2, § 3 odst. 4 a přílohy č. 3, § 3 odst. 5, § 4 
odst. 1, § 5 odst. 3 a přílohy č. 6, § 6 odst. 2 až 4 atd.). 
 

 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn následovně: 

„Z hlediska slučitelnosti návrhu s čl. 34 a násl. 
Smlouvy o fungování Evropské unie lze konstatovat, že 
doložka o vzájemném uznávání je uvedena obecně v zákoně 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o ustanovení § 11a:  
 
 (1) Potravina vyrobená nebo uvedená na trh ve 
členském státě Evropské unie nesmí být odmítnuta k uvedení 
na trh v České republice za předpokladu, že tato potravina 
odpovídá  
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a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její 
uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo  
  
b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe 
používaným v některém z těchto států, pro které existuje 
dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v 
případě potřeby možné provést dodatečná šetření.  
 

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že 
právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy 
uvedené v odstavci 1 nezaručují míru ochrany oprávněného 
zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.“. 

 
Doložka vzájemného uznávání je pro oblast právní 

úpravy týkající se potravin uvedena v zákoně o potravinách, a 
tím se současně vztahuje i na jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně tohoto návrhu. Ustanovení odstavce 2 je koncipováno 
tak, aby fungovalo pouze jako pojistka pro případy, kdy 
pravidly jiného členského státu nebude zaručena míra 
ochrany oprávněného zájmu Evropské unie včetně možnosti 
zahájení řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské 
unie ze strany Evropské komise.“. 
 

  
Viz dále připomínku níže K poznámce pod čarou č. 1 
(v části Po stránce materiální). Máme za to, že předpisy 
EU uvedené v prvních dvou odstavcích této připomínky 
by neměly být uvedeny v seznamu předpisů EU obecné 
části odůvodnění, v oddílu „Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva EU“. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
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K poznámce pod čarou č. 1: 
 
Dle našeho názoru není návrhem nové vyhlášky o 
požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta prováděno 
přizpůsobení právního řádu ČR na nařízení Komise (ES) 
č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, 
v platném znění. Požadujeme proto název tohoto 
nařízení vypustit z poznámky pod čarou č. 1, nebo 
uvedení tohoto nařízení v dotčené poznámce vysvětlit. V 
této souvislosti a pro případ, že by předkladatel uvedení 
nařízení (ES) č. 2073/2005 v poznámce pod čarou č. 1 
vysvětlil, podotýkáme, že o toto vysvětlení by v takovém 
případě mělo být náležitě doplněno odůvodnění návrhu.  
 
Obdobně máme za to, že návrhem nové vyhlášky není 
prováděno přizpůsobení právního řádu ČR na nařízení 
(ES) č. 1924/2006, v platném znění (které se týká 
výživových a zdravotních tvrzeních pro potraviny), 
nařízení (ES) č. 1925/2006, v platném znění (jenž se týká 
přidávání vitamínů, minerálních látek a některých dalších 
látek do potravin), nařízení (ES) č. 1333/2008, v platném 
znění (týkajícímu se potravinářských přídatných látek), 
ani na nařízení (ES) č. 1334/2008, v platném znění 
(týkajícímu se aromat a některých složek potravin s 
aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu). Platí zde obdobná připomínka, jako u 
odstavce výše. 
 
Nadto, v názvu nařízení (EU) č. 1169/2011 v poznámce 
pod čarou č. 1 chybí po slovech „poskytování informací“ 
slova „o potravinách“. Požadujeme nedostatek odstranit 
(obdobná chyba je u daného nařízení i v obecné části 
odůvodnění). 
 

 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCKG4ROU)



 10   

  
K § 3 odst. 2 písm. b) návrhu: 
 
Požadujeme vysvětlit vztah mezi požadavkem na 
uvedení způsobu použití a návodu k přípravě u sypkých 
směsí z obilovin podle § 3 odst. 2 písm. b) návrhu na 
jedné straně a požadavky čl. 9 odst. 1 písm. g) (g) 
„zvláštní … podmínky použití“) ve spojení s čl. 25 
nařízení (EU) č. 1169/2011 („(P)okud potravina vyžaduje 
zvláštní podmínky uchovávání nebo použití, jsou tyto 
podmínky uvedeny.“), resp. požadavky čl. 9 odst. 1 písm. 
j) („j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez 
tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem 
použít.“) na straně druhé.  
 
Pokud jde o kategorii balených potravin, jeví se nám, že § 
3 odst. 2 písm. b) návrhu se překrývá s čl. 9 odst. 1 písm. 
g) (ve spojení s čl. 25) resp. s čl. 9 odst. 1 písm. j)) 
nařízení (EU) č. 1169/2011. Požadujeme proto vysvětlit, 
proč podle předkladatele nejde v případě § 3 odst. 2 
písm. b) návrhu o nepřípustné opakování toho, co již 
plyne z nařízení, nebo působnost ustanovení omezit 
pouze na nebalené potraviny (na ně se požadavky čl. 9 
odst. 1 písm. g) resp. j) nařízení samy od sebe 
nevztahují), resp. jej úplně vypustit. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
Co se týká požadavků na označování, jedná se o provedení a 
zpřesnění ustanovení čl. 25 včetně čl. 9 odst. 1 písm. g) 
nařízení (EU) č. 1169/2011. Informace pro spotřebitele má 
být přesná, jasná a snadno srozumitelná. U tohoto typu 
výrobku jsou tyto požadavky standardně zavedené.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCKG4ROU)



 11   

  
K § 5 odst. 2 písm. c) návrhu: 
 
Požadavek na uvedení data použitelnosti stanovený v § 5 
odst. 2 písm. c) návrhu se nám jeví v rozsahu, v jakém se 
týká balených potravin, jako nepřípustné opakování toho, 
co stanoví přímo použitelný předpis EU, v daném případě 
nařízení (EU) č. 1169/2011, konkrétně jeho čl. 9 odst. 1 
písm. f) („f) … datum použitelnosti“) ve spojení s čl. 24 
odst. 1 („(V) případě potravin, které z mikrobiologického 
hlediska snadno podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké 
době představovat bezprostřední nebezpečí pro lidské 
zdraví, se datum minimální trvanlivosti nahradí datem 
použitelnosti…“).  
Požadujeme působnost shora uvedeného požadavku 
návrhu omezit na nebalené potraviny, příp. jej úplně 
vypustit. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
Rozšíření podskupin těstovin o čerstvé je třeba akceptovat i 
ve značení těchto výrobků. Co se týká požadavků na 
označování, jedná se o provedení a zpřesnění ustanovení čl. 
24 odst. 1 včetně čl. 9 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 
č. 1169/2011. Informace pro spotřebitele má být přesná, 
jasná a snadno srozumitelná. Požadavek vyplývá ze stávající 
praxe provedených kontrol, kde byly zjištěny problémy ve 
věci označování.  

  
K § 5 odst. 2 písm. d) návrhu: 
 
Požadavek na uvedení údaje o době, do kterého je nutno 
spotřebovat potravinu po otevření obalu v případě 
těstovin balených vakuově nebo v inertní atmosféře, 
stanovený v § 5 odst. 2 písm. d) návrhu, se nám jeví v 
rozsahu, v jakém se týká balených potravin, jako 
nepřípustné opakování toho, co stanoví přímo použitelný 
předpis EU, v daném případě nařízení (EU) č. 1169/2011, 
konkrétně jeho čl. 9 odst. 1 písm. g) („g) zvláštní 
podmínky uchovávání nebo podmínky použití“) ve spojení 
s čl. 25 odst. 2 („(A)by bylo správné uchování nebo 
použití potraviny po otevření obalu, uvádějí se v případě 
potřeby podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby.“).  
Požadujeme působnost shora uvedeného požadavku 
návrhu omezit na nebalené potraviny, příp. jej vypustit. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
Zpřesnění je ve vazbě ke konkrétnímu výrobku, vyjasnění 
vyplynulo ze stávající kontrolní činnosti, která zajistila určité 
problémy v dané věci. Lze předpokládat, že doba spotřeby 
těstovin o otevření obalu se bude pohybovat v rozmezí od 0 
do 48 hodin.  
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K § 7 odst. 2 písm. e) až k) návrhu: 
 
V případě požadavků na označování podle § 7 odst. 2 
písm. e) až k) jde o tzv. další povinné údaje ve smyslu čl. 
39 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011. V souladu s tímto 
ustanovením mohou členské státy přijmout opatření 
ukládající pro určité druhy nebo skupiny potravin 
povinnost uvádět další povinné údaje (vedle povinných 
údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 a v čl. 10), je-li to 
opodstatněné alespoň jedním z důvodů vyjmenovaných v 
písmenech a) až d) daného ustanovení. Z obecné zásady 
proporcionality, jež patří mezi obecné zásady práva EU, 
lze dále dovodit, že vnitrostátní opatření musí být rovněž 
proporcionální sledovanému cíli.  
V této souvislosti nám není zřejmé, proč dochází 
návrhem (viz § 7 odst. 2 písm. e) až k)) k posunu od 
úpravy podmínek, za kterých lze příslušný přívlastek 
použít (viz stávající vyhlášku, § 13 písm. d) až h), k 
úpravě povinného označení přívlastkem u určitých 
pekařských výrobků. Odůvodnění návrhu v tomto směru 
neposkytuje žádné informace. Požadujeme proto, pokud 
jde o přívlastky uvedené v § 7 odst. 2 písm. e) až k), buď 
doplnit odůvodnění návrhu o náležité zdůvodnění každé 
nové povinnosti označit potravinu příslušným přívlastkem, 
nebo upravit toliko podmínky pro možnost použít 
příslušný přívlastek. 
 
Dále, ustanovení § 7 odst. 2 písm. k) bod 4 nedává 
smysl, něco v něm chybí. Požadujeme opravit. 
 

 
Akceptováno. 
V ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) až m) došlo k odstranění 
textu týkajícího se požadavků na označování a došlo k jejich 
přepracování s cílem vytvoření jakostních parametrů k daným 
výrobkům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven a přesunut do přílohy č. 9 tabulky 1. 
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K § 9 odst. 2 písm. a) návrhu: 
 
Platí obdobně připomínka K § 5 odst. 2 písm. c) návrhu. 
 

 
Vysvětleno. 
Zpřesnění je ve vazbě ke konkrétním výrobkům s krátkou 
dobou použitelnosti. Vyjasnění vyplynulo ze stávající 
kontrolní činnosti, která zajistila určité problémy v dané věci. 
Lze předpokládat, že doba spotřeby u cukrářských výrobků 
se bude pohybovat v rozmezí od 0 do 48 hodin.  
 

  
K § 9 odst. 2 písm. c) návrhu: 
 
Ustanovení je nutné přeformulovat. S ohledem na 
kapitolu IV (Označování) nařízení (ES) č. 1334/2008 (jež 
upravuje pravidla pro označování aromat) je na místě za 
„označení podle nařízení o aromatech“ považovat 
všechny informace, které se podle nařízení (ES) č. 
1334/2008 mají uvádět na nádobách resp. obalech 
aromat (viz čl. 14 až 17 nařízení (ES) č. 1334/2008). 
Podle zvláštní části odůvodnění (viz K § 9a 10 a přílohám 
č. 11 a 12) měl předkladatel na mysli něco jiného, a totiž 
uvedení látky použité k ochucení cukrářských výrobků, tj. 
zřejmě uvedení (chemického) názvu aromatické látky, jak 
je uveden na seznamu aromatických látek v části A 
přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008. Ustanovení by tak 
nemělo mluvit o uvedení „označení podle nařízení o 
aromatech“, ale o uvedení názvu aromatické látky. V této 
souvislosti uvádíme, že v případě uvedení názvu 
aromatické látky jde o zavedení (oproti stávající vyhlášce 
č. 333/1997 Sb.) nového požadavku, který je současně 
tzv. dalším povinným údajem ve smyslu čl. 39 nařízení 
(EU) č. 1169/2011. V odůvodnění návrhu v této 
souvislosti postrádáme alespoň stručné zdůvodnění 
opodstatněnosti tohoto nového požadavku (ve světle čl. 
39 nařízení (EU) č. 1334/2008), jakož i jeho 
proporcionality.  
S ohledem na výše uvedené proto požadujeme 

 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) upravit a odůvodnění 
návrhu náležitě doplnit. 
 

