
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a 
banány   
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 21. května 2020 s termínem dodání stanovisek 
do 11. června 2020. 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 
 
 

 
1. K § 2 odst. 1 písm. a) 
Upozorňujeme na chybu v psaní a doporučujeme ji 
odstranit tím, že slovo „očištěná“ bude nahrazeno slovem 
„očištěné“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 2. K § 2 odst. 2 písm. o) a p) 
Není zřejmé, proč by rajčatové pyré a kečup musely být 
nutně vyráběné pouze rozředěním protlaku a ne například 
rozmělněním, vařením a sterilizací čerstvých rajčat. 
Doporučujeme toto v odůvodnění vysvětlit a zároveň 
doplnit, jak by pak měly být označovány například domácí 
kečupy prodávané na farmářských trzích. 
 

Vysvětleno.  
Navržená definice kečupu umožňuje vyrábět kečup jak 
z koncentrovaného (zahuštěného), tak i 
z nekoncentrovaného (nezahuštěného) rajčatového 
protlaku, tj. tak, jak je popsáno v připomínce. 
Definice rajčatového pyré byla stanovena tak, aby byla 
alternativou k výrobě rajčatových protlaků (koncentrovaných 
i nekoncentrovaných). 
Odůvodnění bylo upraveno. 
 

3. K § 2 odst. 6 
Termín „cizí příměs“ není buď vhodně zvolený, nebo není 
správně vymezen. Příměs bude vždy součástí potraviny, 
bude k ní tedy v jistém smyslu náležet, není proto správné 
definovat ji jako látku nebo předmět, který k potravině 
nenáleží. Vzhledem k tomu, že se má jednat například o 
lístečky nebo jadřince, které se do potraviny z nějakého 
důvodu dostaly, aniž je jejich výskyt žádoucí, navrhujeme 
ustanovení přeformulovat například následovně: „Pro 
účely této vyhlášky se cizími příměsemi rozumí všechny 
předměty nebo látky, které jsou v potravině obsaženy, aniž 
správně mají být její součástí.“ 
 

Akceptováno. 
Je navrženo následující znění: 
„Pro účely této vyhlášky se cizími příměsemi rozumí všechny 
nežádoucí organické nebo anorganické příměsi, které jsou 
v potravině obsaženy, aniž mají být její součástí.“ 

4. K § 11 odst. 3 
Průměrným množstvím spotřebitelského balení 
skořápkových plodů a arašídů má být zřejmě hmotnost 
jejich spotřebitelského balení, obdobně jako je tomu i u 
zpracovaného ovoce nebo zeleniny. Doporučujeme proto 
slova „spotřebitelské balení“ nahradit slovy „hmotnost 
spotřebitelského balení“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5. K § 17 odst. 2 
Doporučujeme opravit chybu v psaní tak, že slovo 
„poškozených“ bude nahrazeno slovem „poškození“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 6. K § 19  
Vzhledem k užitému pojmosloví, není zcela zřejmé, jaký 
účel navrhovaná přechodná ustanovení sledují. Z textu 
navrhované vyhlášky ani zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích jednoznačně 
neplyne, jaký význam je přisuzován pojmu „uvádění na 
trh“, zda je rozdíl mezi uváděním na trh a dalším prodejem, 
nebo zda se tyto pojmy překrývají. Pojem „uvedení na trh“ 
lze obecně chápat jako první uvedení výrobku do oběhu 
[srov. § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů a Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 
č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném 
rámci pro uvádění výrobků na trh]. Pokud bychom mu však 
tento význam přisoudili, z přechodných ustanovení by 
nevyplývalo, do kdy mohou být prodávány potraviny 
vyrobené, označené a uvedené na trh podle dosavadní 
úpravy v období od 2. 1. 2021 do 1. 1. 2022, respektive 
zda mohou být takové potraviny prodávány i po datu 1. 1. 
2022 či nikoli. V případě, že by se tyto potraviny již 
nemohly po 1. 1. 2022 dále prodávat, mohla by nastat 
situace, že by některé z nich musely být prakticky ihned po 
svém uvedení na trh staženy z oběhu. Z odůvodnění není 
zřejmé, zda je toto záměrem předkladatele či nikoli. 
Požadujeme proto, aby předkladatel detailněji objasnil 
účel přechodných ustanovení v odůvodnění a v souladu s 
tímto účelem tato pak formuloval jasným a jednoznačným 
způsobem neumožňujícím dvojí výklad.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Pojem „uvádění na trh“ je definován v čl. 3 odst. 8 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 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, 
jako „držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně 
nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma 
nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy 
převodu jako takové“. Zákon č. 110/1997 Sb. tento pojem 
stejně jako další základní pojmy, například „potravina“ nebo 
„provozovatel potravinářského podniku“, nevymezuje, 
protože by se jednalo o duplicitu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 
Navrhovaná přechodná ustanovení vyhlášky jsou shodná 
jako ve vyhláškách č. 248/2018 Sb., o požadavcích na 
nápoje, kvasný ocet a droždí, a č. 18/2020 Sb., 
o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.  
Účelem navrhovaných přechodných ustanovení je stanovit 
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. Jedná se 
v podstatě o možnost využití zásob obalů a doprodání 
vyrobených výrobků po nabytí účinnosti vyhlášky. 
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 Rovněž dáváme ke zvážení, zda nepřistoupit k nahrazení 
pojmu „uvádět na trh“ v textu navrhované vyhlášky 
pojmem „uvést do oběhu“, jehož význam je i v kontextu 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, nesporný. Tam, kde se pod pojmem „uvádět na 
trh“ myslí i další prodej, doporučujeme hovořit o prodeji. 
 

