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III.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách
a tabákových výrobcích.
1.2 Definice problému
Doplněním nového písmene c) do § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon o potravinách“) bylo poslední novelou zákona o potravinách (sněmovní tisk 502)
zavedeno ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy „česká
potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo „česká
potravina“) nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující,
že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou
prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.
Prováděcí právní předpis, který by stanovil seznam potravin majících nárok být
označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice,
nebyl doposud přijat. Dotčené ustanovení zákona dosud neprovedené navrhovaným
prováděcím právním předpisem zohledňuje fakt, že některé složky potravin nelze
z objektivních důvodů na území České republiky získat (vypěstovat). Přesto je výroba
zmíněných potravin v rámci České republiky tradiční a rozšířená. Týká se to zejména
čokolády a výrobků z ní, kávy a kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných
výrobků. Výrobky spadající do těchto kategorií tak vymezí navrhovaný prováděcí právní
předpis, včetně odkazů na příslušné prováděcí právní předpisy týkající se těchto výrobků.
1.3 Popis existujícího právního stavu
Zákon o potravinách v současné době v ustanovení § 9b odst. 1 umožnuje dobrovolně
označovat potraviny logem „česká potravina“ nebo jakýmkoliv jiným vyjádřením
odkazujícím na původ z České republiky pouze tehdy, pokud potravina splňuje zákonem
stanovené podmínky původu složek z České republiky a dále podmínku výroby potraviny
na území České republiky.
Potravina, která nesplňuje podmínku původu složek z České republiky, jelikož její
složky nepocházejí z České republiky, ale byla v České republice pouze vyrobena, může
být na základě ustanovení § 9b odst. 2 zákona o potravinách označena slovy „vyrobeno
v České republice“.
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Doplněním nového písmene c) do § 9b odst. 1 bylo poslední novelou zákona
o potravinách zavedeno ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy
„česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo
jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu
potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním
předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky. Ustanovení je tak směřováno
na potraviny, které se v České republice tradičně vyrábějí, ale složky pro jejich výrobu se
v České republice nepěstují.
1.4 Identifikace dotčených subjektů
Dotčenými subjekty jsou:
- provozovatelé potravinářských podniků,
- Ministerstvo zemědělství,
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
1.5 Popis cílového stavu
Přijetí prováděcího právního předpisu k zákonu o potravinách, kterým se stanoví
seznam potravin, a to čokolády a výrobků z ní, kávy a kávoviny a rýžových pufovaných a
extrudovaných výrobků, které budou moci nést označení „česká potravina“ za podmínky
jejich výroby v České republice.
1.6 Zhodnocení rizika
Při nepřijetí prováděcího právního předpisu bude ustanovení § 9b odst. 1 písm. c)
zákona o potravinách neaplikovatelné a vybrané potraviny s dlouholetou tradicí výroby
v České republice nebudou moci být označeny jako „česká potravina“. Tyto vybrané
tradiční potraviny tak nebudou moci benefitovat ze zmíněného označení vyhledávaného
spotřebiteli.
2. Návrh variant řešení
Varianta 1 („nulová“) – nepřijetí prováděcího právního předpisu – nestanovení
seznamu vybraných potravin.
Varianta 2 – přijetí prováděcího právního předpisu – stanovení seznamu vybraných
potravin.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 – Při nepřijetí prováděcího právního předpisu bude ustanovení § 9b odst. 1
písm. c) zákona o potravinách neaplikovatelné a vybrané potraviny s dlouholetou tradicí
výroby v České republice nebudou moci být označeny jako „česká potravina“.
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Varianta 2 – Přijetím prováděcího právního předpisu bude ustanovení § 9b odst. 1
písm. c) zákona o potravinách aplikovatelné a vybrané potraviny s dlouholetou tradicí
výroby v České republice budou moci být označeny jako „česká potravina“. Označení
„česká potravina“ je zavedené označení, které je spotřebiteli vyhledáváno při nákupu
českých produktů. Vybrané, v České republice tradičně vyráběné potraviny, tak budou
podpořeny umožněním nést spotřebiteli vyhledávané označení „česká potravina“.
Možnost, aby vyhláškou vybrané potraviny nesly označení „česká potravina“, bude
jednoznačným přínosem pro výrobce těchto potravin s ohledem na větší poptávku po
těchto potravinách.
4. Návrh řešení
Jako optimální varianta byla vyhodnocena Varianta 2 jako jediná možná varianta.
Aplikace této varianty povede k podpoře v České republice tradičně vyráběných potravin,
kterým bude umožněno nést spotřebiteli vyhledávané označení „česká potravina“.
Vybranými potravinami jsou čokoláda a výrobky z čokolády, káva a kávoviny a rýžové
extrudované a pufované výrobky. Výroba těchto potravin v České republice má historicky
tradici dlouhou mnoho desetiletí i přesto, že suroviny pro jejich výrobu se v České republice
z klimatických důvodů nepěstují.
Výrobě čokolády a čokoládových výrobků se v České republice věnuje několik desítek
společností s roční produkcí cca 13 000 tun.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Odpovědným orgánem veřejné správy za implementaci doporučené varianty bude
Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí osobních
údajů
Navrhovaný právní předpis nezakládá a nevyžaduje nové zpracování osobních údajů.
7. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaný právní předpis neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem
korupčního rizika.
8.

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo
k bezpečnosti nebo obraně státu.

9.

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo
k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen.
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10. Přezkum účinnosti regulace
Pro regulaci vytčené oblasti byla zvolena legislativní forma a ta ze své podstaty má svá
specifika při hodnocení efektivity. Problematika uvádění informace slovy „česká potravina“,
grafickým znázorněním stanoveným prováděcím právním předpisem (logo „česká
potravina“) nebo jiné informace zejména slovní, obrazové nebo grafické naznačující, že
země původu potraviny je Česká republika, je řešena novelou zákona o potravinách
(sněmovní tisk 502). V přímé návaznosti na tuto novelu zákona je předkládán předmětný
návrh vyhlášky.
K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu vyhlášky, s ohledem na
jeho legislativně technický charakter a vzhledem k jeho rozsahu, nebude docházet.
11. Konzultace a zdroje dat
Varianta přijetí vyhlášky byla konzultována se Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekcí a Potravinářskou komorou ČR.

12. Kontakt na zpracovatele RIA
Ing. David Zima
vedoucí oddělení pro úřední
kontroly v potravinovém řetězci
Odbor potravinářský
Ministerstvo zemědělství
tel.: 221 812 068
email: davidzima@mze.cz