  
K § 9 odst. 2 písm. d) návrhu: 
 
Oproti stávající vyhlášce č. 333/1997 Sb., kde je v § 18 
písm. g) stanoveno, že těsta ostatní lze označit 
přívlastkem vyjadřujícím recepturní či technologické 
zpracování, např. kynutí listové, tažené, třené, křehké 
tukové, jádrové, slané a sýrové, se v § 9 odst. 2 stanoví, 
že se uvede …d) u těsta přívlastek vyjadřující recepturní 
či technologické zpracování jako „linecké“, „listové“, 
„kynuté listové“, „tažené“, křehké tukové“, jádrové“ nebo 
„sýrové“. Nově tedy bude stanovena povinnost uvést u 
těsta přívlastek vyjadřující recepturní či technologické 
zpracování. Takový požadavek bude tzv. dalším 
povinným údajem ve smyslu čl. 39 nařízení (EU) č. 
1169/2011 a musí být proto splněny podmínky stanovené 
tímto článkem. 
V této souvislosti máme za to, že v souladu s čl. 39 odst. 
1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011 bude povinnost 
uvést u těsta přívlastek vyjadřující recepturní či 
technologické zpracování jen v případě takových 
přívlastků, ohledně kterých lze tvrdit, že poskytnutí takové 
informace přikládá význam nemalá část spotřebitelů. 
Máme v tomto ohledu pochybnosti o tom, zda lze tvrdit, 
že spotřebitelé přikládají nemalý význam poskytnutí 
informace o každém recepturním či technologickém 
zpracování těsta. Požadujeme vysvětlit, resp. ustanovení 
náležitě (v souladu s tím, co uvádíme výše) upravit. 
 

 
 
 
Akceptováno. 
Text byl vypuštěn. 
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Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
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Český 
telekomunikační úřad 
 

 
1. Doporučujeme v úvodní větě slova „zákona č. 
131/2003 Sb.“ a čárku vypustit, za slovy „zákona č. 
139/2014 Sb.“ čárku nahradit slovem „a“ a čárku a slova 
„zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.“ 
vypustit. 
     Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 LPV platí, že cituje-li se 
jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního 
právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. Vzhledem k tomu, že v 
úvodní větě návrhu vyhlášky se cituje konkrétní 
ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 
nevyhnutelná, proto doporučujeme vypustit zákon č. 
131/2003 Sb., zákon č. 26/2017 Sb. a zákon č. 302/2017 
Sb., neboť těmito zákony nebylo zmocňovací ustanovení 
obsažené v § 18 odst. 1 písm. a), b) g) a h) zákona č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
novelizováno. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
A. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA K PŘEDLOŽENÉMU 
MATERIÁLU 
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) vítá návrh 
nové vyhlášky týkající se požadavků na mlýnské obilné 
výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky 
a těsta, neboť je správnou a potřebnou reakcí na vývoj v 
dané oblasti. Návrh ale dle HK ČR obsahuje několik 
nesrovnalostí z hlediska terminologie, resp. provázanosti 
mezi tělem vyhlášky a přílohami; za zásadní považujeme, 
že navrhovanými přípustnými hmotnostními zápornými 
odchylkami vytváří předkladatel nerovné soutěžní 
podmínky na trhu a požadujeme je omezit. 
 

 
Akceptováno. 
Viz vypořádání konkrétních připomínek níže. 
 

 B. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K PŘEDLOŽENÉMU 
MATERIÁLU 
 
1. Připomínka k § 2 odst. 1 
Požadujeme doplnit nové definice: 
„pekárnou provozovna, ve které se vykonávají všechny 
technologické operace potřebné pro výrobu pekařských 
výrobků, od skladování mouky a dalších surovin přes 
přípravu těst, jejich zpracování tvarováním, plnění, kynutí, 
tepelnou úpravu, popř. také další operace jako je 
zmrazování pekařských výrobků nebo polotovarů 
pekařských výrobků v různém stupni zpracování“ 
 
„prodejnou s pekárnou provozovna, ve které je výroba 
pekařských výrobků přímo spojena s prodejním místem a 
naplňuje požadavky pekárny“, 
 
„strouhankou výrobek získaný mletím usušeného 
pšeničného pečiva; použití dalších obilovin, olejnin a 
koření není přípustné“, 
 
Odůvodnění:   

 
 
 
Akceptováno. 
Vymezení pojmu „pekárna“ bylo doplněno do § 2 odst. 3 
písm. a) a do § 7 byl doplněn odstavec ve znění: 
„(3) Informaci „pekárna“ nebo slova, která mají pro 
spotřebitele stejný význam, lze použít při uvádění na trh 
pekařského výrobku pouze v případě, pokud byl vyroben 
v pekárně.“. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 – pojmem 
„Strouhanka“ jsou všechny druhy strouhanky z pečených 
obilných výrobků. Nastavením a definováním pojmu 
v národním právním předpisu by došlo k vytvoření nerovných 
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Domníváme se, že doplnění definic je nezbytné a povede 
k zprůhlednění trhu. Vycházíme z obdobného znění v 
platné slovenské vyhlášce, která je notifikovaná 
příslušnými orgány EU. Definici strouhanky považujeme 
za podstatnou, nelze ji definovat jen požadavkem na 
vlhkost. Není jasné, zda by nebyla v opačném případě 
považována za trvanlivé pečivo. Následně by pak měla 
být doplněna i tabulka č. 8. 
 

podmínek na trhu mezi Českou republikou a ostatními 
členskými státy, které by parametry národní vyhlášky 
nemusely respektovat. 
 
 

  
2. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. s): 
Požadujeme upravit definici dlouhozrnné rýže tak, aby 
odpovídala stávajícím přímo použitelným předpisům. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč navrhovaná definice dlouhozrnné rýže 
neodpovídá definici uvedené v příloze II části I bodu 2. 
písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, 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, kde je 
dlouhozrnná rýže definována následovně: 
i) „dlouhozrnnou rýží A“ se rozumí rýže, jejíž délka zrna je 
větší než 6 mm a poměr délka/šířka větší než 2, avšak 
menší než 3, 
ii) „dlouhozrnnou rýží B“ se rozumí rýže, jejíž délka zrna 
je větší než 6 mm a poměr délka/šířka je nejméně 3.“. 
 

 
Částečně akceptováno. 
Text byl upraven. Nebyly převzaty definice „dlouhozrnná rýže 
A“ ani „dlouhozrnná rýže B“, které nejsou spotřebiteli 
používány. 
 
 

  
3. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. w) a Příloze č. 8 
Pro pojem „mouka grahamová“ není vytvořena 
podskupina v příloze č. 8. Není zřejmé, jak bude 
označován chléb v případě použití této mouky v množství 
80 %. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. Podskupina „mouka grahamová“ byla 
doplněna. Chléb může být označován jako „grahamový“ bez 
ohledu na podíl této mouky. 
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4. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2: 
Žádáme doplnit buď i o nové typy chlebů, jako je např. 
proteinový či čistozrnný, nebo alespoň uvolnit definici 
speciálních chlebů tak, že bude vyhovovat i pro tyto 
chleby. 
Odůvodnění: 
Základem těchto typů chleba je např. směs bílkovin z 
různých rostlin včetně obilovin (sója, lupina vlčí bob, 
pšenice apod.). Jedná se o tzv. večerní nebo proteinové 
chleby nebo pečivo, v nichž je mouka zastoupena v 
minimálním množství a procentuálně pak extrakty 
bílkovin vycházejí řádově na několikanásobky k použité 
mouce. Čistozrnné chleby obsahují velký podíl semen. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven v ustanovení § 2 odst. 3 písm. m). 

  
5. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. p)  
Požadujeme definici „vícezrnný chléb nebo vícezrnné 
pečivo“ nahradit následujícím zněním: 
„vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem 
pekařský výrobek, jehož těsto obsahuje kromě mlýnských 
obilných výrobků ze pšenice a žita další složky jako 
obiloviny jiných botanických druhů, pseudoobiloviny, 
luštěniny nebo olejniny, v celkovém množství nejméně 5 
%, vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských 
obilných výrobků,“ 
Odůvodnění: 
Tato definice je nepřesná, není z ní zřejmé, že mlýnské 
obilné výrobky ze pšenice nebo žita musí být součástí 
těsta. Doporučujeme proto úpravu textu stejně jako je 
tomu u pojmu speciální chléb nebo speciální pečivo. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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6. Připomínka k ustanovení § 2 odst. odst. 3 písm. 
g): 
Definici pojmu „kvas“ požadujeme nahradit novou 
definicí: 
„kvasem prokvašený polotovar z mlýnských obilních 
výrobků, vody a základu kvasu, jehož kvasné 
mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu a v 
množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas je 
schopen několikerého opakovaného množení, použití 
přídatných látek při výrobě kvasu je nepřípustné“, 
 

 
Částečně akceptováno. 
Text byl upraven u pojmu „stabilní kvas“ v § 2 odst. 3 
písm. q), kdy bylo doplněna možnost jiných úprav kvasu. 
Zároveň bylo doplněno odůvodnění týkající se definic kvasů 
a odkaz na ČSN.  
 
Doplnění definice kvasu a stabilního kvasu bylo navrženo 
zejména pro přesnější označení chleba. Vzhledem k tomu, že 
tradiční český kvasový chléb je neustále se rozšiřujícím 
sortimentem chleba a na trhu začíná být čím dál více 
spotřebiteli v České republice preferován, bylo žádoucí 
doplnění definice kvasu pro jasné odlišení tradičního českého 
kvasového chleba tak, aby spotřebitel nebyl klamán ani 
uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. 
Důvodem je zahrnutí tradiční, klasické přípravy kváskových 
výrobků a také obecné vnímání a očekávání spotřebitelů. 
Cílem resortu je podporovat tradiční regionální výrobu a její 
technologii a složení výrobku. Kvas představuje jediný 
prostředek přírodního původu k zakyselení a kypření 
tradičního českého chleba, užití stabilního kvasu je možností 
pro využití dalších látek. Metodu stanovení kyselosti 
stabilního kvasu u chlebové střídky a pečiva se řídí a bude i 
nadále řídit zejména dle ČSN 56 0116-10.   
 

  
7. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. h):  
Definici pojmu „stabilní kvas“ požadujeme nahradit novou 
definicí: 
„stabilním kvasem prokvašený polotovar z mlýnských 
obilních výrobků, vody a základu kvasu, upravený dále 
např. sušením nebo zahuštěním, k jehož dokyselení lze 
použít kvasný ocet nebo přídatné látky, a to kyselinu 
mléčnou nebo kyselinu octovou v množství tvořícím 
nejvýše jednu třetinu z celkové kyselosti stabilního kvasu; 
použité přídatné látky musí být získány fermentačním 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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procesem“, 
Odůvodnění k bodu 6 a 7  
Pokud budou definice ponechány v navrhovaném znění, 
budou působit určité výkladové nejasnosti. Níže uvádíme 
příkladmo: 
- sušení nebo zahuštění nemusí být jediný způsob, pak 
mělo být do definice předložené ministerstvem doplněno: 
„případně dále upravený“ nebo „upravený dále např.….“; 
- rozumí se další úpravou i přídavek další běžné suroviny 
(např. soli) přidaný pro zvýšení údržnosti nebo stabilizace 
záhřevem v rámci výrobního procesu? Vznikne tak kvas, 
který nesplňuje podmínky popsané v písmenu h). 
Nenaplňuje význam slova „stabilní“ již jen fakt, že kvasné 
mikroorganismy nejsou přítomny v životaschopném 
stavu, ať jsou do neživotaschopného stavu uvedeny 
jakýmkoliv způsobem?  
- není zřejmé, jakým způsobem se zde bude vyjadřovat 
kyselost - dle ČSN 56 0116-10). Podle čeho se určí 
zmiňovaná 1/3 kyselosti kvasu. 
 

  
8. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. f): 
Navrhujeme ponechat původní text v tomto znění:  
„Název „kvasový“, popř. „kváskový“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně kvas,“. 
Odůvodnění: 
Pokud budou přijaty předchozí návrhy, pak je nutné uvést 
do souladu, v opačném případě by mohlo navrhované 
znění vyvolávat pochybnosti, např. pokud by někdo chtěl 
z nějakého důvodu použít k zakyselení kombinaci kvasu 
a stabilního kvasu. 
Výsledné znění vyhlášky by mělo být jednoduché a pro 
všechny srozumitelné a nemělo by zvýhodňovat či 
znevýhodňovat některé výrobce proti jiným. V podstatě 
by „kvas“ byl jakýsi prokvašený polotovar z mlýnských 
obilných výrobků, a to živý, schopný několikerého 

Vysvětleno. 
Obecně je cílem resortu zemědělství nastavit a vymezit 
pravidla pro kategorie a typy chlebů v současné době 
vyráběných a uváděných na trh v České republice. Tato 
problematika nebyla doposud legislativně upravena a 
v konečném důsledku vytvářela jednak nerovné podmínky 
mezi jednotlivými výrobci a současně nejasné označení 
těchto výrobků pro konečného spotřebitele. Z pohledu 
konkurenceschopnosti českých pekařů a informování 
konečného spotřebitele je stávající přístup zcela nežádoucí.   
 
Navržené rozdělení do tří kategorií reflektuje stávající běžně 
a standardně užívané technologie výroby chleba. Každá ze 
skupin těchto výrobků je plně legitimní a má své odborné i 
věcné opodstatnění. V kontextu zajištění práva konečného 
spotřebitele na informovaný výběr potravin dle evropských 
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opakování, bez přídatných látek. O stupeň níže by byl 
„stabilní kvas“, kde se připouští dokyselení (tedy přídatné 
látky), avšak takto „uměle“ dodaná kyselost by mohla činit 
maximálně 1/3. Z toho vycházely kategorie chleba, kde 
by nejvýše stál „chléb kvasový“, k jehož zakyselení lze 
použít jedině kvas. O stupeň níže by byl „chléb s 
kvasem“, kde již může být použit i stabilní kvas, ale 
pouze v takové míře, aby „uměle“ dodaná kyselost činila 
maximálně 1/3. Řešilo by se tak pouze zakyselení a nikoli 
kypření, protože podle názoru všech odborníků není na 
použití droždí nic špatného. Chléb nejvyšší kvality 
(kvasový) by tedy mohl být částečně kypřen za použití 
droždí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

předpisů, je nezbytné o této skutečnosti konečného 
spotřebitele náležitě informovat a v konečném důsledku ho 
taktéž neuvádět v omyl.   
 