Vysvětleno. 
Zákon č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy 
používají pojem „uvádění na trh“, vymezený v čl. 3 odst. 8 
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. 
 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo vnitra 
 

 
K § 9 odst. 1: 
 Není nám zcela jasné, z jakého důvodu má být 
zpracovaná zelenina dělena na druhy, když daným 
druhem je právě „zpracovaná zelenina“. Rovněž název 
přílohy č. 6 k dané vyhlášce zní: „Členění zpracované 
zeleniny na skupiny“. Doporučujeme ustanovení v daném 
smyslu upravit a členění na druhy vypustit. Současně by 
bylo možné uvažovat o zařazení členění na podskupiny. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 14 odst. 2 písm. c): 
 Doporučujeme v označování brambor konzumních 
raných zachovat i uvedení tvaru, resp. velikosti hlíz, tedy 
stávající § 29 písm. c) 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. V předložené podobě je ustanovení 
dle našeho názoru neúplné. 
 

Vysvětleno.  
Uvádění tvaru hlíz brambor konzumních raných jako povinné 
informace při jejich prodeji považujeme za nadbytečné, 
neboť návrh vyhlášky nestanovuje tvary hlíz ani způsob 
určení jejich tvaru (značení tvarem hlíz by bylo nepřehledné 
a nesourodé).  
Spotřebitel bude i nadále při prodeji informován, pokud 
zakoupí brambory menšího průměru, tj. brambory konzumní 
rané „drobné“. 

K § 15 odst. 5: 
 Dáváme na zvážení, zda by s ohledem na 
legislativní přesnost nebylo vhodnější slova „brambor 
konzumních raných „drobných““ nahradit slovy „brambor 
konzumních raných, které jsou označeny jako „drobné““. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K názvu: 
 Doporučujeme zvážit úpravu názvu navrhovaného 
prováděcího právního předpisu, a to na: „vyhláška o 
požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou 
zeleninu, skořápkové plody, houby, banány, brambory a 
výrobky z nich“. Tato změna navazuje na navrhované 
ustanovení § 1.  
Pokud nebude upraven nadpis, měly by dle našeho názoru 
být upraveny výčty uvedené v § 1 písm. a) až d). 
 

Akceptováno. 
Text § 1 písm. a) až d) byl upraven tak, aby měl shodný 
slovosled s názvem vyhlášky. Bude tak nepochybné, že 
slova „a výrobky z nich“ se vztahují pouze k bramborám. 

K § 2 odst. 3 písm. l): 
 Navrhujeme na konec písmene l) doplnit chybějící 
čárku. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 5 odst. 2: 
 S ohledem na přehlednost ustanovení § 5 i na 
jasnost úpravy pro adresáty právní normy doporučujeme 
odstavec 2 rozdělit na dva, kdy v novém odstavci 3 bude 
stanoveno, že přípustný výskyt cizích příměsí u klevel a 
povidel je uveden v příloze č. 4 k dané vyhlášce. 
Následující odstavce je nutno přečíslovat. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k 
navrhovanému § 17 odst. 3. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 6 odst. 1: 
 Z hlediska stylistické vhodnosti navrhujeme slovo 
„přidána“ nahradit např. slovy „použita i“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 7 odst. 5: 
 Doporučujeme v úvodní části odstavce 5 slova „a), 
t), u) a v)“ nahradit slovy „a) a t) až v)“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 K § 8: 
 Dáváme na zvážení rozdělení § 8 na více 
samostatných ustanovení, neboť v předložené podobě je 
navržené ustanovení poněkud nesourodé až zmatečné. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o požadavky na zpracované ovoce, které jsou 
podobným způsobem stanoveny ve stávající vyhlášce 
č. 157/2003 Sb. a nepůsobí v praxi problémy. 

K § 9 odst. 1: 
 Slovo „zpracovaného“ je nutné nahradit slovem 
„zpracované“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 9 odst. 2: 
 Doporučujeme za slova „nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům“ uvedená v úvodní 
části daného odstavce vložit odkaz na poznámku pod 
čarou č. 8 (srov. navrhovaný § 3 odst. 2 vyhlášky). 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k 
navrhovanému § 11 odst. 2, § 12 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 
17 odst. 1. 
 

Vysvětleno. 
Odkaz na poznámku pod čarou je použit vždy při prvním 
normativním odkazu na příslušný právní předpis. 

K § 17 odst. 2: 
 Slovo „poškozených“ navrhujeme nahradit slovem 
„poškození“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K příloze č. 1: 
 Navrhujeme slova „(kandované Ovoce)“ nahradit 
slovy „(kandované ovoce)“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K příloze č. 3: 
 Tabulku obsahující přípustné záporné hmotnostní 
odchylky spotřebitelského balení zpracovaného ovoce 
doporučujeme upravit. Pro přehlednost je nutné oddělit 
hmotnostní rozsah (g) „do 50“ od skupiny „51 až 500“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 1. V Tabulce 1 ve sloupci „Konzistence a vzhled“ 
doporučujeme u potraviny „sterilovaná zelenina celá 
všeobecně“ a u potraviny „pasterovaná zelenina celá 
všeobecně“ slovo „Zelenina“ nahradit slovem „zelenina“. 
2. V Tabulce 3 v nadpisu sloupce „Maximální počet 
výskytu Odchylky (v kusech)“ navrhujeme nahradit velké 
písmeno ve slově „Odchylky“ malým písmenem. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K příloze č. 11: 
 V uvedené tabulce ve sloupci, který obsahuje 
„Hmotnostní rozsah (g)“ je nezbytné text „251 - 500“ 
nahradit slovy „251 až 500“. Toto znění je uvedeno i v 
ostatních přílohách k předmětné vyhlášce. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K příloze č. 13: 
 Doporučujeme ve skupině „Mandle plátky“ v popisu 
chutě a vůně slovo „Typicky“ nahradit slovem „typicky“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K příloze č. 17: 
 U fyzikálních a chemických požadavků na 
„brambory konzumní loupané předvařené, vařené nebo 
jinak konzervované“ navrhujeme slovo „Sušina“ nahradit 
slovem „sušina“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K odůvodnění: 
 V obecné části odůvodnění v části týkající se 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů je konstatován soulad 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Upozorňujeme, že daný zákon byl zrušen zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to k 24. 
dubnu 2019. Tuto část odůvodnění je tedy nutné 
přepracovat. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

 
1. K návrhu § 6 odst. 3 
Doporučujeme odstranit slova „a džem“ mezi slovy „se 
sníženým obsahem cukru“ a slovy „z citrusových plodů“. 
 

