
III. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 
Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na 

zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, banány, brambory 
a výrobky z nich novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství 
a přímo použitelným předpisům Evropské unie.  
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické 
aplikaci dosud platné vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce 
a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, 
houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších 
předpisů. Ta bude nahrazena novou právní úpravou. 
 

Změny oproti stávající právní úpravě souvisejí s novelizací souvisejících právních 
předpisů, zejména s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a s novými právními předpisy, například 
s vyhláškou č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. Z názvu vyhlášky 
jsou vypuštěny pojmy „čerstvé ovoce“ a „čerstvá zelenina“, neboť oddíl 1 vyhlášky - Čerstvé 
ovoce a čerstvá zelenina - byl ke dni 30. 6. 2013 zrušen. Návrh vyhlášky nově upravuje 
banány, protože prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní 
normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto norem a požadavky na oznamování 
odvětví banánů, v platném znění, ani prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a 
odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění, se nevztahují na zralé banány. 
S ohledem na tyto skutečnosti návrh vyhlášky upravuje požadavky na zralé plody banánů.  

 
Potřeba některých změn a zpřesnění oproti stávající právní úpravě vyplynula také 

z praxe. 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je dále rozšířit seznam v části týkající se 
zpracované zeleniny o „pasterovanou zeleninu“. Současné znění vyhlášky definuje 
z tepelných metod konzervace pouze pojem „sterilovaná zelenina“, přičemž opomíjí 
skutečnost, že při výrobě mnoha potravin je jedním ze základních kroků technologického 
postupu pasterace. Při pasteraci nedochází ke sterilaci. Působení tepla je přizpůsobeno 
konkrétní potravině, proto je obecně pasterace považována za šetrnější metodu konzervace 
potravin s pozitivnějším dopadem na senzorické a výživové vlastnosti potraviny. Proto se 
kromě pojmu „sterilovaná zelenina“ nově vymezuje rovněž pojem „pasterovaná zelenina“. 
 

V této souvislosti je patrný zásadní rozpor v deklaraci výrobku, kdy stávající právní 
úprava nutí výrobce označovat výrobek „Zpracovaná sterilovaná zelenina“. Dochází tak 
k nepřesnému označování výrobků a ke klamání spotřebitele, jelikož výrobky nejsou 
sterilovány, ale ošetřeny pasterací, tj. šetrnější metodou.  
 

Jako příklad lze uvést bílé zelí konzervované ve skleněném obalu, které má ve střední 
Evropě dlouholetou tradici na rozdíl od zemí západní Evropy. Nově se na trhu objevují výrobky, 
které jsou baleny do plechových konzerv nebo do „ALU sáčků“ – obalů, které na rozdíl od 
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čirého skla zamezují přístupu denního světla a jsou tedy bez nároku na ošetření produktu proti 
vlivu světla. 

 
Do vyhlášky se dále například doplňuje definice ovocných protlaků (pyré), do kterých 

bude možné přidávat vodu nebo ovocné šťávy pouze v technologicky nezbytných případech a 
množství. Do zeleninového protlaku nebude vůbec možné vodu nebo zeleninové šťávy ani 
nadále přidávat a do zeleninového pyré bude možné přidávat vodu nebo zeleninové šťávy 
pouze v technologicky nezbytných případech a množství.  
 
 Oproti stávající právní úpravě nově vyhláška uvádí pouze seznam volně rostoucích 
druhů hub, včetně volně rostoucích druhů hub určených pouze pro průmyslové zpracování pro 
potravinářské účely, a to zejména z důvodu možné případné záměny některých volně 
rostoucích druhů hub za houby jedovaté. U hub pěstovaných riziko uvedené záměny nehrozí. 
 