V prvé fázi došlo k vymezení označení pekařského výrobku 
„tradiční kvasový, tradiční kváskový, tradiční s kváskem nebo 
tradiční s kvasem pro výrobky pouze z kvasu“, v němž 
převažuje žitná mouka. Důvodem je zahrnutí tradiční, 
klasické přípravy kváskových výrobků a také obecné vnímání 
a očekávání spotřebitelů. Cílem resortu je dlouhodobě 
podpora tradiční regionální výroby, její technologie a složení 
těchto výrobků. Tyto typy výrobků se rovněž velmi často a 
opakovaně účastní již od roku 2010 soutěže „Regionální 
potravina“, kde získávají v mnoha krajích České republiky 
ocenění a právo užívat logo „Regionální potravina“.   
„Chléb kvasový, nebo kváskový, nebo s kváskem nebo 
s kvasem“ je dalším standardním a nejčastěji vyráběným 
typem chleba. Do tohoto výrobku je v případě výroby možné 
užívat kvas z různých typů mlýnských výrobků, samozřejmě 
bez stabilizovaných kvasů. Cílem je odlišit tyto typy výrobků 
od tradičních produktů, které jsou vyrobeny výhradně z kvasu 
žitného. Současně je cílem spotřebiteli sdělit informaci, že se 
jedná o „kvasový chléb“.   
Jako poslední typ chleba je stanovena charakteristika a 
určení parametrů pro další standardní výrobek tj. „chléb 
kvasového typu nebo kváskového typu“ vyráběný z kvasu a 
dalších zakyselovacích látek, které nespadnou do ani jedné 
výše uvedené kategorie. Umožňuje se výroba s využitím 
stabilních kvasů, přídatných látek a zkrácených postupů 
vedení kvasů v souladu s požadavky na zjednodušení a 
urychlení výrobních postupů. Současně znamená chuťovou 
nivelizaci evropského typu. 
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9. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. g): 
Požadujeme ponechat původní text v tomto znění:  
„Název „s kvasem“, popř. „s kváskem“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně stabilní kvas,“. 
Odůvodnění:  
Doporučujeme jednodušší a pro výrobce i spotřebitele 
srozumitelnější definice označování chleba, které byly 
uvedeny v původním svazovém návrhu. 
 

 
Viz vysvětlení k připomínce č. 8. 

  
10. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 3: 
Nesouhlasíme s definicí celozrnného jemného a 
trvanlivého pečiva. Požadujeme dané % snížit tak, aby 
odpovídalo aktuálnímu přístupu v EU. 
Odůvodnění: 
Právní předpisy v EU nestanoví jednotně, co znamená 
označení „celozrnný“, a není to stanoveno ani ve většině 
států EU. Existuje však dobrovolná iniciativa Healthgrain 
Forum, která si dala za cíl zmapovat a sjednotit definici 
celozrnnosti v Evropě a na světě. Iniciativa založená v 
Evropě aktivně zapojuje univerzity, instituty a průmysl a 
zabývá se produkty na bázi zrn. Healthgrain Forum 
navrhuje označení „celozrnné“ na výrobcích, pokud 
obsahují alespoň 30 % celozrnných složek, přičemž 
celozrnné suroviny musí převažovat nad rafinovanými, 
počítáno na sušinu. 
 

 
Vysvětleno. 
Nelze přejít na navrhovaný způsob počítání procentního 
obsahu celozrnné složky (a současně převažující) na 
všechny suroviny bez úpravy definice běžného a jemného 
pečiva, kde je obsah tuku a cukru počítán pouze na mlýnské 
obilné výrobky. Navrhovaná definice mimo jiné znamená, že 
stejný výrobek po posypání má jiný obsah celozrnné složky. 
 

  
11. Připomínka k Příloze č. 4 
Požadujeme provést následující úpravy v Příloze č. 4: 
Přípustné záporné hmotnostní odchylky mlýnských 
obilných výrobků 
Hmotnost balení Přípustná odchylka pro jedno 
balení, resp. jeden kus 
do 50 g - 10 % - 5 % 

 
Vysvětleno. 
Návrh na snížení přípustných hmotnostních odchylek 
nepovažuje navrhovatel za přiměřený, jak je uvedeno 
v odůvodnění, v několika případech se jedná až o 100 % - 
viz např. trvanlivé pečivo o hmotnosti do 50 g.  
U pekařských výrobků, které jsou uváděny na trh 
nebalené, dochází k přirozenému úbytku hmotnosti vlivem 
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51 – 120 g - 5 % 
121 – 250 g - 4 % 
251 – 1 000 g - 3 % 
1001 – 2 500 g - 2 % 
nad 2 500 g - 1 % 
Při kontrole hmotnosti 10-ti a více kusů nelze tyto 
odchylky uplatnit. 
 

vysychání – toto se musí v záporných přípustných 
odchylkách zohlednit. 
Na kolísání hmotnosti má dále vliv řada technologických 
faktorů, přičemž jeden z hlavních faktorů je pečení, a to i 
přes správné odvážení těstových kusů. Zde jsou nejvíce 
ovlivněny výrobky nižší hmotnosti, tj. běžné pečivo a 
jemné pečivo, zejména plněné pečivo. Neméně 
významným faktorem je vliv krájení/řezání pekařských 
výrobků před balením. 
Toto bylo vždy uplatněno ve společných ustanoveních pro 
pekařské výrobky a následně zapracováno do komoditní 
vyhlášky. Přípustné záporné odchylky pro 10 ks byly v 
novele vyhlášky zrušeny, přičemž jediným důvodem bylo 
to, že nebyly stanoveny pro mlýnské obilné výrobky a pro 
těstoviny.  
 

  
12. Připomínka k Příloze č. 7 
Požadujeme provést následující úpravy v Příloze č. 7: 
Přípustné záporné hmotnostní odchylky těstovin 
Hmotnost balení Nejvyšší povolená odchylka pro 
jedno balení 
do 250 g - 6 5 % 
251 – 500 g - 4 3 % 
501 – 2 000 g - 2 % 
nad 2 000 g - 1 % 
Při kontrole hmotnosti 10-ti a více balení nelze tyto 
odchylky uplatnit. 
 

 
Vysvětleno. 
Přípustné záporné hmotnostní odchylky po těstoviny bylo 
nutno upravit zejména s ohledem na rozšiřování sortimentu 
na trhu a nové kategorie těstovin v souvislosti s rozvojem 
technologií a rostoucími požadavky spotřebitelů. 
Sortiment se významně rozšířil o hmotnostní kategorie o 
gramážích méně než 500 g a druhově nejvíce o těstoviny 
větších tvarů, tj. nejčastěji přílohové těstoviny. V obou 
případech se jedná o znevýhodnění standardní dříve 
používané odchylky. 
Podíl těstovin čerstvých a nesušených pozvolna nabírá na 
oblibě spotřebitelů. Rozšiřuje se rovněž podíl a sortiment 
plněných těstovin. Jejich kalibrace je obtížná, v průběhu 
uvádění na trh se jejich hmotnost postupně mění.  
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13. Připomínka k Příloze č. 10 
Požadujeme provést následující úpravy v Příloze č. 10: 
Přípustné záporné hmotnostní odchylky pekařských 
výrobků 
 Nejvyšší povolená odchylka pro jeden kus 
chléb nebalený nejvýše - 6 % 
chléb balený nejvýše - 5 % 
Běžné pečivo o hmotnosti do 150 g: nejvýše - 10 6 % 
 10 kusů 
 1 kus            nejvýše - 6 % 
nad 150 g nejvýše - 6 4 % 
 
Jemné pečivo o hmotnosti do 150 g: nejvýše - 10 6 % 
10 kusů 
1 kus            nejvýše - 6 % 
nad 150 g  
nejvýše - 6 4 % 
 
trvanlivé pečivo o hmotnosti do 50 g nejvýše - 11 5 % 
51 – 100 g                nejvýše - 9 5 % 
101 – 250 g              nejvýše - 7 4 % 
251 – 500 g              nejvýše - 5 4 % 
nad 500 g           nejvýše - 3 % 
 
Při kontrole hmotnosti 10-ti a více kusů nelze tyto 
odchylky uplatnit. 
 

 
Vysvětleno. 
Návrh na snížení přípustných hmotnostních odchylek 
nepovažuje navrhovatel za přiměřený, jak je uvedeno v 
odůvodnění, v několika případech se jedná až o 100 % - 
viz např. trvanlivé pečivo o hmotnosti do 50 g.  
U pekařských výrobků, které jsou uváděny na trh dochází 
k přirozenému úbytku hmotnosti vlivem vysychání – toto 
se musí v záporných přípustných odchylkách zohlednit. 
Na kolísání hmotnosti má dále vliv řada technologických 
faktorů, přičemž jeden z hlavních faktorů je pečení, a to i 
přes správné odvážení těstových kusů. Zde jsou nejvíce 
ovlivněny výrobky nižší hmotnosti, tj. běžné pečivo a 
jemné pečivo, zejména plněné pečivo. Neméně 
významným faktorem je vliv krájení/řezání pekařských 
výrobků před balením. 
Toto bylo vždy uplatněno ve společných ustanoveních pro 
pekařské výrobky a následně zapracováno do komoditní 
vyhlášky. Přípustné záporné odchylky pro 10 ks byly v 
novele vyhlášky zrušeny, přičemž jediným důvodem bylo 
to, že nebyly stanoveny pro mlýnské obilné výrobky a pro 
těstoviny.  
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 14. Připomínka k Příloze č. 12 
Požadujeme provést následující úpravy v Příloze č. 12: 
Přípustné záporné hmotnostní odchylky cukrářských 
výrobků a těst 
 
 Nejvyšší povolená odchylka pro jedno balení 
 
výrobky o hmotnosti do 150 g nejvýše - 8 6 % 
nad 150 g nejvýše - 7 5 % 
 
Při kontrole hmotnosti 10-ti a více kusů nelze tyto 
odchylky uplatnit. 
 
Odůvodnění k připomínkám uvedeným v bodech 1- 4: 
Přípustnost záporných odchylek do značné míry vytváří 
nekalé prostředí na trhu a narušuje rovné podmínky 
soutěžení. Moderní technologie průmyslové výroby 
umožňují zajištění dodržování deklarovaných hmotností 
(objemů) balení. Většina mlýnských výrobků, těstovin a 
dalších výrobků, výrobků ve vakuovém balení apod. se 
vyrábí výhradně průmyslově, obsah vlhkosti je stanoven. 
Výjimka může být vhodnou formou uvážena pro drobnou 
ruční výrobu. Navrhované hodnoty odchylek pro 
jednotlivá balení byla v řadě případů neadekvátně 
vysoká, proto požadujeme přiměřené snížení. Zkouška 
provedená na 10 ks balení nemůže vykázat zápornou 
hodnotu. 
 

Vysvětleno. 
U cukrářských výrobků a těst, které jsou uváděny na trh, 
dochází k významnému rozptylu hmotnosti, což se musí 
v záporných přípustných odchylkách zohlednit. 
Na kolísání hmotnosti má vliv řada technologických 
faktorů, a to i přes správné odvážení těstových kusů 
a dávkování náplní. Zde jsou nejvíce ovlivněny výrobky 
nižší hmotnosti, tj. kusové cukrářské výrobky s náplní. 
Neméně významným faktorem je vliv krájení/řezání 
cukrářských výrobků před balením. Na oblibě získávají 
lehčené krémy náhradou za dříve užívané těžké tukové. 
V průmyslové výrobě se provádí objemové dávkování pro 
konečné výrobky s normovanou gramáží a jejich kolísání 
hmotnosti je přirozené dle našlehání náplně.  
Zcela novou skutečností je uvádění na trh a zamražení 
výrobků, resp. prodej rozmražených výrobků. Vedle 
kvalitativních parametrů ovlivňuje i hmotnost finálního 
výrobku a zkušenosti s jejím kolísáním jsou minimální. 
U krájených výrobků je možno garantovat stabilitu 
hmotnosti dané série v počtu např. 6 až 12 ks, která se po 
ručním nakrájení liší a je závislá dle řemeslné zkušenosti 
cukráře. 
V rámci regionálních potravin jsou populární výrobky 
s převahou ruční práce, které nesou pečeť svých tvůrců. 
Ani pro své věrné zákazníky nejsou podstatné svojí 
hmotností – požadovanou obecnou legislativou, ale 
originalitou každého výrobku.  
 

 C. DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
1. Připomínka k § 1 písm. c) 
Doporučujeme vypustit slovo „objemové“. 
Odůvodnění: 
V přílohách žádné objemové odchylky definovány nejsou 
a patrně se ani k pečivu nestanoví. 
 