Vysvětleno. 
Džem je další samostatnou skupinou zpracovaného ovoce, 
na kterou se vztahuje požadavek § 6 odst. 3, tj. i džem 
z citrusových plodů lze vyrábět jen z celých plodů citrusu 
nakrájených na proužky nebo na plátky. Jde o transpozici 
směrnice Rady 2001/113/ES. 
 

2. K návrhu Příloha 3 
Doporučujeme první dva údaje o hmotnostním obsahu a 
hmotnostní odchylce v tabulce rozdělit do dvou řádků. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3. K Odůvodnění 
Ve třetím odstavci na str. 4 je uvedeno nabytí účinnosti 
vyhlášky dnem 1. září 2020. Doporučujeme uvést tento 
údaj do souladu s návrhovou částí, ve které je navržena 
účinnost od 1. ledna 2021. Zároveň doporučujeme zvážit 
přeformulování části poslední věty ve čtvrtém odstavci, 
kde je uveden text „…téměř roční přechodné období do 
nabytí účinnosti…“. 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

 
Ministerstvo financí 
 

 
Obecně 
Upozorňujeme, že česká legislativní praxe nepoužívá 
spojení „a/nebo“. Doporučujeme proto se mu vyhnout a 
text ustanovení, kde je použito, přeformulovat. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 2 
V odstavci 1 písm. a) slova „očištěná, zbavená“ vyjádřit 
slovy „očistěné, zbavené“, neboť tato slova se vztahují k 
podstatnému jménu „ovoce“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

V odstavci 1 písm. d) až f) a i) doporučujeme zvážit 
vypuštění slov „Extra“ uváděných v závorkách (tuto změnu 
by pak bylo třeba promítnout i do dalších ustanovení - 
např. § 3, 6, 7). 
 

Vysvětleno. 
Výraz „(Extra)“ nelze z textu vypustit, jde o přesnou 
transpozici směrnice Rady 2001/113/ES. 
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 V odstavci 2 písm. i) doporučujeme vypustit slova „neboli 
kandovanou“, neboť pojem „kandovaná zelenina“ se v 
textu vyhlášky nepoužívá. Obdobná připomínka platí i pro 
odstavec 3 písm. m), pokud jde o slova „neboli buráky“. V 
této souvislosti podotýkáme, že definici pojmů obsahující 
slovo „neboli“ nepovažujeme z legislativního hlediska za 
příliš vhodné a doporučujeme vymezení pojmů z tohoto 
hlediska přehodnotit. 
 

Akceptováno. 
Výrobek definovaný v § 2 odst. 2 písm. i) je možné označit 
jako zeleninou proslazenou nebo jako zeleninu kandovanou, 
v dalším textu vyhlášky se pro tento výrobek používá název 
„zelenina proslazená“. Slovo „neboli“ bylo nahrazeno slovem 
„nebo“, které je ve vymezení pojmů obdobně použito 
například ve vyhlášce č. 18/2020 Sb., o požadavcích na 
mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a 
cukrářské výrobky a těsta. 
 

V odstavci 3 a 4 v uvozující větě vložit slovo „této“ před 
slovo „vyhlášky“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 3. 
V odstavci 4 slovo „tří“ vyjádřit číslovkou „3“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

K § 19 
V odstavci 1 uvést úplnou citaci vyhlášky č. 157/2003 Sb., 
tj. vložit slova „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“. 
 

Vysvětleno. 
Úplná citace této vyhlášky je uvedena v § 20. 

K příloze č. 16 
Doporučujeme v tabulce č. 2 v zájmu terminologického 
sjednocení celého návrhu nahradit slovo „dužina“ slovem 
„dužnina“ (tento výraz je používán ve zbytku textu návrhu). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 
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Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

Ve srovnávací tabulce ke směrnici 2001/113/ES (dále jen 
"ST") není vyplněný sloupec "Číslo Sb./ID".  Číslo ID není 
uvedeno ani v minitabulce s názvem „2. Seznam návrhů 
předpisů ČR“. Tyto nedostatky je nutné napravit; sloupec 
"Číslo Sb./ID" má být zřejmě vyplněn tak, že se v sloupci 
"Číslo/Sb./ID" uvede před označení ustanovení v sloupci 
„Ustanovení (§, odst., písm., atd.) číslo stávající vyhlášky 
(včetně dovětku „ve znění …“) a pod úroveň textu 
příslušného ustanovení se uvede ID návrhu. Vyhodnocení 
tak bude odpovídat t.č. úrovni dílčí transpozice (DT). 

Akceptováno.  
Číslo ID bylo do ST doplněno. 

Dále, ustanovením § 1 je plněna povinnost uvedená v čl. 8 
větě první směrnice 2001/113/ES. Požadujeme uvést ve 
ST u tohoto ustanovení směrnice 2001/113/ES ID návrhu. 

Akceptováno.  
Číslo ID bylo do ST doplněno. 