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je dále skutečnost, že vyhláška č. 157/2003 Sb. 
byla sice již několikrát novelizována, ale neodpovídá současným požadavkům provozovatelů 
potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. Nová vyhláška bude přínosem i pro 
spotřebitele, když se zavádí některé definice výrobků a konkretizuje jejich označování. 
Potraviny budou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn 
v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. Aktualizaci obsahu původní vyhlášky ocení 
z hlediska právní jistoty také provozovatelé potravinářských podniků. Nové kategorie výrobků 
vzešly zejména z podnětů provozovatelů potravinářských podniků. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky uvedeným 
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.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
  

Návrh vyhlášky je plnou transpozicí Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 
2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské 
spotřebě. 
 

Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin, v platném znění, 

• 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,  
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 

nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 

č. 1234/2007, v platném znění, 

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  
  
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, a to 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. 
 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové 
technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
podstoupí notifikační proces podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2015/1535. 
Návrh vyhlášky podstoupí také notifikační proces podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011.  
 

Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  
 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

Vyhláška č. 157/2003 Sb. byla naposledy novelizována v roce 2013, kdy byla 
provedena dílčí novela, týkající se zejména odstranění nesouladu vyhlášky se směrnicí Rady 
2001/113/ES v části týkající se hodnoty refraktometrické sušiny u ovocných džemů, rosolů 
a marmelád a částečně také v části týkající se označování těchto produktů. 

 
Základní požadavky na bezpečnost potravin a na některé potraviny rostlinného původu 

jsou v rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních požadavků 
a specifických požadavků na některé další potraviny rostlinného původu, včetně výrobků 
upravených navrhovanou vyhláškou, není zcela harmonizována. 
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Obecnou zásadou poskytování informací o potravinách je poskytnutí základu, který 

konečnému spotřebiteli umožní informovaný výběr potravin. Podle článku 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 informace o potravinách nesmějí být 
zavádějící a musí být přesné, jasné a spotřebitelům srozumitelné. Předložený návrh přispívá 
k dodržení tohoto požadavku.  

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty. Předkládaný návrh vyhlášky si nevyžádá zásadní nároky na 
podnikatelské prostředí, neboť pro označování zpracovaného ovoce, zpracované zeleniny, 
skořápkových plodů, hub, banánů, brambor a výrobků z nich podle nové právní úpravy budou 
mít podnikatelé dostatečné časové období, ve kterém průběžně zavedou nové označování. 
Nabytí účinnosti vyhlášky je navrhováno dnem 1. července 2021 a provozovatelé 
potravinářských podniků tak budou mít dostatek času se novým požadavkům přizpůsobit. 
Přijetí vyhlášky je plánováno jak s ohledem na požadavky provozovatelů potravinářských 
podniků, tak s ohledem na požadavky příslušného dozorového orgánu. Dopady na 
provozovatele potravinářských podniků jsou proto minimální a týkají se především případné 
úpravy některých obalů. 

 
Návrh vyhlášky vychází primárně z původního právního předpisu z roku 2003, 

tj. z vyhlášky č. 157/2003 Sb. Věcný obsah vyhlášky se nijak zásadně nemění a je principálně 
totožný s původním textem. Na druhou stranu však reflektuje některé inovativní 
a technologické aspekty oboru, které bylo nutné do textu právního předpisu zejména na žádost 
provozovatelů potravinářských podniků promítnout. Vzhledem k tomu, že vyhláška byla již 
třikrát novelizována a změnilo se zákonné zmocnění, bylo nutné v souladu s Legislativními 
pravidly vlády předložit novou vyhlášku, což však neznamená, že jde o výčet úplně nových 
požadavků. Navrhovaná vyhláška se dotýká širokého okruhu provozovatelů potravinářských 
podniků (výrobci, prodejci, dovozci, distributoři) a s ohledem na minimalizaci administrativního 
a ekonomického dopadu stanoví roční přechodné období do nabytí účinnosti s možností 
doprodání zásob, resp. využití původních obalů.  
 

Z návrhu nevyplývají žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
   

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 
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Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 

oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2020 
s informací, že se RIA provést neukládá. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.  
 