 
Akceptováno 
Text byl upraven. 
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 2. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. i) a Příloha č. 11  
Doporučujeme dát do souladu ustanovení § 2 odst. 1 
písm. i) s textem Přílohy č. 11. 
Odůvodnění: 
Nesoulad mezi citovanými částmi návrhu vyhlášky. Podle 
tabulky v Příloze 11 jsou jako podskupiny uvedeny pouze 
cukrářské výrobky s náplněmi, jiná podskupina není 
uvedena. Doporučujeme doplnit. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o ustanovení § 2 odst. 3 písm. i). 
Text byl upraven. Zároveň došlo k úpravě ustanovení § 9 
odst. 2 písm. b). 
 

 3. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) až e)  
Doporučujeme zvážit definici čerstvých těstovin a také 
nahradit „datum použitelnosti“ slovy „doba minimální 
trvanlivosti“. Dále se domníváme, že by bylo vhodné 
definovat pojem „semolina“, pokud se tento pojem 
používá přímo v definici těstovin. 
Odůvodnění: 
Označování těstovin, které prošly tepelnou úpravou, jako 
„čerstvé“ považujeme za zavádějící. Jako čerstvé by měly 
být označeny těstoviny, které nejsou sušené a zároveň 
nebyly tepelně upraveny. Například běžně užívané 
označení italských těstovin „Pasta fresca“ je používáno 
pro čerstvé nesušené těstoviny s trvanlivostí 40 dní. 
 

Vysvětleno.  
Čerstvé těstoviny nelze označit dobou minimální trvanlivosti, 
neboť by uvedené platilo i pro čerstvé těstoviny nebalené 
v ochranné atmosféře. 
 
 
 

 4. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. f): 
Doporučujeme zvážit definici pekařského výrobku. 
Odůvodnění: 
Bezlepkové výrobky, některé šlehané hmoty (korpusy, 
nikoli trvanlivé pečivo), s vysokým obsahem bílkovin, mají 
vyloženě charakter pekařských výrobků (v pekárnách se 
vyrábějí) a nejsou tvořeny v převažujícím podílu 
mlýnskými obilnými výrobky. 
 

Akceptováno. 
Předkladatel počítá s tím, že pod pekařské výrobky lze 
zařadit rovněž výrobky z jemného pečiva ze šlehaných hmot 
nebo bezlepkových pekařských výrobků. V této souvislosti 
byla upravena definice § 2 odst. 3 písm. a). 
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 5. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) až j): 
V těchto ustanoveních shledáváme jisté nepřesnosti: 
- není jasné, zda je skutečně míněn pouze cukr 
(sacharóza) nebo cukry (tj. mono a disacharidy). Bylo by 
vhodné případně doplnit do důvodové zprávy; 
- není jasné, zda lze podle definice uvedených v 
těchto písmenech používat pouze pšeničnou mouku nebo 
zda se připouští použití i jiné mouky a ta bude potom 
vnímána jako „jiný mlýnský obilný výrobek“ či „další 
složka“; 
- není jasné, proč je uvedeno, že běžným pečivem 
je tvarovaný pekařský výrobek, když v h) je pouze 
chlebem pekařský výrobek. 
Doporučujeme zvážit jejich doplnění. 
 

Vysvětleno. 
Dle nařízení EU č. 1169/2011 jsou cukrem myšleny mono 
a disacharidy. Doplněno v odůvodnění. 
 
Dle uvedené definice se připouští použití i jiné mouky a ta je 
považována za jiný mlýnský obilný výrobek nikoliv za další 
složku, jelikož k celkové hmotnosti použitých mlýnských 
obilných výrobků se uvádějí další parametrické údaje. 
 
Tvarování běžného pečiva je hlavním charakteristickým 
znakem tohoto druhu pečiva. 
U chleba jsou hlavními znaky použití surovin, technologie 
zpracování (nakypření či zakyselení) a následně tvar.  

 6. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. i): 
Doporučujeme doplnit odůvodnění, v němž se vysvětlí, co 
je „ostatní složka“. 
Odůvodnění: 
Definice cukrářského výrobku počítá s ovocem nebo 
ostatními složkami. V současné době se používá např. i 
zelenina (mrkev). Není zřejmé, zda to bude vnímáno 
právě jako „ostatní složka“. 
 

Akceptováno.  
V odůvodnění je doplněna definice složky dle nařízení (EU) č. 
1169/2011. 
Složkou dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je jakákoli látka nebo 
produkt, včetně aromat, potravinářských přídatných látek 
a potravinářských enzymů, a jakákoli součást směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je 
v konečném výrobku stále přítomna, i když případně ve 
změněné formě; za složky se nepovažují rezidua. 
 

 7. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. k): 
Doporučujeme doplnit i „pekařských výrobků“. 
Odůvodnění: 
Nejedná se pouze o cukrářské výrobky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 8. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. l): 
Doporučujeme vypustit část věty za středníkem:  
„přítomnost jiného tuku se připouští pouze v malém 
množství v důsledku přenosu z použitých ochucujících 
složek, ve kterých se vyskytuje přirozeně,“. 
Odůvodnění: 
Tato část textu v definici pojmu nemá žádný význam, 
patří pouze k náplním máslovým. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 9. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. r) 
Doporučujeme definici nahradit následujícím textem: 
„náplní bílkovou náplň z vyšlehaných čerstvých, tekutých 
pasterovaných nebo obnovených sušených 
pasterovaných bílků s cukrem svařeným s vodou,“ 
Odůvodnění: 
Mělo by být zřejmé, že se v případě sušených 
pasterovaných bílků jedná o bílky obnovené. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 10. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. f): 
Vyhláška pracuje s termínem „zapékané müsli“, 
doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné definovat i 
„müsli“. 

Akceptováno. 
Text byl doplněn. 
 
 

 11. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 5: 
Slovo „nejvíce“ doporučujeme nahradit běžně užívaným 
výrazem „nejvýše“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 12. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. e): 
Doporučujeme snížit zastoupení žitné mouky na 45 %. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 13. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. k) bod 
2 
Doporučujeme doplnit do definice slovo „vaječných“ a 
vypustit slovo „celých“ tak, aby celý text zněl takto: 
„„vaječné“, obsahují-li nejméně 180 g celých vajec nebo 
64 g oddělených žloutků nebo odpovídající množství 
sušených vaječných výrobků vztaženo na 1 kg použitých 
mlýnských obilných výrobků,“ 
Odůvodnění:  
Doplnění povede k upřesnění definice. Navíc, odstranění 
slova „celých“ nebude vyvolávat pochybnosti o tom, zda 
se jedná i o skořápku (stávající přístup SZPI je takový, že 
za celá vejce považuje vejce i se skořápkou). V praxi se 
nejčastěji používá vaječná melanž (pasterovaná). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 14. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 § 2 odst. 3 
písm. l) až o) 
Doporučujeme navrhovaný text ustanovení upřesnit tak, 
aby t nepůsobil výkladové nejasnosti.  
Není jasné, jak je míněn v písm. l) až m) obsah tuku a 
obsah másla. Máslo může mít různý obsah tuku. Není 
jasné, co znamená „přirozeně“. Je míněno tuk jako 
recepturní součást ochucující složka? 
 

Vysvětleno. 
Původní definice byla rozdělena na dvě podkategorie, tj. na 
cukrářský výrobek s náplní lehkou tukovou a cukrářský 
výrobek s náplní lehkou máslovou. Cukrářský výrobek 
s náplní lehkou tukovou musí obsahovat tuk, případně směs 
tuku s máslem. V případě cukrářského výrobku s náplní 
lehkou máslovou musí být použito máslo (v kontextu definice 
a parametrů vymezených pro máslo) a případně další složky. 
Další složkou se nerozumí žádný tuk jako samostatná 
recepturní složka, nicméně se připouští přítomnost tuku, 
pokud je součástí další složky, např. technologicky nezbytná 
součást přídatných látek nebo aromat.  
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 15. Připomínka k § 9, odst. 2 písm. a)  
Doporučujeme doplnit text § 9 odst. 2 písm. a) takto: 
„(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve 
vyhlášce o některých způsobech označování potravin se 
u cukrářských výrobků a těst uvede a) datum 
použitelnosti anebo datum minimální spotřeby.“ 
Odůvodnění:  
Mezi cukrářské výrobky patří i výrobky, jejichž délka doby 
trvanlivosti je delší než půl roku, přesto je nutno značit 
tyto výrobky dobou použitelnosti – tj. „Spotřebujte do“. Po 
uplynutí doby spotřeby se musí takto označené výrobky 
zlikvidovat. Doporučujeme, aby výrobky, jejichž 
trvanlivost je delší než např. měsíc, mohly být označeny i 
dobou minimální trvanlivosti. 
 

Vysvětleno. 
Veškeré druhy těsta jsou potravinami, které snadno podléhají 
zkáze (není znám žádný druh těsta, běžně obchodovaného, 
který by byl mikrobiologicky stabilní po delší dobu za běžných 
podmínek skladování), které je i z toho důvodu třeba 
uchovávat při odpovídajících nízkých teplotách; (je si také 
třeba uvědomit, že velice často obsahují těsta např. vejce 
nebo vaječné obsahy). Cukrářské výrobky jsou ve výrazné 
většině výrobky, které podléhají rychle zkáze a je nutno je 
jako takové označovat datem použitelnosti. Mikrobiologicky 
stabilní nejsou ani takové cukrářské výrobky, které obsahují 
např. jen minimální podíl náplně v/na korpusu, nebo ani náplň 
neobsahují a korpus je „jen“ zdoben např. krájeným ovocem 
(které taktéž podléhá rychle zkáze). 

 16. Připomínka k § 9 
Doporučujeme zabývat se buď v této vyhlášce nebo 
vyhlášce č. 76/2003 Sb. parametry a definicí „kakaové 
polevy“. Je definovaná čokoládová poleva, čokoládová 
náplň, kakaová náplň, ale kakaová poleva nikoliv. 
Domníváme se, že by bylo vhodné doplnit s minimálním 
procentuálním zastoupením kakaa, které je potřebné, aby 
se poleva dala nazvat kakaovou. 
 

Vysvětleno. 
Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, 
těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 
neřeší požadavky na kakaovou polevu.  

 17. Připomínka k § 2, případně Přílohám 
Doporučujeme u těch skupin, kde je to vhodné (vločky, 
trhanka, kroupy, klíčky, otruby) doplnit i botanický druh 
(pšeničná, žitná, ovesná apod.). 
 
Doporučujme zvážit definování dalších pojmů např. 
„slad“. sladová mouka je mlýnský výrobek, ale slad – celé 
zrno se používá, ale není uveden. 
 

Vysvětleno. 
Povinnost u mlýnských obilných výrobků uvádět botanický 
druh obiloviny nebo psedoobiloviny vyplývá z ustanovení § 3 
odst. 2 písm. a).  
 
Vysvětleno. 
Sladová mouka není mlýnský obilný výrobek získaný mletím. 
To znamená, že není naplněna definice mouky. Tento typ 
produktů se označí názvem popisným.  
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 18. Připomínka k Příloze č. 2: 
a) K nově definované skupině „otruby“ nejsou 
stanoveny žádné požadavky, a to ani základní parametr, 
jakým je vlhkost. Doporučujeme doplnit. 
 
b) V tabulce 1 chybí „žitná mouka celozrnná“. 
Doporučujeme doplnit. 
 
 
c) V tabulce 3 je pro krupice stanoven obsah 
minerálních látek (popela) nejvýše 0,50  
(v procentech hmotnosti v sušině), přestože kukuřičné 
krupice, na které se nyní tento požadavek návrhu také 
vztahuje, mají v dosud platné vyhlášce povolený obsah 
popela do hodnoty 0,90. Doporučujeme upravit. 
 
d) Název „krupice jemná dehydrovaná“ 
doporučujeme opravit na: „krupice jemná 
dehydratovaná“. 
 
e) V tabulce 13 chybí pečivo „pšenično-žitné“, 
„žitno-pšeničné“ apod. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Požadované není uvedeno v podskupině mlýnských obilných 
výrobků – není důvod uvádět parametry v tabulce 1 v příloze 
č. 2. 
 