Kromě výše uvedeného máme za to, že § 3 odst. 2 písm. 
b) návrhu není transpoziční (jako transpoziční není v ST 
uveden ani § 8 odst. 1 písm. b) stávající vyhlášky č. 
157/2003 Sb., který je v zásadě stejného znění). 
Navrhované ustanovení však je v návrhu podtrženo. 
Požadujeme podtržení odstranit, nebo podtržení vysvětlit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Podkategorie „džem výběrový (Extra) speciální“, „džem 
výběrový (Extra) se sníženým obsahem cukru“ a „džem z 
citrusových plodů“ jsou dle našeho názoru ve směrnici 
2001/113/ES zahrnuty pojmem „džem výběrový (Extra)“. 
Požadavky směrnice 2001/113/ES týkající se „džemu 
výběrového (Extra)“ a se proto na tyto podkategorie 
vztahují. Je proto nutné podtrhnout v § 6 v odst. 1 slova 
„džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) 
se sníženým obsahem cukru“ a v § 7 odst. 2 slova „džem 
výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) se 
sníženým obsahem cukru“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

V obecné části odůvodnění předkladatel zmiňuje 
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 a  prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (uvádí, že se žádné z 
nich nevztahuje na zralé banány). Obě tato nařízení již byla 
novelizována, proto je potřebné připojit za jejich názvy 
dovětek „, v platném znění". Dále máme za to, že 
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 je nutné 
vypustit ze seznamu předpisů EU, které mají s návrhem 
přímý vztah. Předkladatel v odůvodnění sám potvrzuje, že 
uvedené prováděcí nařízení a navrhovaná vnitrostátní 
úprava jsou mimoběžné (návrh se vztahuje na zralé 
banány, na které uvedené prováděcí nařízení nedopadá). 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

Pokud jde o oznámení návrhu podle nařízení č. 1169/2011, 
předkladatel by měl doplnit odůvodnění návrhu o 
vysvětlení, proč musí být předpis oznámen podle 
uvedeného nařízení. Spolu s tím by měla být identifikována 
a uvedena dotčená ustanovení návrhu (podle našeho 
názoru by mělo jít o § 11 odst. 2, § 14 odst. 2 písm. b) a § 
17 odst. 1), jakož i příslušná ustanovení uvedeného 
nařízení (zřejmě čl. 39 a 45 nařízení č. 1169/2011), z 
kterých povinnost a postup oznámení podle nařízení 
vyplývá. Předkladatel by měl rovněž zavádění nových 
dalších povinných údajů zdůvodnit s ohledem na čl. 39 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 
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uvedeného nařízení, tj. odůvodnit navrhovanou úpravu ve 
světle taxativního výčtu důvodů, kterými lze další povinné 
údaje ospravedlnit. 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 7 odst. 4 návrhu: 

Jsou-li ve výčtech v § 6 a § 7 návrhu vedle nadřazeného 
pojmu „džem výběrový (Extra)“ uváděny i některé v § 2 
vymezené podkategorie, je z důvodu konzistentnosti 
vhodné postupovat obdobně i v případě marmelád. Je 
proto žádoucí v § 7 odst. 4 uvést vedle „marmelády“ i 
„rosolovou marmeládu“ (ta je výslovně uvedena i v 
ustanovení Přílohy II, odrážka 6 směrnice 2001/113/ES, 
které § 7 odst. 4 transponuje). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

 

Bez vyjádření. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez připomínek. 
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Svaz měst a obcí 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Sdružení místních 
samospráv ČR 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Asociace 
samostatných 
odborů 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Připomínka k § 2 odst. 2 písm. j)  
 
Považujeme za nutné v definici upravené chlazené čerstvé 
zeleniny za slovo „sterilované“ doplnit slova „či 
pasterované“, neboť zelenina může být kromě sterilizace 
ošetřena rovněž pasterizací. Pokud, jak z definice 
upravené chlazené čerstvé zeleniny vyplývá, tato může 
případně obsahovat zeleninu sterilovanou, jeví se nám 
jako potřebné doplnit a postavit v této definici na roveň 
rovněž zeleninu pasterovanou. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Připomínka k § 2 odst. 3 písm. m)  
 
Nepovažujeme za nutné uvádět u definice arašídů 
anglické ekvivalenty jednotlivých druhů podzemnice olejné 
„Spanish Type peanuts“, „Virginia Type peanuts“, „Runner 
Type peanuts“. Anglické ekvivalenty nejsou uvedeny ani u 
skořápkových plodů (uvedeny jsou pouze latinské názvy 
jednotlivých skořápkových plodů). 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Připomínka k § 9 odst. 2 písm. c) 
 
Navrhujeme, aby za spojkou „a“ bylo uvedeno slovo 
„případně“.  
 
Náš názor opíráme o skutečnost, že zpracovanou zeleninu 
typu kečup by bez uvedení podskupiny nešlo označit 
pouze jako „kečup“, což není žádoucí stav. 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. Má se uvádět skupina, a pokud je stanoveno, tak 
i podskupina. Dle tohoto požadavku by se povinnost 
označovat podskupinou změnila na možnost. 

Připomínka k § 17 odst. 1 písm. b) 
 
Navrhujeme odstranění slovního spojení „třída jakosti“, 
neboť u zralých banánů je toto třídění nadbytečné a 
rozlišení výběrové, první a druhé třídy jakosti není zásadní.  
 
Namísto třídy jakosti navrhujeme do ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) doplnit slovní spojení „země původu“ tak, aby 
bylo označování banánů konzistentní s označováním 
čerstvého ovoce a zeleniny, u nichž je označení země 
původu právními předpisy vyžadováno a jedná se o údaj, 
který často ovlivňuje nákupní rozhodnutí spotřebitelů. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Jednalo by se o čistě národní požadavek. Souvisí 
s konzistentností vystupování České republiky při ostatních 
jednáních, které se týkají označování země původu. 
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 Připomínka k § 17 odst. 2  
 
Považujeme za potřebné doplnit další minimální 
požadavky na jakost banánů, jakož i další časté vady, které 
se u banánů mohou vyskytnout. Návrhy doplněných či 
stylisticky upravených slov do původního textu jsou níže 
zvýrazněny: 
 
„Banány se uvádějí na trh celé, zdravé, čisté, pevné 
konzistence, typické vůně a chuti, žluté až zelenožluté 
barvy, dužnina je měkká, ale křehká. Nesmí být přezrálé, 
zapařené, jsou bez napadení plodu a krčku plísní nebo 
hnilobou, bez otlaků, bez poškození způsobeného 
nízkými teplotami, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez 
prasklin slupky, bez poškození škůdci, bez cizích 
příměsí a nečistot. Kropenatost, která je známkou 
plného vyzrání zdravých plodů, se nepovažuje za 
vadu.“ 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

Připomínka k § 17 odst. 3 
 
S ohledem na náš návrh k připomínce § 17 odst. 1 písm. 
b), navrhujeme toto ustanovení, jakož i odkaz na odchylky 
od minimálních požadavků na jakost banánů, odstranit.  
 