K § 2 odst. 1  
Definice jednotlivých komodit u zpracovaného ovoce jsou vymezeny prakticky totožně 
se stávající vyhláškou a u většiny definic jde o transpozici směrnice Rady 2001/113/ES.  
Dále byla upravena definice ovocného protlaku (nově je také možno použít ekvivalentní 
označení „pyré“) tak, aby lépe odpovídala současné praxi. Konkrétně dochází ke zpřesnění 
výčtu surovin, které mohou být použity při výrobě ovocného protlaku. Do ovocného protlaku 
může být kromě přírodních sladidel přidána pouze ovocná šťáva pocházející ze stejného druhu 
ovoce, z jakého je vyroben protlak, nebo voda; obě složky lze však přidat pouze 
v technologicky nezbytném případě. Současná vyhláška uvedené nestanovuje a výrobci proto 
přidávají vodu nebo jakoukoliv šťávu v potřebném množství. Cílem této úpravy je, aby byl 
připuštěn přídavek ovocné šťávy (pouze ze stejného druhu ovoce, ze kterého je protlak) nebo 
vody v množství technologicky nezbytném k dosažení limitu refraktometrické 
sušiny   stanovené v příloze č. 2 vyhlášky. 
Na základě požadavku dozorového orgánu a vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise 
(EU) č. 1333/2011 ani prováděcí nařízení Komise (ES) č. 543/2011 se nevztahují na zralé 
banány, bylo do vyhlášky navrženo vymezení pojmu „banány“, které se bude vztahovat ke 
zralým plodům banánů. 
 
K § 2 odst. 2 
Většina zde uvedených definic pro zpracovanou zeleninu vychází terminologicky ze stávající 
vyhlášky.  
 
Do vyhlášky se vkládá definice sterilované a pasterované zeleniny. Současné znění vyhlášky 
definuje pouze pojem „sterilovaná zelenina“, přičemž opomíjí skutečnost, že při výrobě mnoha 
potravin je jednou ze základních složek technologického postupu pasterace. Při pasteraci 
nedochází ke sterilaci. Působení tepla je přizpůsobeno konkrétní potravině, proto je obecně 
pasterace považována za šetrnější metodu konzervace potravin s pozitivnějším dopadem na 
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senzorické a výživové vlastnosti potraviny. V této souvislosti je patrný zásadní rozpor 
v deklaraci výrobku, kdy stávající právní úprava nutí výrobce označovat výrobek „zpracovaná 
sterilovaná zelenina“. Dochází tak k nepřesnému označování výrobků, pokud výrobky nejsou 
sterilovány, ale ošetřeny pasterací, tj. šetrnější metodou (nižší teplota). 
 
Pro upevnění právní jistoty adresátů tohoto právního předpisu byly doplněny další nové 
definice, a  to „koncentrovaný rajčatový protlak“, „nekoncentrovaný rajčatový protlak“, 
„rajčatové pyré“ a „kečup“. V této souvislosti byla upravena definice pro zeleninový protlak 
a pro zeleninové pyré. Do zeleninového protlaku nebude možné přidat vodu ani zeleninovou 
šťávu. Do zeleninového pyré bude umožněno přidat zeleninovou šťávu ze stejného druhu 
zeleniny nebo vodu, avšak pouze v technologicky nezbytném případě a množství.  
 
Navržená definice kečupu umožňuje vyrábět kečup jak z koncentrovaného (zahuštěného), tak 
i z nekoncentrovaného (nezahuštěného) rajčatového protlaku. Definice rajčatového pyré byla 
stanovena tak, aby byla alternativou k výrobě rajčatových protlaků (koncentrovaných 
i nekoncentrovaných). 
 
Na žádost dozorového orgánu byly do návrhu vyhlášky nově vloženy definice pro zeleninové 
lupínky a zeleninu v oleji. Jedná se o zeleninu, která se relativně nově uvádí na trh, a která je 
upravena smažením (například červená řepa, celer apod.), resp. je zalita rostlinným olejem. 
 