Akceptováno. 
Text a odůvodnění byly upraveny. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Není ověřeno, zda na trhu tyto směsi existují a navíc 
parametry těchto případných směsí nejsou relevantní. 
 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

k § 2 obecně: 
Navrhujeme úpravu strukturování daného paragrafu do 
jednotlivých odstavců tak, aby texty definic v rámci 
jednotlivých příslušných druhů potravin (mlýnské obilné 
výrobky; těstoviny; pekařské výrobky; cukrářské výrobky 
a těsta) byly uvedeny příslušně vždy do samostatného 
odstavce, tj. v odstavci 1 by byly pod jednotlivými 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCKG4ROU)



 33   

písmeny uvedeny definice týkající se mlýnských obilných 
výrobků, v odstavci 2 pak obdobně pod jednotlivými 
písmeny definice týkající se těstovin, podobně v odstavci 
3 definice týkající se pekařských výrobků a v odstavci 
4 (uvozeném taktéž textem „Pro účely této vyhlášky se 
dále rozumí“) pod jednotlivými písmeny definice týkající 
se cukrářských výrobků a těst. 
Odůvodnění: 
Text daného paragrafu by dle našeho názoru byl 
s ohledem na rozsah uvedených definic přehlednější, a to 
zejména z hlediska uživatelů vyhlášky. Při stávající 
struktuře jednotlivých odstavců tohoto paragrafu návrhu je 
např. část definic týkajících se těstovin uvedena v odst. 
1 a část definic týkajících se těstovin až v následujícím 
odstavci č. 2. Obdobně je ve stávajícím návrhu část 
definic týkajících se pekařských výrobků uvedena v odst. 
2 a část definic pro druhy pekařských výrobků až v odst. 
3. 
 

 k § 2 odst. 2 písm. j): 
Upozorňujeme na skutečnost, že strouhanka, zmíněná 
v definici trvanlivého pečiva, není pekařský výrobek, ale 
potravina vyrobená z pekařských výrobků. Pokud by 
zůstala i nadále v návrhu vyhlášky zmíněna, měla by být 
do návrhu doplněna definice strouhanky, např. ve znění: 
„strouhankou je výrobek vyrobený mletím z usušeného 
pšeničného pečiva, u kterého byl odstraněn posyp.“ Pak 
by rovněž bylo vhodné, aby byly pro strouhanku 
stanoveny určité minimální požadavky na jakost, 
zejména, že chuť a vůně nesmějí být nažluklé. 
 
V případě, že strouhanka bude v návrhu ponechána, 
navrhujeme upravit znění tohoto ustanovení tak, že bude 
znít: 
j) trvanlivým pečivem pekařský výrobek vyrobený 
z pšeničné mouky nebo jiných mlýnských obilných 

Vysvětleno. 
Příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 – pojmem 
„Strouhanka“ jsou všechny druhy strouhanky z pečených 
obilných výrobků. Nastavením a definováním pojmu 
v národním právním předpisu by došlo k vytvoření nerovných 
podmínek na trhu mezi Českou republikou a ostatními 
členskými státy, které by parametry národní vyhlášky 
nemusely respektovat. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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výrobků a dalších složek, s obsahem vody nejvýše 10 %, 
s výjimkou u strouhanky s obsahem vody nejvýše 12 %, 
s výjimkou u perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek 
s obsahem vody nejvýše 16 %, popřípadě plněný různými 
náplněmi, které jsou stabilní za podmínek uvádění na trh 
nebo potahovaný nebo povrchově upravený, 
Odůvodnění: 
Vyjasnění textu. Z navrhovaného znění není 
jednoznačné, k čemu se váží slova „s výjimkou“ (zda ke 
kategorii trvanlivé pečivo, nebo obsahu vody max. 10%). 
 

 k § 2 odst. 2 písm. q): 
Nahradit spojení „výrobků ze pšenice“ za „výrobků 
z pšenice“. 
 
Odůvodnění: 
Překlep (gramatika). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 k § 2 odst. 2 písm. s) a návazně pak § 7 odst. 2 písm. c) 
Považujeme za vhodné upravit definici trvanlivého pečiva 
ze šlehaných hmot takovým způsobem, že by na konec 
znění stávající definice byla doplněna čárka, a za ni text 
s příklady výrobků ve smyslu: „jako zejména sněhové 
pečivo a piškoty“ (jak tomu bylo v předposlední verzi 
návrhu vyhlášky u dané definice), tj. doplnit tak, aby 
skutečnost, že dané dva typy potravin spadají do skupiny 
trvanlivé pečivo ze šlehaných hmot, vyplývala již 
z definice dané skupiny trvanlivého pečiva. S ohledem na 
tento návrh dále navrhujeme úpravu požadavku, 
týkajícího se označování trvanlivého pečiva skupinou, 
uvedeného v § 7 odst. 2 písm. c), a to v tom smyslu, aby 
požadavek na označení skupinou (uvedený v první části 
stávajícího textu požadavku) platil pro všechny výrobky 
druhu trvanlivé pečivo (tedy i pro sněhové pečivo 
a piškoty) a aby v tom smyslu byl upraven daný 
požadavek (např. na znění: Kromě údajů uvedených 

Částečně akceptováno. 
V ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) došlo k odstranění textu 
týkajícího se požadavků na označování a došlo k jejich 
přepracování s cílem vytvoření jakostních parametrů k daným 
výrobkům. 
 
Po důkladné diskusi s odborníky z praxe jsme začlenili do 
druhu trvanlivé pečivo piškoty a trvanlivé pečivo ze 
šlehaných hmot. Podle vzoru, kdy se běžné pečivo 
označuje pouze jako pečivo, bylo vyhodnoceno povinné 
uvedení druhu  a skupiny výrobku včetně názvu výrobku 
jako spíše matoucí pro spotřebitele. Na návrh odborníka na 
označování byl v konečném řešení zvolen návrh označovat 
výrobky přímo jeho názvem. Jedná se o nejsnadnější 
řešení, pro spotřebitele srozumitelné. 
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v nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých 
způsobech označování potravin se u pekařských výrobků 
uvede: 
c) „u trvanlivého pečiva název skupiny“) 
Odůvodnění: 
V aktuálním znění návrhu je již zmíněna skutečnost, že 
sněhové pečivo a piškoty spadají do skupiny trvanlivé 
pečivo ze šlehaných hmot, a to v § 7 odst. 2 písm. c), 
který se týká označování (tyto výrobky jsou zmíněny v 
souvislosti s výjimkou při jejich označování skupinou). 
Daného se týká druhá připomínka: dle našeho názoru 
není důvod, proč by z celého konceptu označování 
potravin druhem a skupinou, případně podskupinou, který 
je uplatňován v rámci zákona o potravinách a vybraných 
navazujících prováděcích předpisů, měly být vyjmuty 
právě uvedené dva typy výrobků, které by nebyly 
označeny ani druhem, ani skupinou, ale stanoveným 
obchodním názvem („piškoty“ a „sněhové pečivo“).  
Takový přístup považujeme za nekoncepční. 
 

 k § 2 odst. 3 písm. g): 
SZPI nadále zastává názor, že pojem kvas by měl být 
v rámci definice dle dané vyhlášky používán jen pro 
„prokvašený polotovar z žitných mlýnských obilných 
výrobků, vody a základu kvasu, jehož kvasné 
mikroorganismy….“, tak jak zněly návrhy a připomínky 
k danému bodu ze strany SZPI po celou dobu v průběhu 
tvorby a připomínkování návrhu vyhlášky, tj. v roce 2017. 
SZPI se nejeví vhodné akceptovat rozšíření definice 
kvasu takovým způsobem, že jako kvas bude možno 
označit takový prokvašený polotovar, který je připraven i 
z nejrůznějších jiných mlýnských výrobků, a to i z různých 
botanických rodů obilovin, nejen ze žita. A to i z toho 
důvodu, že na definici kvasu jsou pak navázány 
požadavky na možnost označování chleba údaji 

Vysvětleno. 
Doplnění definice kvasu a stabilního kvasu bylo navrženo 
zejména pro přesnější označení chleba. Vzhledem k tomu, 
že tradiční český kvasový chléb je neustále se rozšiřujícím 
sortimentem chleba a na trhu začíná být čím dál více 
spotřebiteli v České republice preferován, bylo žádoucí 
doplnění definice kvasu pro jasné odlišení tradičního 
českého kvasového chleba tak, aby spotřebitel nebyl 
klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané 
potraviny. Důvodem je zahrnutí tradiční, klasické přípravy 
kváskových výrobků a také obecné vnímání a očekávání 
spotřebitelů. Cílem resortu je podporovat tradiční regionální 
výrobu a její technologii a složení výrobku. Kvas 
představuje jediný prostředek přírodního původu k 
zakyselení a kypření tradičního českého chleba, užití 
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„kvasový“, „kváskový“, „s kvasem“.  
Navrhujeme, aby MZe znovu zvážilo provedení úpravy 
definice kvasu v tom smyslu, aby uvedené označení 
mohlo být použito pouze pro prokvašený polotovar ze 
žitných mlýnských obilných výrobků. Za vhodné bychom 
považovali, pokud by se do návrhu vyhlášky vrátila 
definice týkající se kvasu, která byla uvedena v návrhu 
vyhlášky ze září 2017, tj. definice ve smyslu, že pro účely 
dané vyhlášky se rozumí: „kvasem nebo kváskem 
prokvašený polotovar z žitných mlýnských obilných 
výrobků, vody a základu kvasu, jehož kvasné 
mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu 
a v množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas 
je schopen několikerého opakovaného množení, kvas se 
vyrábí bez použití přídatných látek nebo enzymů, 
zvyšování obsahu kyselin v kvasu nastává výlučně 
v důsledku kvašení“. 
Odůvodnění: 
Označení kvas bylo tradičně při výrobě chleba používáno 
pro žitný kvas. 
 

stabilního kvasu je možností pro využití dalších látek. 

 k § 7 odst. 2 písm. f): 
SZPI nadále zastává názor, že použití označení „kvasový“ 
či „kváskový“ by mělo být umožněno pouze pro takový 
chléb, do kterého byl použit pouze žitný kvas, tak jak 
zněly návrhy a připomínky k dané problematice ze strany 
SZPI po celou dobu v průběhu tvorby a připomínkování 
návrhu vyhlášky (tj. zejm. v r. 2017). Navrhujeme, aby 
MZe znovu zvážilo provedení úpravy požadavku v tom 
smyslu, aby se do návrhu vyhlášky vrátily definice týkající 
se kvasu a požadavky na označování údaje „kvasový“, 
„kváskový“, které byly uvedeny ve verzi návrhu vyhlášky 
ze září 2017, tj. např. požadavek, že se „název „kvasový“, 
„kváskový“, „s kváskem nebo „s kvasem“ použije pouze 
pro chléb, který je zakyselen výhradně žitným kvasem“. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Obecně je cílem resortu zemědělství nastavit a vymezit 
pravidla pro kategorie a typy chlebů v současné době 
vyráběných a uváděných na trh v České republice. Tato 
problematika nebyla doposud legislativně upravena a 
v konečném důsledku vytvářela jednak nerovné podmínky 
mezi jednotlivými výrobci a současně nejasné označení 
těchto výrobků pro konečného spotřebitele. Z pohledu 
konkurenceschopnosti českých pekařů a informování 
konečného spotřebitele je stávající přístup zcela nežádoucí.   
 
Navržené rozdělení do tří kategorií reflektuje stávající běžně 
a standardně užívané technologie výroby chleba. Každá ze 
skupin těchto výrobků je plně legitimní a má své odborné i 
věcné opodstatnění. V kontextu zajištění práva konečného 
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Spotřebitelé dle našeho názoru očekávají od chleba 
označeného jako např. „kvasový“, že se bude jednat o 
chléb vyrobený klasickým způsobem jako dříve, tj. ze 
žitného kvasu. Dle našeho názoru existuje velká skupina 
spotřebitelů, kteří takový chléb z daného důvodu 
vyhledávají i na farmářských a obdobných trzích. 
 

spotřebitele na informovaný výběr potravin dle evropských 
předpisů, je nezbytné o této skutečnosti konečného 
spotřebitele náležitě informovat a v konečném důsledku ho 
taktéž neuvádět v omyl.   
 
V prvé fázi došlo k vymezení označení pekařského výrobku 
„tradiční kvasový, tradiční kváskový, tradiční s kváskem nebo 
tradiční s kvasem pro výrobky pouze z kvasu“, v němž 
převažuje žitná mouka. Důvodem je zahrnutí tradiční, 
klasické přípravy kváskových výrobků a také obecné vnímání 
a očekávání spotřebitelů. Cílem resortu je dlouhodobě 
podpora tradiční regionální výroby, její technologie a složení 
těchto výrobků. Tyto typy výrobků se rovněž velmi často a 
opakovaně účastní již od roku 2010 soutěže „Regionální 
potravina“, kde získávají v mnoha krajích České republiky 
ocenění a právo užívat logo „Regionální potravina“.   
„Chléb kvasový, nebo kváskový, nebo s kváskem nebo 
s kvasem“ je dalším standardním a nejčastěji vyráběným 
typem chleba. Do tohoto výrobku je v případě výroby možné 
užívat kvas z různých typů mlýnských výrobků, samozřejmě 
bez stabilizovaných kvasů. Cílem je odlišit tyto typy výrobků 
od tradičních produktů, které jsou vyrobeny výhradně z kvasu 
žitného. Současně je cílem spotřebiteli sdělit informaci, že se 
jedná o „kvasový chléb“.   
Jako poslední typ chleba je stanovena charakteristika a 
určení parametrů pro další standardní výrobek tj. „chléb 
kvasového typu nebo kváskového typu“ vyráběný z kvasu a 
dalších zakyselovacích látek, které nespadnou do ani jedné 
výše uvedené kategorie. Umožňuje se výroba s využitím 
stabilních kvasů, přídatných látek a zkrácených postupů 
vedení kvasů v souladu s požadavky na zjednodušení a 
urychlení výrobních postupů. Současně znamená chuťovou 
nivelizaci evropského typu. 
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 § 12 odst. 2: 
Navrhujeme doplnění: 
2) Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, které jsou v souladu 
s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 
mohou být prodávány do vyprodání zásob. 
 