Namísto tohoto ustanovení navrhujeme do odstavce (3) 
uvést následující ustanovení, ve kterém budou uvedeny 
odchylky od minimálních požadavků: 
 
„(3) U banánů se dovoluje nejvýše 10 % početních nebo 
hmotnostních banánů nesplňujících minimální požadavky 
uvedené v odstavci 2, v rámci této odchylky smí celkem 
nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou 
nebo plísní.“ 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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 Připomínka k § 19 
Máme nadále za to, že formulace přechodných ustanovení 
v § 19 odst. 1 a 2 není zřejmě vzájemně kompatibilní. 
Zatímco odstavec 1 dovoluje vyrábět, označovat a uvádět 
na trh potraviny podle vyhlášky č. 157/2003 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky do 1. 
ledna 2022, tak odstavec 2 stanoví, že potraviny uvedené 
na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky (tzn. před 1. lednem 2021), které jsou v souladu 
s vyhláškou č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány 
do vyprodání zásob. Přitom pokud odst. 1 mluví o uvádění 
na trh, patří sem i prodej potravin (viz čl. 3 odst. 8 nařízení 
(ES) č. 178/2002)  
Formálním výkladem těchto ustanovení lze dospět k tomu, 
že pokud by byla potravina vyrobena podle odst. 1, musí 
být prodána do 1. 1. 2022, zatímco, pokud by byla 
označena nebo uvedena na trh před 1. 1. 2021, může být 
uváděna na trh do vyprodání zásob. Nejsme si jisti, zda 
toto bylo úmyslem ministerstva. Zároveň by takové 
nastavení přechodných ustanovení znesnadňovalo 
kontrolu. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná přechodná ustanovení vyhlášky jsou shodná 
jako ve vyhláškách č. 248/2018 Sb., o požadavcích na 
nápoje, kvasný ocet a droždí, a č. 18/2020 Sb., 
o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.  
Účelem navrhovaných přechodných ustanovení je stanovit 
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. Jedná se 
v podstatě o možnost využití zásob obalů a doprodání 
vyrobených výrobků po nabytí účinnosti vyhlášky. 
 

Připomínka k Příloze 13 
 
U skupiny vlašské ořechy a jádra vlašských ořechů v 
odstavci Povolené odchylky (% hmot) navrhujeme slovo 
„hmyzem“ nahradit slovem „škůdci“. Sousloví „poškození 
škůdci“ se objevuje u jiných druhů skořápkových plodů a 
navrhovanou změnou tak dojde k sladění termínů. 
 
U skupiny mandle neloupané a jádra mandlí v odstavci 
Povolené odchylky (% hmot.) navrhujeme za slovo 
„žluklých“ doplnit slova „či poškozených škůdci“. 
Navrhované doplnění tím bude v souladu s normou 
UNECE DDP-06 vydání 2016. 
 

 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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U skupiny pistáciové ořechy a jádra pistácií v odstavci 
povolené odchylky (% hmot.) navrhujeme za čárku za 
číslem „15“ uvést slova „z toho nepuklá skořápka 5“. Jedná 
se o důležitý jakostní znak pistácií ve skořápce. 
Navrhované doplnění bude v souladu s normou UNECE 
DDP-09.  
 
U skupiny jádra kešu oříšků v odstavci povolené odchylky 
(% hmot.) navrhujeme za slovo „žluklých“ uvést „či 
poškozených škůdci“. Uvedené tak bude v souladu s 
normou UNECE DDP-17 vydání 2013. 
 

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

 Připomínka k Příloze 18 
 
S ohledem na navrhované úpravy v § 17 navrhujeme pro 
nadbytečnost odstranění Přílohy 18, Tabulky 1 a Tabulky 
2, neboť třídy jakosti se u banánů nerozlišují a přípustné 
odchylky jakosti banánů navrhujeme doplnit do ustanovení 
§ 17 odst. 3. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Potravinářská 
komora ČR 

• navrhujeme stávající ustanovení § 3 doplnit 
o následující definici „speciálních (nízkoenergetických) 
džemů“ 
 
Odůvodnění:  
Současná podoba vyhlášky nedefinuje výše uvedené. 
Podle některých provozovatelů potravinářských podniků 
(dále jen „PPP“) zde není zahrnuta kategorie běžných 
džemů s nižší energetickou hodnotou (a tím i nižším 
obsahem cukru a s tím související nižší refraktometrickou 
sušinou). V praxi panuje přesvědčení, že pokud PPP ve 

Neakceptováno. 
Není žádoucí zavádět další kategorie džemů, které budou 
představovat tzv. vyhrazené názvy výrobků v souladu 
s ustanovením druhého pododstavce bodu II přílohy I 
směrnice Rady 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech 
a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské 
spotřebě.  
 