K § 2 odst. 3  
Ustanovení § 2 odst. 3 stanovuje definice pro skořápkové plody (ořechy). Nově jsou na žádost 
dozorového orgánu definovány pojmy „makadamové ořechy“, „pekanové ořechy“, „pistácie“ 
a „jedlé kaštany“. Uvedená změna vyplynula ze zvyšujících se prodejů těchto produktů na trhu. 
Z praxe také vyplynul požadavek na vložení latinských názvů skořápkových plodů do vyhlášky.   
 
Do vyhlášky byla zvlášť vložena definice arašídů neboli buráků, které jsou nyní významově 
odlišeny od suchých skořápkových plodů, neboť se jedná o jedlé plody podzemnice olejné 
nikoliv o skořápkové plody. 
 
Dále na žádost dozorového orgánu byly do návrhu vyhlášky vloženy definice pasty (krému) ze 
skořápkových plodů nebo arašídů nebo mouky ze stejných produktů. Důvodem je opět čím dál 
tím širší uvádění na trh.  
 
K § 2 odst. 4 
Stejně jako ve stávající vyhlášce jsou houby rozděleny na volně rostoucí a pěstované, i ostatní 
zde uvedené definice zůstávají stejné.  
 
Kvalita hub je pak blíže upravena v § 12 a 13, takže je zaručeno, že na trh budou uváděny 
houby a výrobky z hub v požadované kvalitě. 
  
K § 2 odst. 5  
U ustanovení týkajících se definic brambor a výrobků z nich nedochází k žádné změně oproti 
stávající vyhlášce. V předmětném ustanovení jsou tedy definovány brambory konzumní, 
konzumní rané a konzumní pozdní. Dále jsou vymezeny pojmy „konzumní brambory rané“, 
„konzumní brambory pozdní“ a „varný typ“ a také jsou definovány výrobky z brambor. 
 
K § 2 odst. 6 
Odstavec 6 stanovuje definici cizích příměsí, která je nezbytná a v praxi při výkonu úředních 
kontrol velmi potřebná pro inspektory příslušného dozorového orgánu. 
 
K § 3 až 5 a přílohám č. 1 až 5 
Ustanovení § 3 stanoví požadavky na označování zpracovaného ovoce, kdy většina 
ustanovení je transpozicí směrnice Rady 2001/113/ES. U džemů, džemů výběrových (Extra), 
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džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) se sníženým obsahem 
cukru, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel, 
ovocných protlaků a ovocného pyré je nově stanoveno, že obsah cukru nemusí být uveden, 
pokud je uveden údaj o výživové hodnotě vztahující se k cukrům podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Tato možnost neuvedení obsahu cukru vyplývá 
z článku 2 odst. 4 směrnice č. 2001/113/ES. Zaužívaný název „Rozinky“ nebo „Hrozinky“ bude 
i nadále možné použít pro sušené bobule hroznů révy vinné. Výraz „rosolová marmeláda“ je 
transpozicí směrnice, nicméně tento druh výrobku se v České republice vyrábí pouze okrajově. 
 
Přílohy č. 1 až 3 obsahují členění zpracovaného ovoce na druhy, skupiny a minimální 
hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny, přípustné záporné hmotnostní odchylky 
spotřebitelského balení zpracovaného ovoce a fyzikální a chemické požadavky na jakost 
zpracovaného ovoce. Příloha č. 4 stanovuje přípustný výskyt cizích příměsí u klevel a povidel, 
příloha č. 5 upravuje smyslové požadavky na jakost kompotů, upraveného chlazeného ovoce 
a ovoce sušeného. 
 
K § 6 až 8 
Tato ustanovení stanoví podmínky pro uvádění výrobků z ovoce na trh a požadavky na výchozí 
použité suroviny. Vesměs se jedná se o plnou transpozici směrnice Rady 2001/113/ES 

s výjimkou požadavků na sušené a upravené chlazené čerstvé ovoce, které představují 

neharmonizovanou oblast. 
 