Odůvodnění: 
Předložené znění dle našeho názoru umožňuje výklad, že 
dané ustanovení dopadá i na potraviny vyrobené za 
účinnosti nové vyhlášky, proto navrhujeme, doplnit 
časovým určením, o jaké výrobky se jedná. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 k příloze 2 k vyhlášce, k Tabulce 12: 
V nadpisu tabulky je vhodné nahradit výraz „Smyslové 
požadavky směsí z obilovin“ výrazem 
„Smyslové požadavky na směsi z obilovin“. 
Odůvodnění: 
Formální úprava (sjednocení textace s nadpisy ostatních 
tabulek v této příloze). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Svaz pekařů a 
cukrářů v České 
republice, z.s. 

1. Připomínka k § 2 odst. 1 
Požadujeme doplnit nové definice: 
„pekárnou provozovna, ve které se vykonávají všechny 
technologické operace potřebné pro výrobu pekařských 
výrobků, od skladování mouky a dalších surovin přes 
přípravu těst, jejich zpracování tvarováním, plnění, kynutí, 
tepelnou úpravu, popř. také další operace jako je 
zmrazování pekařských výrobků nebo polotovarů 
pekařských výrobků v různém stupni zpracování“ 
 
„prodejnou s pekárnou provozovna, ve které je výroba 
pekařských výrobků přímo spojena s prodejním místem a 
naplňuje požadavky písm. a)“ 
 

Akceptováno. 
Vymezení pojmu „pekárna“ bylo doplněno do § 2 odst. 3 
písm. a) a do § 7 byl doplněn odstavec ve znění: 
„(3) Informaci „pekárna“ nebo slova, která mají pro 
spotřebitele stejný význam, lze použít při uvádění na trh 
pekařského výrobku pouze v případě, pokud byl vyroben 
v pekárně.“. 
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 2. Připomínka k ustanovení § 2 odst. odst. 3 písm. g): 
Definici pojmu „kvas“ požadujeme nahradit novou 
definicí: 
„kvasem prokvašený polotovar z mlýnských obilních 
výrobků, vody a základu kvasu, jehož kvasné 
mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu a v 
množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas je 
schopen několikerého opakovaného množení, použití 
přídatných látek při výrobě kvasu je nepřípustné“, 
 

Částečně akceptováno. 
Text byl upraven u pojmu „stabilní kvas“, kdy bylo doplněna 
možnost jiných úprav kvasu. 
Zároveň byla doplněna důvodová zpráva týkající se definic 
kvasů a odkaz na ČSN.  
 
Doplnění definice kvasu a stabilního kvasu bylo navrženo 
zejména pro přesnější označení chleba. Vzhledem k tomu, 
že tradiční český kvasový chléb je neustále se rozšiřujícím 
sortimentem chleba a na trhu začíná být čím dál více 
spotřebiteli v České republice preferován, bylo žádoucí 
doplnění definice kvasu pro jasné odlišení tradičního 
českého kvasového chleba tak, aby spotřebitel nebyl 
klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané 
potraviny. Důvodem je zahrnutí tradiční, klasické přípravy 
kváskových výrobků a také obecné vnímání a očekávání 
spotřebitelů. Cílem resortu je podporovat tradiční regionální 
výrobu a její technologii a složení výrobku. Kvas 
představuje jediný prostředek přírodního původu k 
zakyselení a kypření tradičního českého chleba, užití 
stabilního kvasu je možností pro využití dalších látek. 
Metodu stanovení kyselosti stabilního kvasu u chlebové 
střídky a pečiva se řídí a bude i nadále řídit zejména dle 
ČSN 56 0116-10.   
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 3. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. h):  
Definici pojmu „stabilní kvas“ požadujeme nahradit novou 
definicí: 
„stabilním kvasem prokvašený polotovar z mlýnských 
obilních výrobků, vody a základu kvasu, upravený dále 
např. sušením nebo zahuštěním, k jehož dokyselení lze 
použít kvasný ocet nebo přídatné látky, a to kyselinu 
mléčnou nebo kyselinu octovou v množství tvořícím 
nejvýše jednu třetinu z celkové kyselosti stabilního kvasu; 
použité přídatné látky musí být získány fermentačním 
procesem“, 
Odůvodnění k bodu 6 a 7  
Pokud budou definice ponechány v navrhovaném znění, 
budou působit určité výkladové nejasnosti. Níže uvádíme 
příkladmo: 
- sušení nebo zahuštění nemusí být jediný způsob, pak 
mělo být do definice předložené ministerstvem doplněno: 
„případně dále upravený“ nebo „upravený dále např.….“; 
- rozumí se další úpravou i přídavek další běžné suroviny 
(např. soli) přidaný pro zvýšení údržnosti nebo stabilizace 
záhřevem v rámci výrobního procesu? Vznikne tak kvas, 
který nesplňuje podmínky popsané v písmenu h). 
Nenaplňuje význam slova „stabilní“ již jen fakt, že kvasné 
mikroorganismy nejsou přítomny v životaschopném 
stavu, ať jsou do neživotaschopného stavu uvedeny 
jakýmkoliv způsobem?  
- není zřejmé, jakým způsobem se zde bude vyjadřovat 
kyselost - dle ČSN 56 0116-10). Podle čeho se určí 
zmiňovaná 1/3 kyselosti kvasu. 
 

Viz vypořádání k připomínce č. 2. 

 4. Název tradiční kvasový chléb nebyl součástí 
svazového návrhu, byl navržen Ministerstvem 
zemědělství.  
Text definice v návrhu novely je odlišný od textu, který je 
uveden v zápisu z pracovního jednání k tématu den 5. 
Prosince 2018. Navrhujeme definici projednat v rámci 

Vysvětleno. 
Obecně je cílem resortu zemědělství nastavit a vymezit 
pravidla pro kategorie a typy chlebů v současné době 
vyráběných a uváděných na trh v České republice. Tato 
problematika nebyla doposud legislativně upravena a 
v konečném důsledku vytvářela jednak nerovné podmínky 
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vypořádání připomínek k novele vyhlášky se zástupci 
Ministerstva zemědělství. 

mezi jednotlivými výrobci a současně nejasné označení 
těchto výrobků pro konečného spotřebitele. Z pohledu 
konkurenceschopnosti českých pekařů a informování 
konečného spotřebitele je stávající přístup zcela nežádoucí.   
 
Navržené rozdělení do tří kategorií reflektuje stávající běžně 
a standardně užívané technologie výroby chleba. Každá ze 
skupin těchto výrobků je plně legitimní a má své odborné i 
věcné opodstatnění. V kontextu zajištění práva konečného 
spotřebitele na informovaný výběr potravin dle evropských 
předpisů, je nezbytné o této skutečnosti konečného 
spotřebitele náležitě informovat a v konečném důsledku ho 
taktéž neuvádět v omyl.   
 
V prvé fázi došlo k vymezení označení pekařského výrobku 
„tradiční kvasový, tradiční kváskový, tradiční s kváskem nebo 
tradiční s kvasem pro výrobky pouze z kvasu“, v němž 
převažuje žitná mouka. Důvodem je zahrnutí tradiční, 
klasické přípravy kváskových výrobků a také obecné vnímání 
a očekávání spotřebitelů. Cílem resortu je dlouhodobě 
podpora tradiční regionální výroby, její technologie a složení 
těchto výrobků. Tyto typy výrobků se rovněž velmi často a 
opakovaně účastní již od roku 2010 soutěže „Regionální 
potravina“, kde získávají v mnoha krajích České republiky 
ocenění a právo užívat logo „Regionální potravina“.   
„Chléb kvasový, nebo kváskový, nebo s kváskem nebo 
s kvasem“ je dalším standardním a nejčastěji vyráběným 
typem chleba. Do tohoto výrobku je v případě výroby možné 
užívat kvas z různých typů mlýnských výrobků, samozřejmě 
bez stabilizovaných kvasů. Cílem je odlišit tyto typy výrobků 
od tradičních produktů, které jsou vyrobeny výhradně z kvasu 
žitného. Současně je cílem spotřebiteli sdělit informaci, že se 
jedná o „kvasový chléb“.   
Jako poslední typ chleba je stanovena charakteristika a 
určení parametrů pro další standardní výrobek tj. „chléb 
kvasového typu nebo kváskového typu“ vyráběný z kvasu a 
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dalších zakyselovacích látek, které nespadnou do ani jedné 
výše uvedené kategorie. Umožňuje se výroba s využitím 
stabilních kvasů, přídatných látek a zkrácených postupů 
vedení kvasů v souladu s požadavky na zjednodušení a 
urychlení výrobních postupů. Současně znamená chuťovou 
nivelizaci evropského typu. 
 

 5. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. f): 
Navrhujeme ponechat původní text v tomto znění:  
„Název „kvasový“, popř. „kváskový“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně kvas,“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme jednodušší a pro výrobce i spotřebitele 
srozumitelnější definice označování chleba, které byly 
uvedeny v původním svazovém návrhu. 
 

Viz vypořádání k připomínce č. 4. 

 6. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. g): 
Požadujeme ponechat původní text v tomto znění:  
 „Název „s kvasem“, popř. „s kváskem“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně stabilní kvas,“. 
Odůvodnění:  
Doporučujeme jednodušší a pro výrobce i spotřebitele 
srozumitelnější definice označování chleba, které byly 
uvedeny v původním svazovém návrhu. 
 

Viz vypořádání k připomínce č. 4. 

 7. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. w) a Příloze č. 8 
Pro pojem „mouka grahamová“ není vytvořena 
podskupina v příloze č. 8. Není zřejmé, jak bude 
označován chléb v případě použití této mouky v množství 
80 %. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 8. Do § 2doplnit definici strouhanky: 
„strouhankou výrobek získaný mletím usušeného 
pšeničného pečiva; použití dalších obilovin, olejnin a 
koření není přípustné“, 
 

Vysvětleno. 
Příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 – pojmem 
„Strouhanka“ jsou všechny druhy strouhanky z pečených 
obilných výrobků. Nastavením a definováním pojmu v České 
legislativě by došlo k vytvoření nerovných podmínek na trhu 
mezi Českou republikou a ostatními členskými státy, které by 
parametry národní vyhlášky nemusely respektovat. 
 

 9. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. p)  
Požadujeme definici „vícezrnný chléb nebo vícezrnné 
pečivo“ nahradit následujícím zněním: 
„vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem 
pekařský výrobek, jehož těsto obsahuje kromě mlýnských 
obilných výrobků ze pšenice a žita další složky jako 
obiloviny jiných botanických druhů, pseudoobiloviny, 
luštěniny nebo olejniny, v celkovém množství nejméně 5 
%, vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských 
obilných výrobků,“ 
Odůvodnění: 
Tato definice je nepřesná, není z ní zřejmé, že mlýnské 
obilné výrobky ze pšenice nebo žita musí být součástí 
těsta. Doporučujeme proto úpravu textu stejně jako je 
tomu u pojmu speciální chléb nebo speciální pečivo. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 10. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. l): 
Doporučujeme vypustit část věty za středníkem:  
„přítomnost jiného tuku se připouští pouze v malém 
množství v důsledku přenosu z použitých ochucujících 
složek, ve kterých se vyskytuje přirozeně,“. 
Odůvodnění: 
Tato část textu v definici pojmu nemá žádný význam, 
patří pouze k náplním máslovým. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 11. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. r) 
Doporučujeme definici nahradit následujícím textem: 
„náplní bílkovou náplň z vyšlehaných čerstvých, tekutých 
pasterovaných nebo obnovených sušených 
pasterovaných bílků s cukrem svařeným s vodou,“ 
Odůvodnění: 
Mělo by být zřejmé, že se v případě sušených 
pasterovaných bílků jedná o bílky obnovené. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 13. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. k) bod 2 
Doporučujeme doplnit do definice slovo „vaječných“ a 
vypustit slovo „celých“ tak, aby celý text zněl takto: 
„„vaječné“, obsahují-li nejméně 180 g celých vajec nebo 
64 g oddělených žloutků nebo odpovídající množství 
sušených vaječných výrobků vztaženo na 1 kg použitých 
mlýnských obilných výrobků,“ 
Odůvodnění:  
Doplnění povede k upřesnění definice. Navíc, odstranění 
slova „celých“ nebude vyvolávat pochybnosti o tom, zda 
se jedná i o skořápku (stávající přístup SZPI je takový, že 
za celá vejce považuje vejce i se skořápkou). V praxi se 
nejčastěji používá vaječná melanž (pasterovaná). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 14. Připomínka k Příloze č. 2: 
a) K nově definované skupině „otruby“ nejsou 
stanoveny žádné požadavky, a to ani základní parametr, 
jakým je vlhkost. Doporučujeme doplnit. 
 
b) V tabulce 3 je pro krupice stanoven obsah 
minerálních látek (popela) nejvýše 0,50 (v procentech 
hmotnosti v sušině), přestože kukuřičné krupice, na které 
se nyní tento požadavek návrhu také vztahuje, mají v 
dosud platné vyhlášce povolený obsah popela do hodnoty 
0,90. Doporučujeme upravit. 
 
c) Název „krupice jemná dehydrovaná“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text a odůvodnění byly upraveny. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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doporučujeme opravit na: „krupice jemná 
dehydratovaná“. 
 