Směrnice vyžaduje, aby džemy a džemy výběrové (Extra) 
obsahovaly shodně nejméně 60 % cukrů resp. 
refraktometrické sušiny. Refraktometrická sušina je spolu 
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shodě s Nařízením o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin sníží obsah nutrientu (v tomto 
případě energie, potažmo cukru, potažmo 
refraktometrické sušiny) nejméně o 30 % proti běžné praxi, 
lze označit výrobek ve shodě s takto sníženým nutrientem. 
Jinými slovy, pokud se sníží refraktometrická sušina proti 
standardně požadované refraktometrické sušině 60 % 
nejméně o 30 % této původní hodnoty, lze výrobek označit 
jako džem se sníženým obsahem energie, popř. se 
sníženým obsahem cukru. 
Podle stanoviska SZPI, se kterým se někteří PPP při 
kontrolách výrobků setkali, taková praxe u džemů 
(běžných džemů nikoliv extra) není možná a SZPI trvá na 
bezpodmínečném dodržení refraktometrické sušiny min. 
60 %, protože džem se sníženým obsahem energie není 
ve Vyhlášce uveden. Tím ale není dle výkladu SZPI bez 
úpravy legislativy možné vyrábět nízkoenergetické džemy, 
které jsou stále vyhledávány (např. diabetiky – na trhu 
nahradily v minulosti vyráběné tzv. džemy pro diabetiky 
před změnou terminologie označování diabetických 
výrobků).  
Extra džemy speciální, které jsou ve Vyhlášce uvedeny, 
mají různá omezení proti běžným džemům se sníženou 
energetickou hodnotou (obsah ovoce, nemožnost 
kombinovat jablka s jiným ovocem atd.). Proto zmíněnou 
kategorii nelze považovat za náhradu nízkoenergetických 
džemů, vycházejících z běžných džemů. 
Považujeme za žádoucí doplnit přílohu o kategorii, která 
bude nazvána např. džemy speciální nebo džemy se 
sníženým obsahem energie a požadavkem na 
refraktometrickou sušinu max. 40 %. 
 

s množstvím použitého ovoce základním parametrem 
džemů, marmelád a podobných výrobků. 
 
Česká republika v národní právní úpravě nad rámec definic 
směrnice již dříve stanovila dva výjimečné džemy (džemy 
výběrové (Extra) se sníženým obsahem cukru a džemy 
výběrové (Extra) speciální).  
 
Vyhrazený název „džem“ je proto s ohledem na výše 
uvedené vhodné zachovávat pouze pro výrobky stanovené 
směrnicí a množství výjimek spíše limitovat, než rozšiřovat. 
V případě, že je zájem vyrábět džemy menším množstvím 
cukru, je možné jej nazvat jiným pojmenováním (např. 
pomazánka) nebo raději využít navrhované kategorie 
v rámci džemů výběrových (Extra), tj. džemy výběrové 
(Extra) se sníženým obsahem cukru a džemy výběrové 
(Extra) speciální, které připouští jakýkoli obsah cukru. 
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 • navrhujeme prodloužit přechodné období v rámci 
nové terminologie (pasterovaná zelenina) 
 
Odůvodnění:  
Někteří PPP žádají o delší přechodné období (alespoň 3 
roky), po kterou nebude sterilovaná zelenina ve 
sladkokyselých nálevech považována za chybně 
označenou. Pro PPP to znamená opětovné přeznačení 
velkého množství výrobků, navíc nedávno etikety prošly 
změnou v souvislosti s účinností Nařízení Komise (EU) 
č. 775/2018. Rychlá změna by pro PPP znamenala 
značné problémy jak logistické, tak finanční. 
 

Částečně akceptováno. 
Přechodné období bylo s ohledem na požadavky 
provozovatelů potravinářských podniků zvoleno tak, že 
potraviny bude možno vyrábět, označovat a uvádět na trh 
podle vyhlášky č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 1. července 2022. 
Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, které jsou v souladu s vyhláškou 
č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání 
zásob. 

• v tabulce členění přílohy č. 6 doporučujeme doplnit 
následující definice ke členění „kečupu“ 
 
Odůvodnění:  
Příloha č. 6 nekoresponduje s tabulkou fyzikálně-
chemických parametrů – v tabulce „členění“ chybí samotný 
„kečup“ „rajčatový protlak“, „rajčatové pyré“. 
Doporučujeme také do členění doplnit „kečup“ se členěním 
jemný/jemně pálivý/ostrý a „kečup Prima/Extra/Speciál“ 
spojit, jde o stejný druh se stejnými parametry, případně je 
nutné definovat parametry pro každou skupinu zvlášť. 
 

Částečně akceptováno.  
Text přílohy č. 6 byl doplněn. Příloha č. 6 obsahuje po 
doplnění i skupinu „rajčatový protlak“ (koncentrovaný, 
nekoncentrovaný) a „rajčatové pyré“. 
 
Ostrost (pálivost) výrobku musí být na obalu uvedena dle § 9 
odst. 2 písm. e). Aby mohla být příloha č. 6 doplněna o další 
členění kečupů na „jemný/jemně pálivý/ostrý“, musely by být 
stanoveny tyto definice v textu vyhlášky, což není reálné. 

• do tabulky přílohy č. 7 navrhujeme pro přehlednost 
doplnit parametr s hodnotou refraktometrické sušiny 
vnesené rajčatovou surovinou 
 
Odůvodnění:  
Do tabulky fyzikálně-chemických parametrů 
doporučujeme z důvodu přehlednosti doplnit řádek s 
„hodnotou refraktometrické sušiny vnesenou rajčatovou 
surovinou“, anebo ponechat tak, jak bylo uvedeno 
doposud, tedy v textu současného předpisu č. 157/2003. 
 