K § 9 a 10 a přílohám č. 6 až 9   
Požadavky na označování zpracované zeleniny v rámci ustanovení § 9 se vztahují k odkazu 
na přílohu č. 6 (Členění zpracované zeleniny na druhy a skupiny), přílohu č. 7 (Fyzikální a 
chemické požadavky na jakost zpracované zeleniny), dále přílohu č. 8 (Smyslové požadavky 
na jakost zpracované zeleniny) a přílohu č. 9 (Přípustné záporné hmotnostní odchylky 
spotřebitelských balení zpracované zeleniny). Ustanovení § 10 stanovuje podmínky pro 
uvádění proslazené, sušené a upravené chlazené čerstvé zeleniny na trh. Znění obou 
paragrafů jsou převzata ze stávající vyhlášky. 
 
K § 11 a přílohám č. 10 až 13 
Ustanovení § 11 stanovuje povinnost uvést u skořápkových plodů a arašídů název skupiny 
a podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů a arašídů pouze název 
podskupiny tak, aby byl spotřebitel dostatečně informován. Dále byl do ustanovení vložen 
požadavek na uvedení v názvu všech použitých surovin u pasty a mouky ze suchých 
skořápkových plodů a arašídů a upravených skořápkových plodů a arašídů. § 11 se vztahuje 
k odkazu na přílohu č. 10, kde jsou skořápkové plody rozčleněny do skupin a podskupin a dále 
se toto ustanovení vztahuje k odkazům na přílohy č. 11 až 13 zahrnující přípustné záporné 
hmotnostní odchylky spotřebitelského balení skořápkových plodů a rovněž fyzikální, chemické 
a smyslové požadavky na jakost skořápkových plodů a arašídů. 
 
V odstavci 2 se jedná o provedení a zpřesnění ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (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. V tomto smyslu dochází k naplnění ustanovení čl. 
39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1169/2011, neboť uvedené je 
opodstatněné z důvodu ochrany spotřebitele. 
 
Z výše uvedených důvodů se u skořápkových plodů a arašídů uvede název skupiny a 
podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů a arašídů se uvede pouze 
název podskupiny a u pasty a mouky ze suchých skořápkových plodů a arašídů a upravených 
suchých skořápkových plodů a arašídů se v názvu uvedou všechny použité druhy 
skořápkových plodů a arašídů.  
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Požadavky stanovené v návrhu nepředstavují překážku obchodu, opatření je odůvodněno 
obecnými důvody nehospodářské povahy, jako je obecný zájem. Opatření rovněž má přímý 
dopad na veřejný zájem, který má být chráněn, a nepřesahuje nezbytnou úroveň (zásada 
proporcionality). 
 
K § 12 a 13 a přílohám č. 14 a 15 
Oba paragrafy týkající se hub vycházejí terminologicky ze stávající právní úpravy. I nadále 
tedy mj. platí, jak již bylo zmíněno, že houby volně rostoucí a houby pěstované musí být pevné 
konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot. Houby zároveň nesmějí 
být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Pomocí uvedených ustanovení bude 
definována očekávaná minimální kvalita hub dodávaných na trh a další související požadavky.  
 
Členění hub na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 14.  
 
Seznam volně rostoucích druhů hub, které lze uvádět na trh, včetně volně rostoucích druhů 
hub určených pouze k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely, je uveden 
v příloze č. 15 tabulce 1 a 2. Jiné druhy volně rostoucích druhů hub nelze uvádět na trh. 
Seznam vychází ze současných vědeckých a taxonomických poznatků a byl konzultován 
s Českou mykologickou společností. 
 
V § 13 se stanovují teplotní režimy pro čerstvé houby volně rostoucí a pěstované. Oproti 
stávající vyhlášce byla na žádost provozovatelů potravinářských podniků rozšířena povinnost 
balit čerstvé houby pěstované kromě prodyšné fólie i na možnost použít i jinou vhodnou fólii. 
 