 

 
 

Potravinářská 
komora ČR 

Zásadní připomínky 
1. Do ustanovení § 2 navrhujeme doplnit následující 
definice: 
„pekárnou provozovna, ve které se vykonávají všechny 
technologické operace potřebné pro výrobu pekařských 
výrobků, od skladování mouky a dalších surovin přes 
přípravu těst, jejich zpracování tvarováním, plnění, kynutí, 
tepelnou úpravu, popř. také další operace jako je 
zmrazování pekařských výrobků nebo polotovarů 
pekařských výrobků v různém stupni zpracování“ 
 
„prodejnou s pekárnou provozovna, ve které je výroba 
pekařských výrobků přímo spojena s prodejním místem a 
naplňuje požadavky písm. ….)“ 
 
„strouhankou výrobek získaný mletím usušeného 
pšeničného pečiva; použití dalších obilovin, olejnin a 
koření není přípustné.“ 
 
Odůvodnění: 
Považujeme definici strouhanky za podstatnou a měla by 
být do novely zahrnuta. Následně by pak měla být 
doplněna i tabulka č. 8. Není jasné, zda by nebyla v 
opačném případě považována za trvanlivé pečivo. 
 

Akceptováno. 
Vymezení pojmu „pekárna“ bylo doplněno do § 2 odst. 3 
písm. a) a do § 7 byl doplněn odstavec ve znění: 
„(3) Informaci „pekárna“ nebo slova, která mají pro 
spotřebitele stejný význam, lze použít při uvádění na trh 
pekařského výrobku pouze v případě, pokud byl vyroben 
v pekárně.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 – pojmem 
„Strouhanka“ jsou všechny druhy strouhanky z pečených 
obilných výrobků. Nastavením a definováním pojmu 
v národním právním předpisu by došlo k vytvoření nerovných 
podmínek na trhu mezi Českou republikou a ostatními 
členskými státy, které by parametry národní vyhlášky 
nemusely respektovat. 
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 2. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 písm. s): 
Navrhujeme upravit definici dlouhozrnné rýže tak, aby 
odpovídala stávajícím přímo použitelným předpisům. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč navrhovaná definice dlouhozrnné rýže 
neodpovídá definici uvedené v příloze II části I bodu 2. 
písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, 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, kde je 
dlouhozrnná rýže definována následovně: 
i) „dlouhozrnnou rýží A“ se rozumí rýže, jejíž délka zrna je 
větší než 6 mm a poměr délka/šířka větší než 2, avšak 
menší než 3, 
ii) „dlouhozrnnou rýží B“ se rozumí rýže, jejíž délka zrna 
je větší než 6 mm a poměr délka/šířka je nejméně 3.“. 
 

Částečně akceptováno. 
Text byl upraven. Definice dlouhozrnné rýže odpovídá 
Nařízení (EU) č. 1308/2013 délkou zrna větší než 6 mm. 
Nebyly převzaty definice „dlouhozrnná rýže A“ ani 
„dlouhozrnná rýže B“, které nejsou spotřebiteli používány. 
 

 3. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. w) a Příloze č. 8 
Pro tuto mouku není vytvořena podskupina v příloze č. 8. 
Vyplývá z toho, v případě použití této mouky v množství 
80 % bude chléb nebo pečivo označeno jako 
pšeničný/pšeničné, popř. pšeničnožitný/pšeničnožitné? 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 4. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 obecně: 
Žádáme doplnit buď i o nové typy chlebů, jako je např. 
proteinový či čistozrnný, nebo alespoň uvolnit definici 
speciálních chlebů tak, že bude vyhovovat i pro tyto 
chleby. 
Odůvodnění: 
Základem těchto typů chleba je např. směs bílkovin z 
různých rostlin včetně obilovin (sója, lupina vlčí bob, 
pšenice apod.). Jedná se o tzv. večerní nebo proteinové 
chleby nebo pečivo, v nichž je mouka zastoupena v 
minimálním množství a procentuálně pak extrakty 
bílkovin vycházejí řádově na několikanásobky k použité 
mouce. Čistozrnné chleby obsahují velký podíl semen. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven v ustanovení § 2 odst. 3 písm. m). 

 5. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. p)  
Navrhujeme nahradit následujícím zněním: 
p) „vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem 
pekařský výrobek, jehož těsto obsahuje kromě mlýnských 
obilných výrobků ze pšenice a žita další složky jako 
obiloviny jiných botanických druhů, pseudoobiloviny, 
luštěniny nebo olejniny, v celkovém množství nejméně 5 
%, vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských 
obilných výrobků,“ 
 
Odůvodnění: 
Tato definice je nepřesná, není z ní zřejmé, že mlýnské 
obilné výrobky ze pšenice nebo žita musí být součástí 
těsta. Doporučujeme proto úpravu textu stejně jako je 
tomu u pojmu speciální chléb nebo speciální pečivo. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 6. Připomínka k definici pojmu „kvas“ v ustanovení § 
2 odst. odst. 3 písm. g): 
Navrhujeme nahradit novou definicí, která zní: 
„kvasem prokvašený polotovar z mlýnských obilních 
výrobků, vody a základu kvasu, jehož kvasné 
mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu a v 

Částečně akceptováno. 
Text byl upraven u pojmu „stabilní kvas“, kdy bylo doplněna 
možnost jiných úprav kvasu. 
Zároveň bylo doplněno odůvodnění týkající se definic kvasů 
a odkaz na ČSN.  
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množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas je 
schopen několikerého opakovaného množení, použití 
přídatných látek při výrobě kvasu je nepřípustné“, 
 

Doplnění definice kvasu a stabilního kvasu bylo navrženo 
zejména pro přesnější označení chleba. Vzhledem k tomu, že 
tradiční český kvasový chléb je neustále se rozšiřujícím 
sortimentem chleba a na trhu začíná být čím dál více 
spotřebiteli v České republice preferován, bylo žádoucí 
doplnění definice kvasu pro jasné odlišení tradičního českého 
kvasového chleba tak, aby spotřebitel nebyl klamán ani 
uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. 
Důvodem je zahrnutí tradiční, klasické přípravy kváskových 
výrobků a také obecné vnímání a očekávání spotřebitelů. 
Cílem resortu je podporovat tradiční regionální výrobu a její 
technologii a složení výrobku. Kvas představuje jediný 
prostředek přírodního původu k zakyselení a kypření 
tradičního českého chleba, užití stabilního kvasu je možností 
pro využití dalších látek. Metodu stanovení kyselosti 
stabilního kvasu u chlebové střídky a pečiva se řídí a bude i 
nadále řídit zejména dle ČSN 56 0116-10.   
 

 7. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. h):  
Navrhujeme nahradit novou definicí: 
h) „stabilním kvasem prokvašený polotovar z mlýnských 
obilních výrobků, vody a základu kvasu, upravený dále 
např. sušením nebo zahuštěním, k jehož dokyselení lze 
použít kvasný ocet nebo přídatné látky, a to kyselinu 
mléčnou nebo kyselinu octovou v množství tvořícím 
nejvýše jednu třetinu z celkové kyselosti stabilního kvasu; 
použité přídatné látky musí být získány fermentačním 
procesem“, 
 
Odůvodnění k bodu 6 a 7  
Svaz pekařů a cukrářů v ČR (dálejen „SPaC ČR“) 
doporučuje jednodušší a ro výrobce i spotřebitele 
srozumitelnější definice pojmu „kvas“ a „stabilní kvas“, 
které byly uvedeny v původním svazovém návrhu. 
 
Pokud budou definice ponechány v navrhovaném znění, 

Viz vypořádání připomínky č. 6. 
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budou působit určité výkladové nejasnosti. Například: 
- sušení nebo zahuštění nemusí být jediný způsob, pak 
mělo být do definice předložené ministerstvem doplněno: 
„případně dále upravený“ nebo „upravený dále např.….“; 
- rozumí se další úpravou i přídavek další běžné suroviny 
(např. soli) přidaný pro zvýšení údržnosti nebo stabilizace 
záhřevem v rámci výrobního procesu? Vznikne tak kvas, 
který nesplňuje podmínky popsané v písmenu g). 
Nenaplňuje význam slova „stabilní“ již jen fakt, že kvasné 
mikroorganismy nejsou přítomny v životaschopném 
stavu, ať jsou do neživotaschopného stavu uvedeny 
jakýmkoliv způsobem?  
- není zřejmé, jakým způsobem se zde bude vyjadřovat 
kyselost - dle ČSN 56 0116-10)?. Podle čeho se určí 
zmiňovaná 1/3 kyselosti kvasu? 
 

 8. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. f): 
Navrhujeme ponechat původní text v tomto znění:  
„Název „kvasový“, popř. „kváskový“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně kvas,“. 
Odůvodnění: 
Pokud budou přijaty předchozí návrhy, pak je nutné uvést 
do souladu, v opačném případě by mohlo navrhované 
znění vyvolávat pochybnosti, například: 
- pokud by někdo chtěl z nějakého důvodu použít k 
zakyselení kombinaci kvasu a stabilního kvasu, pak 
nemůže použít ani b), ani c); 
Výsledné znění vyhlášky by mělo být jednoduché a pro 
všechny srozumitelné a nemělo by zvýhodňovat či 
znevýhodňovat některé výrobce proti jiným. V podstatě 
by „kvas“ byl jakýsi prokvašený polotovar z mlýnských 
obilných výrobků, a to živý, schopný několikerého 
opakování, bez přídatných látek. O stupeň níže by byl 
„stabilní kvas“, kde se připouští dokyselení (tedy přídatné 
látky), avšak takto „uměle“ dodaná kyselost by mohla činit 
maximálně 1/3. Z toho vycházely kategorie chleba, kde 

Vysvětleno. 
Obecně je cílem resortu zemědělství nastavit a vymezit 
pravidla pro kategorie a typy chlebů v současné době 
vyráběných a uváděných na trh v České republice. Tato 
problematika nebyla doposud legislativně upravena a 
v konečném důsledku vytvářela jednak nerovné podmínky 
mezi jednotlivými výrobci a současně nejasné označení 
těchto výrobků pro konečného spotřebitele. Z pohledu 
konkurenceschopnosti českých pekařů a informování 
konečného spotřebitele je stávající přístup zcela nežádoucí.   
 
Navržené rozdělení do tří kategorií reflektuje stávající běžně 
a standardně užívané technologie výroby chleba. Každá ze 
skupin těchto výrobků je plně legitimní a má své odborné i 
věcné opodstatnění. V kontextu zajištění práva konečného 
spotřebitele na informovaný výběr potravin dle evropských 
předpisů, je nezbytné o této skutečnosti konečného 
spotřebitele náležitě informovat a v konečném důsledku ho 
taktéž neuvádět v omyl.   
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by nejvýše stál „chléb kvasový“, k jehož zakyselení lze 
použít jedině kvas. O stupeň níže by byl „chléb s 
kvasem“, kde již může být použit i stabilní kvas, ale 
pouze v takové míře, aby „uměle“ dodaná kyselost činila 
maximálně 1/3. Řešilo by se tak pouze zakyselení a nikoli 
kypření, protože podle názoru všech odborníků není na 
použití droždí nic špatného. Chléb nejvyšší kvality 
(kvasový) by tedy mohl být částečně kypřen za použití 
droždí. 

V prvé fázi došlo k vymezení označení pekařského výrobku 
„tradiční kvasový, tradiční kváskový, tradiční s kváskem nebo 
tradiční s kvasem pro výrobky pouze z kvasu“, v němž 
převažuje žitná mouka. Důvodem je zahrnutí tradiční, 
klasické přípravy kváskových výrobků a také obecné vnímání 
a očekávání spotřebitelů. Cílem resortu je dlouhodobě 
podpora tradiční regionální výroby, její technologie a složení 
těchto výrobků. Tyto typy výrobků se rovněž velmi často a 
opakovaně účastní již od roku 2010 soutěže „Regionální 
potravina“, kde získávají v mnoha krajích České republiky 
ocenění a právo užívat logo „Regionální potravina“.   
„Chléb kvasový, nebo kváskový, nebo s kváskem nebo 
s kvasem“ je dalším standardním a nejčastěji vyráběným 
typem chleba. Do tohoto výrobku je v případě výroby možné 
užívat kvas z různých typů mlýnských výrobků, samozřejmě 
bez stabilizovaných kvasů. Cílem je odlišit tyto typy výrobků 
od tradičních produktů, které jsou vyrobeny výhradně z kvasu 
žitného. Současně je cílem spotřebiteli sdělit informaci, že se 
jedná o „kvasový chléb“.   
Jako poslední typ chleba je stanovena charakteristika a 
určení parametrů pro další standardní výrobek tj. „chléb 
kvasového typu nebo kváskového typu“ vyráběný z kvasu a 
dalších zakyselovacích látek, které nespadnou do ani jedné 
výše uvedené kategorie. Umožňuje se výroba s využitím 
stabilních kvasů, přídatných látek a zkrácených postupů 
vedení kvasů v souladu s požadavky na zjednodušení a 
urychlení výrobních postupů. Současně znamená chuťovou 
nivelizaci evropského typu. 
 