Akceptováno. 
Text přílohy č. 7 byl doplněn o hodnoty refraktometrické 
sušiny vnesené rajčatovou surovinou pro rajčatové pyré a 
pro koncentrované a nekoncentrované protlaky. 
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 • navrhujeme přeformulovat ustanovení § 10, odst. 3, 
který zní: 
„(2) Sušená a proslazená zelenina se skladuje a 
přepravuje odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi, 
s výjimkou sušené a proslazené balené zeleniny v obalu 
určeném pro spotřebitele.“ 
 
Odůvodnění:  
Žádáme o přeformulování či doplnění tak, aby, bylo jasné 
a srozumitelné, že pokud se jedná o sušenou a 
proslazenou zeleninu, která je zabalena v obalech, které 
jsou nepropustné pro látky s výraznými pachy a vůněmi, 
lze tuto zeleninu skladovat a přepravovat neodděleně a 
nemusí se jen jednat o zeleninu určenou pro konečného 
spotřebitele. Důvodem je absurdnost možného výkladu 
navrhovaného znění, v případě prodeje v rámci B2B a 
balené zeleniny do obalů s odpovídajícími bariérami. 
Otázkou je zvážení rozšíření daného požadavku i o 
nabízení k prodeji, tedy zgeneralizovat daný požadavek na 
uvádění na trh ve smyslu platné legislativy. 
 

Akceptováno částečně. 
Byla zvolena následující definice: 
„ (3) Sušená a proslazená zelenina se skladuje a přepravuje 
odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi, s výjimkou 
sušené a proslazené balené zeleniny v obalu zabraňujícímu 
pronikání výrazným pachům a vůním.“. 

• žádáme o odborné stanovisko k rozšíření členění 
zpracované zeleniny 
V novele je nově navrženo členění zpracované zeleniny o 
skupinu „pasterovaná zelenina“, současné znění vyhlášky 
povoluje označit zeleninu pouze jako „sterilovanou“. Lze 
tuto změnu reflektovat i při výkladu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských 
přídatných látkách, ČÁST D (dále jen „Nařízení (ES)“)? 
Konkrétně tak, že výrobky, spadající do definice 
„pasterovaná zelenina“, lze zatřídit dle Nařízení (ES) pod 
kategorii potravin: 04.2. Zpracované ovoce a zelenina; 
Podkategorie 04.2.2 Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo 
slaném nálevu. Tento postup by kodifikoval zavedenou a 
konzerváři po léta používanou praxi. 
 

Vysvětleno. 
Ano, nové znění vyhlášky uvedený problém vyřešilo. 
Doplnění definice o pasterovanou zeleninu umožní zařadit 
tyto typy zeleniny do kategorie potravin 4.2.2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
o potravinářských přídatných látkách. 
 
Z pohledu Státní zemědělské a potravinářské inspekce bude 
ke kategorizaci přistupováno tímto způsobem, ale je 
samozřejmě nutné, aby zpracovaná zelenina označená jako 
pasterovaná byla skutečně vyráběna dle požadavků 
vyhlášky (pH, pasterační teplota). 
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 • navrhujeme upravit povinnost označování 
zpracovaných hub v případě 
      hub hluboce zmrazených v ustanovení § 2, odst. 4, 
písm. e), který zní: 
„ e) konzervovanými houbami houby upravené, a to 
sterilací, pasterací, zmrazením nebo jiným vhodným 
způsobem“ 
 
Odůvodnění:  
Jsme toho názoru, že kategorizace volně rostoucích hub 
získaných sběrem v prostředí přirozeném jejich výskytu, 
které byly pouze hluboce zmrazeny do kategorie 
konzervovaných hub je velmi zavádějící a rozhodně 
zmrazování nemá takový vliv na texturu a senzorické 
vlastnosti hub jako sterilace či pasterace. Naopak je lze 
použít jako houby čerstvé, nijak technologicky upravené. 
Zmrazování je více šetrným zákrokem než například jejich 
sušení.  
Z výše uvedeného navrhujeme udělat pro hluboce 
zmrazené houby vlastní popis, podobně jako je tomu pro 
houby sušené a výše uvedený odstavec 4 doplnit o 
písmeno g) jehož znění navrhujeme následující: 
„Hluboce zmrazenými houbami houby upravené 
zmrazením na teplotu – 18°C, u nichž jsou jednotlivé druhy 
hub makroskopicky určitelné, 
 
Ke zvážení zůstává i doplnění definice a podmínek pro 
hluboce zmrazené houby i v § 13. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 • navrhujeme upravit definici zmrazených potravin v 
ustanovení § 16, odst. 2, který zní: 
„Syrové loupané brambory, předsmažené výrobky a 
vařené výrobky z brambor se uvádějí na trhu pouze 
chlazené nebo zmrazené.“ 
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme pro přesnost, kdy jako zmrazené jsou 
považovány potraviny zmrazené na - 12°C (viz. Nařízení 
(EU) č. 543/2008) opravit terminologii na hluboce 
zmrazené, tedy zmrazené skladované na teplotu - 18°C. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

• navrhujeme zrevidovat ustanovení § 17 
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme zrevidovat požadavek na označování banánů 
názvem odrůdy či tržním druhem, jak je uvedeno v 
písmenu a) důvodem je zbytečná zátěž pro PPP, navíc 
některé názvy tržních druhů by mohly být pro spotřebitele 
zavádějící a zmatečné. Dalším důvodem je, že podle 
našich informací na celý trh s banány na území ČR je 
dodávána a je zastoupena pouze jedna odrůda. 
Odstavec 2) ve svém znění poněkud popírá třídy jakosti 
uvedené a definované v příloze 18, v kontextu znění 
odstavce 2) a definice uvádění na trh by to znamenalo, že 
nesmí být obchodovány jiné třídy jakosti než třída jakosti I. 
To s sebou nese nemožnost použití banánů pro další 
zpracování a vyšší nárůst nespotřebovaných potravin, a 
tím i větší plýtvání potravinami a surovinovými zdroji. 
Problém také spatřujeme v definici a výkladu pevné 
konzistence, která není nijak fyzikálně ani měřitelně 
definována a zřejmě bude hodnocena při kontrolách 
dozorových orgánů subjektivně. Směrem k tomuto znění 
upozorňujeme na klesající pevnost konzistence banánu s 
mírou zrání. Pevnost banánu je nepřímo úměrná míře 
dozrání. Toto v kombinaci se subjektivním posouzením 

 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. Název odrůdy či tržního druhu nebyl 
shledán jako pro spotřebitele důležitý. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Třídy jakosti banánů byly z textu na žádost Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce vyjmuty a stanoveny 
nové parametry banánů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ7KXJ)



 25   

umožňuje velmi široký výklad toho, kdy banán je ještě 
pevné konzistence či nikoliv. 