U volně rostoucích hub i pěstovaných hub je nově navrženo nestanovit maximální dobu 
trvanlivosti, neboť každý druh volně rostoucí houby má svá specifika a mikrobiologie se při 
skladování zhoršuje mnoha faktory, které se obecně velmi těžko definují u každého druhu. 
S ohledem na požadavky obecného potravinového práva je navrženo, aby za maximální dobu 
možného uvádění hub na trh ručil příslušný provozovatel potravinářského podniku, tj. ten, kdo 
má zkoušku (osvědčení) prokazující znalost hub (viz § 3 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů) a zváží jejich stav před 
uvedením na trh – nemělo by se tedy v případě hub jednat v žádném případě o laika.  
 
Při současné úpravě v § 22 vyhlášky č. 157/2003 Sb., která stanovuje 3 dny od data sběru, 
není v podstatě možné prodávat do maloobchodní sítě čerstvé lesní houby volně rostoucí 
z české provenience. U pěstovaných hub je situace s 5 dny maximální trvanlivosti od data 
sběru obdobná a obě lhůty se zrušují, protože je ostatní členské státy Evropské unie 
produkující houby (např. Polsko, Maďarsko) také nemají stanoveny. 
 
K § 14 až 16 a přílohám č. 16 až 18 
Požadavky na brambory a výrobky z nich jsou v rámci evropské právní úpravy 
neharmonizovaná oblast. I nadále budou konzumní brambory označeny názvem skupiny, 
odrůdou a zemí původu. Brambory konzumní pozdní pak musí být označeny také varným 
typem (tabulka 1 přílohy č. 17). Příloha č. 18 stanoví fyzikální, chemické a smyslové požadavky 
na výrobky z brambor. 
 
V § 14 odst. 2 se jedná o provedení a zpřesnění ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. g) a čl. 24 odst. 
1 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (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. V tomto smyslu dochází k naplnění 
ustanovení čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, neboť uvedené 
je opodstatněné z důvodu ochrany spotřebitele. Informace o  zemi původu u brambor je pro 
většinu spotřebitelů důležitá a mnozí z nich mohou preferovat brambory českého původu.  
Proto se navrhuje u brambor konzumních uvádět název skupiny, odrůdu a zemi původu, 
u brambor konzumních pozdních užití podle varného typu uvedeného v tabulce 1 přílohy č. 17, 
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u brambor konzumních raných barvu dužniny, popřípadě označení „drobné“, a u výrobků 
z brambor název skupiny. 
 
Požadavky stanovené v návrhu nepředstavují překážku obchodu, opatření je odůvodněno 
obecnými důvody nehospodářské povahy, jako je obecný zájem. Opatření rovněž má přímý 
dopad na veřejný zájem, který má být chráněn, a nepřesahuje nezbytnou úroveň (zásada 
proporcionality). 
 
K § 17 
Ustanovení § 17 navazuje na ustanovení § 2 odst. 1 písm. w), kde je stanovena definice 
banánů. Je zde mj. stanoveno, že banány se uvádějí na trh celé, zdravé, pevné konzistence. 
Nesmí být přezrálé, jsou bez otlaků, bez poškození způsobeného nízkými teplotami, bez 
nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizích příměsí a nečistot. 
 
K § 18 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 bylo formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru 
kompatibility Úřadu vlády. 
 
K § 19 
Pro provozovatele potravinářských podniků se stanoví přechodné období 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti vyhlášky, kdy bude možné potraviny vyrábět, označovat a uvádět na trh podle 
dosavadní právní úpravy. Bude také možné doprodat zásoby potravin, které ke dni nabytí 
účinnosti vyhlášky budou vyrobeny nebo uvedeny na trh a nebudou zcela odpovídat 
požadavkům stanoveným novou vyhláškou. 
 
K § 20 
Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 157/2003 Sb. a všechny její novely. 
 
K § 21 
Datum nabytí účinnosti je vzhledem k předpokládané délce notifikačního procesu podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 navrhováno na 1. července 2021. 
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