 9. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. g): 
Navrhujeme ponechat původní návrh v tomto znění:  
„Název „s kvasem“, popř. „s kváskem“ pouze pro chléb, k 
jehož zakyselení byl použit výhradně stabilní kvas,“. 
Odůvodnění:  
SPaC ČR doporučuje jednodušší a pro výrobce i 
spotřebitele srozumitelnější definice označování chleba, 

Viz vypořádání připomínky č. 8. 
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které byly uvedeny v původním svazovém návrhu. 
 

 10. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 3: 
Nemůžeme souhlasit s definicí celozrnného jemného a 
trvanlivého pečiva. Navrhujeme dané % snížit tak, aby 
odpovídalo aktuálnímu přístupu v EU. 
 
Odůvodnění: 
Právní předpisy v EU nestanoví jednotně, co znamená 
označení „celozrnný“, a není to stanoveno ani ve většině 
států EU. Existuje však dobrovolná iniciativa Healthgrain 
Forum, která si dala za cíl zmapovat a sjednotit definici 
celozrnnosti v Evropě a na světě. Iniciativa založená v 
Evropě aktivně zapojuje univerzity, instituty a průmysl a 
zabývá se produkty na bázi zrn. Healthgrain Forum 
navrhuje označení „celozrnné“ na výrobcích, pokud 
obsahují alespoň 30 % celozrnných složek, přičemž 
celozrnné suroviny musí převažovat nad rafinovanými, 
počítáno na sušinu. Více informací k této problematice 
tvoří další přílohu. 
 

Vysvětleno. 
Nelze přejít na navrhovaný způsob počítání procentního 
obsahu celozrnné složky (a současně převažující) na 
všechny suroviny bez úpravy definice běžného a jemného 
pečiva, kde je obsah tuku a cukru počítán pouze na mlýnské 
obilné výrobky. Navrhovaná definice mimo jiné znamená, že 
stejný výrobek po posypání má jiný obsah celozrnné složky. 
 

 B. DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K ustanovení § 1 písm. c) 
Navrhujeme vypustit slovo „objemové“. 
Odůvodnění: 
V přílohách žádné objemové odchylky definovány nejsou 
a patrně se ani k pečivu nestanoví. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 v části týkající se 
těstovin: 
Navrhujeme zvážit definici čerstvých těstovin a také 
nahradit „datum použitelnosti“ slovy „doba minimální 
trvanlivosti“. Dále se domníváme, že by bylo vhodné 

Vysvětleno.  
Čerstvé těstoviny nelze označit dobou minimální trvanlivosti, 
neboť by uvedené platilo i pro čerstvé těstoviny nebalené 
v ochranné atmosféře. 
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definovat pojem „semolina“, pokud se tento pojem 
používá přímo v definici těstovin. 
 
Odůvodnění: 
Označování těstovin, které prošly tepelnou úpravou, jako 
„čerstvé“ považujeme za zavádějící. Jako čerstvé by měly 
být označeny těstoviny, které nejsou sušené a zároveň 
nebyly tepelně upraveny. Například běžně užívané 
označení italských těstovin „Pasta fresca“ je používáno 
pro čerstvé nesušené těstoviny s trvanlivostí 40 dní. 
 

 3. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. f): 
Navrhujeme zvážit definici. 
 
Odůvodnění: 
Bezlepkové výrobky, některé šlehané hmoty (korpusy, 
nikoli trvanlivé pečivo), s vysokým obsahem bílkovin, mají 
vyloženě charakter pekařských výrobků (v pekárnách se 
vyrábějí) a nejsou tvořeny v převažujícím podílu 
mlýnskými obilnými výrobky. 
 

Akceptováno. 
Předkladatel počítá s tím, že pod pekařské výrobky lze 
zařadit rovněž výrobky z jemného pečiva ze šlehaných hmot 
nebo bezlepkových pekařských výrobků. V této souvislosti 
byla upravena definice pekařského výrobku v § 2 odst. 3 
písm. b). 
 

 4. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) až j): 
Není jasné, zda je skutečně míněn pouze cukr 
(sacharóza) nebo cukry (tj. mono a disacharidy). Bylo by 
vhodné případně doplnit do důvodové zprávy. 
Dále není jasné, zda lze podle definice uvedených v 
těchto písmenech používat pouze pšeničnou mouku nebo 
zda se připouští použití i jiné mouky a ta bude potom 
vnímána jako „jiný mlýnský obilný výrobek“ či „další 
složka“. 
Není jasné, proč je uvedeno, že běžným pečivem je 
tvarovaný pekařský výrobek, když v h) je pouze chlebem 
pekařský výrobek. 
 

Vysvětleno. 
Dle nařízení EU č. 1169/2011 jsou cukrem myšleny mono 
a disacharidy. Doplněno v odůvodnění. 
 
Dle uvedené definice se připouští použití i jiné mouky a ta je 
považována za jiný mlýnský obilný výrobek nikoliv za další 
složku, jelikož k celkové hmotnosti použitých mlýnských 
obilných výrobků se uvádějí další parametrické údaje. 
 
Tvarování běžného pečiva je hlavním charakteristickým 
znakem tohoto druhu pečiva. 
U chleba jsou hlavními znaky použití surovin, technologie 
zpracování (nakypření či zakyselení) a následně tvar.  
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 5. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. i): 
Navrhujeme doplnit odůvodnění, v němž se vysvětlí, co je 
„ostatní složka“. 
 
Odůvodnění: 
Definice cukrářského výrobku počítá s ovocem nebo 
ostatními složkami. V současné době se používá např. i 
zelenina (mrkev). Není zřejmé, zda to bude vnímáno 
právě jako „ostatní složka“. 
 

Akceptováno.  
V odůvodnění je doplněna definice složky dle nařízení (EU) č. 
1169/2011. 
Složkou dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je jakákoli látka nebo 
produkt, včetně aromat, potravinářských přídatných látek 
a potravinářských enzymů, a jakákoli součást směsné složky, 
která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je 
v konečném výrobku stále přítomna, i když případně ve 
změněné formě; za složky se nepovažují rezidua. 
 

 6. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. k): 
Doporučujeme doplnit i „pekařských výrobků“. 
Odůvodnění: 
Nejedná se pouze o cukrářské výrobky. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 7. Připomínka k definici ustanovení § 2 odst. 3 písm. l): 
Navrhujeme vypustit část věty za středníkem: „přítomnost 
jiného tuku se připouští pouze v malém množství v 
důsledku přenosu z použitých ochucujících složek, ve 
kterých se vyskytuje přirozeně,“. 
Odůvodnění: 
Tato část textu v definici pojmu nemá žádný význam, 
patří pouze k náplním máslovým. Z této definice je 
potřeba je odstranit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 8. Připomínka k definici ustanovení § 2 odst. 3 písm. r) 
Navrhujeme nahradit následujícím textem: 
„náplní bílkovou náplň z vyšlehaných čerstvých, tekutých 
pasterovaných nebo obnovených sušených 
pasterovaných bílků s cukrem svařeným s vodou,“ 
Odůvodnění: 
Mělo by být zřejmé, že se v případě sušených 
pasterovaných bílků jedná o bílky obnovené. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 9. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 obecně: 
Vyhláška pracuje s pojmem „müsli“, který však není 
definován. Výkladem navrhovaného písm. f) by bylo 
možné dospět k závěru, že müsli je směs vloček a 
dalších složek s případným přidáním dalších ochucujících 
složek, jako je např. ovoce apod. Je to skutečně tak? 
 

Akceptováno. 
Text byl doplněn. Müsli je směs vloček a dalších složek 
s případným přidáním dalších ochucujících složek, jako je 
např. ovoce apod. 
 
 

 10. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 5: 
Slovo „nejvíce“ doporučujeme nahradit běžně užívaným 
výrazem „nejvýše“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 11. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. e): 
Navrhujeme snížit zastoupení žitné mouky na 45 %. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 12. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. k) bod 2 
Navrhujeme doplnit do definice slovo „vaječných“ tak, aby 
celý text zněl: 
„„vaječné“, obsahují-li nejméně 180 g vajec nebo 64 g 
oddělených žloutků nebo odpovídající množství sušených 
vaječných výrobků vztaženo na 1 kg použitých mlýnských 
obilných výrobků,“ 
Odůvodnění:  
Doplnění povede k upřesnění definice. Navíc, odstranění 
slova „celých“ nebude vyvolávat pochybnosti o tom, zda 
se jedná i o skořápku (stávající přístup SZPI je takový, že 
za celá vejce považuje vejce i se skořápkou). V praxi se 
nejčastěji používá vaječná melanž (pasterovaná). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 13. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 písm. l) až o) 
Doporučujeme upřesnit, aby navrhovaný text nepůsobil 
výkladové nejasnosti.  
Odůvodnění: 
Není jasné, jak je míněn v písm. l) až m) obsah tuku a 
obsah másla. Máslo může mít různý obsah tuku. Není 

Vysvětleno. 
Původní definice byla rozdělena na dvě podkategorie, tj. na 
cukrářský výrobek s náplní lehkou tukovou a cukrářský 
výrobek s náplní lehkou máslovou. Cukrářský výrobek 
s náplní lehkou tukovou musí obsahovat tuk, případně směs 
tuku s máslem. V případě cukrářského výrobku s náplní 
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jasné, co znamená „přirozeně“. Je míněno tuk jako 
recepturní součást ochucující složka? 
 

lehkou máslovou musí být použito máslo (v kontextu definice 
a parametrů vymezených pro máslo) a případně další složky. 
Další složkou se nerozumí žádný tuk jako samostatná 
recepturní složka, nicméně se připouští přítomnost tuku, 
pokud je součástí další složky, např. technologicky nezbytná 
součást přídatných látek nebo aromat.  
 

 14. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 2 písm. k) bod 3 a 
4): 
Není jasné, zda se týká výrobku nebo pekařské náplně. 
Pokud náplně, někter výrobky by to nesplňovaly. 
Co se týká stanovení QUID u nápní, navrhujeme v rámci 
ustanovení § 7 ujasnit postup s tím, že se jedná o % 
náplně před upečením (z receptury). 
 

Vysvětleno. 
Bod 3 a 4 se týká tepelně upravených těst nebo hmot 
(korpusu). 

 15. Připomínka k Příloze č. 1 
Navrhujeme doplnit u těch skupin, u kterých je to vhodné 
(vločky, trhanka, kroupy, klíčky, otruby) doplnit i botanický 
druh (pšeničná, žitná, ovesná apod.). 

Vysvětleno. 
Povinnost u mlýnských obilných výrobků uvádět botanický 
druh obiloviny nebo psedoobiloviny vyplývá z ustanovení § 3 
odst. 2 písm. a). 
 
 

 16. Připomínka k Příloze č. 2: 
K nově definované skupině „otruby“ nejsou stanoveny 
žádné požadavky, a to ani základní parametr, jakým je 
vlhkost. 
 
V tabulce 1 chybí podle našeho názoru „žitná mouka 
celozrnná“. Doporučujeme doplnit. 
 
 
V tabulce 3 je pro krupice stanoven obsah minerálních 
látek (popela) nejvýše 0,50  
(v procentech hmotnosti v sušině), přestože kukuřičné 
krupice, na které se nyní tento požadavek návrhu také 
vztahuje, mají v dosud platné vyhlášce povolený obsah 
popela do hodnoty 0,90. Toto je nezbytné řádně upravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Požadované není uvedeno v podskupině mlýnských obilných 
výrobků – není důvod uvádět parametry v tabulce č. 1. 
 
Akceptováno. 
Text a odůvodnění byly upraveny. 
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Název „krupice jemná dehydrovaná“ doporučujeme 
opravit na: „krupice jemná dehydratovaná“. 
 
V tabulce 13 chybí podle našeho názoru pečivo 
„pšenično-žitné“, „žitno-pšeničné“ apod. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
Vysvětleno. 
Není ověřeno, zda na trhu tyto směsi existují a navíc 
parametry těchto případných směsí nejsou relevantní. 
 

 17. Připomínka k Příloze č. 8  
Není jasné, kam bude zařazena strouhanka – nabízí se 
příloha 10. 
 
 
 
 
 
 
 
Do skupiny „trvanlivé pečivo“ by mělo být přidáno müsli 
zapékané (nikoliv jak se navrhuje v rámci přílohy 9) 
 

Vysvětleno. 
Příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 – pojmem 
„Strouhanka“ jsou všechny druhy strouhanky z pečených 
obilných výrobků. Nastavením a definováním pojmu v České 
legislativě by došlo k vytvoření nerovných podmínek na trhu 
mezi Českou republikou a ostatními členskými státy, které by 
parametry národní vyhlášky nemusely respektovat 
 
 
Akceptováno. 
Zapékané müsli bylo zařazeno do skupiny trvanlivé pečivo. 
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