 
České sdružení pro 
značkové výrobky 
 

K § 2 odst. (1) písmeno p)  
Definici kečupu „…kečupem potravina vyrobená z 

rajčatového protlaku, vody, přírodních sladidel, 

kvasného octa, jedlé soli, popřípadě koření a dalších 

přísad pouze v technologicky nezbytném případě a 

množství,…“ doporučujeme změnit (více zobecnit) 

následovně:  

„…kečupem potravina vyrobená z rajčatového protlaku, 

vody, přírodních sladidel, kvasného octa, jedlé soli, 

popřípadě koření a dalších potravinových složek 

přísad pouze v technologicky nezbytném případě 

a množství,…“ 

 
 

Neakceptováno. 
Definice kečupu je nastavena tak, aby rozlišovala základní 
složky od ostatních a ty by se daly použít jen v technologicky 
nezbytném případě a množství. 

K Příloze číslo 6  
 
Nekoresponduje s tabulkou fyzikálních a chemických 
požadavků na jakost zpracované zeleniny – v tabulce 
„členění“ chybí samotný  „kečup, …rajčatový protlak, 
rajčatové pyré“ (případně rajčatový protlak a pyré je 
zahrnuto v a odpovídá „zeleninovému protlaku“ a 
„zeleninovému pyré“, které v tabulce jsou?)  
 
Dříve byla skupina „Prima/Extra/Speciál“ jako jedna, 
nicméně v tabulce členění je nyní v podstatě jako 3 
skupiny a kečup jako takový chybí. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven, viz připomínka Potravinářské komory ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text byl upraven. 
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 K příloze číslo 7 
 
Do tabulky fyzikálních a chemických požadavků na jakost 
zpracované zeleniny doporučujeme doplnit řádek s 
„hodnotou refraktometrické sušiny vnesenou rajčatovou 
surovinou“, anebo ponechat tak, jak bylo uvedeno 
doposud, tedy v textu ze současného předpisu 157/2003. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven, viz připomínka Potravinářské komory ČR. 

 
Český bramborářský 
svaz, z. s. 

Nadpis přílohy č. 16 neodpovídá obsahu zařazených 
tabulek. 

Akceptováno. 
Název přílohy č. 17 byl upraven na „Užití podle varných typů, 
přípustný výskyt vad a přípustné odchylky na velikost hlíz 
u konzumních brambor“. 
 

 
Výzkumný ústav 
bramborářský 
Havlíčkův Brod, s.r.o. 

Název přílohy 16 - "Odrůdová jednotnost brambor a obsah 
cizích příměsí" nekoresponduje s obsahem níže 
uvedených tabulek 1 – 3. 

Akceptováno. 
Název přílohy č. 17 byl upraven na „Užití podle varných typů, 
přípustný výskyt vad a přípustné odchylky na velikost hlíz 
u konzumních brambor“. 
 

 
Česká mykologická 
společnost 

V seznamech tržních hub byly původně zastoupeny pouze 
volně rostoucí houby, což mělo svůj historický smysl. 
Pěstované druhy jedlých hub byly spolu s volně rostoucími 
druhy jedlých hub zařazeny v rámci jedné přílohy poprvé v 
roce 1997, v ČSN 463195. 
Nepovažujeme za systémově šťastné řešení, uvádět volně 
rostoucí a pěstované houby společně, v rámci jedné 
přílohy. 
Potvrzujícím odůvodněním je tu zejména aktuálně 
narůstající množství pěstovaných, dovážených a 
obchodovaných druhů hub, určených nejen k přímé 
konzumaci, nýbrž určených i k využití jejich dalších 
prospěšných, zejména léčivých účinků, např. v podobě 
potravinových doplňků. 
Pěstované houby by tak nesporně měly být pojednány v 
samostatné příloze připravované vyhlášky, odděleně od 
seznamu volně rostoucích, tržních druhů hub. Na rozdíl od 
posuzování tržních, volně rostoucích druhů hub, pro 

Akceptováno částečně. 
S ohledem na případné možné záměny jedlých volně 
rostoucích hub za houby jedovaté bylo do textu vloženo 
ustanovení § 13 odst. 4 a související příloha č. 15 (tabulka 1 
a 2), která vymezuje taxativní seznam volně rostoucích 
druhů hub, které lze uvádět na trh, včetně volně rostoucích 
druhů hub určených pouze k dalšímu průmyslovému 
zpracování pro potravinářské účely.  
 
Podle nejnovějších vědeckých poznatků do vyhlášky vložená 
příloha č. 15 vychází ze stávající osvědčené přílohy č. 13 
vyhlášky č. 157/2003 Sb. Seznam pěstovaných hub nebyl do 
návrhu vyhlášky zařazen, protože u pěstovaných hub 
nehrozí riziko záměny za jedovaté druhy hub.  
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potřebu jejich výkupu, zpracování, možnost jejich 
sezónního prodeje obyvatelstvem, či pro potřebu složení 
zkoušky znalosti hub, se v případě pěstovaných hub jedná 
o jiný a samostatný produkt, u nějž se dají na základě nově 
získávaných poznatků očekávat do budoucna mnohé další 
změny… Okrajově zmiňujeme i to, že seznam tržních hub 
je podkladem k výkonu zkoušky dle Vyhlášky č. 475/2002 
Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání 
osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, 
jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce 
znalosti hub).   
Tento předpis vyžaduje též aktualizaci, zejména jeho 
příloha č. 2 „Seznam rozlišovaných jedovatých hub“, který 
je v souvislosti s novými poznatky v této oblasti třeba 
rovněž příslušně upravit. 
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