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Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

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
(Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1)
Ve znění:
Úřední věstník
Č.
►M1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003

L 245

Strana

Datum
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29.9.2003

ze dne 22.července 2003
►M2

Nařízení Komise (ES) č. 575/2006 ze dne 7. dubna 2006

L 100

3

8.4.2006

►M3

Nařízení Komise (ES) č. 202/2008 ze dne 4. března 2008

L 60

17

5.3.2008

▼B
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
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37, 95, 133 a na čl. 152 odst. 4 písm. b)
této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (2),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),
v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a hospodářským zájmům.
(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.
(3) Volného pohybu potravin a krmiv v rámci Společenství může být dosaženo pouze tehdy, nebudou-i se požadavky na
bezpečnost potravin a krmiv mezi jednotlivými členskými státy významně lišit.
(4) Mezi potravinovým právem členských států jsou velké rozdíly, pokud jde o pojetí, zásady a postupy. Přijímají-li členské
státy opatření týkající se potravin, mohou tyto rozdíly bránit volnému pohybu potravin, vytvářet nerovné podmínky
soutěže, a tím přímo ovlivňovat fungování vnitřního trhu.
(5) Je tedy nezbytné sblížit tato pojetí, tyto zásady a postupy, aby byla vytvořena společná základna pro opatření regulující potra
viny a krmiva, která jsou přijímána v členských státech a na úrovni Společenství. Je však nezbytné poskytnout dostatek času
pro přizpůsobení všech protichůdných ustanovení v existujících právních předpisech, jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni
Společenství, a stanovit, že do ukončení tohoto přizpůsobení mají být předpisy používány s přihlédnutím k zásadám uvedeným
v tomto nařízení.
(1) Úř.věst. C 96 E, 27.3.2001, s. 247.
(2) Úř.věst. C 155, 29.5.2001, s. 32.
(3) Stanovisko ze dne 14. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(4)	Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady
ze dne 17. září 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2001 (dosud
zveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 2002.
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(6) Voda je konzumována přímo nebo nepřímo jako jiné potraviny, a přispívá tedy k celkové expozici spotřebitele přijatým
látkám, včetně chemických a mikrobiologických kontaminujících látek.Vzhledem k tomu, že jakost vody určené k lidské
spotřebě je již regulována směrnicemi Rady 80/778/EHS (5) a 98/83/ES (6), postačuje v tomto nařízení brát v úvahu vodu
až za místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES.
(7) Do potravinového práva je vhodné zahrnout požadavky na krmivo, zejména na jeho výrobu a použití, jeli toto krmivo
určeno pro zvířata určená k produkci potravin, aniž jsou dotčeny podobné požadavky, které jsou dosud používány
a které budou používány v budoucnu v právních předpisech o krmivech, vztahujících se na veškerá zvířata, včetně zvířat
v zájmovém chovu.
(8) Společenství se při přípravě potravinového práva rozhodlo pro vysokou úroveň ochrany zdraví jako zásadu, kterou použije nediskriminačně bez ohledu na to, zda se s potravinami nebo krmivy obchoduje na vnitřním nebo mezinárodním
trhu.
(9) Je nezbytné zajistit, aby spotřebitelé, ostatní dotčené osoby a obchodní partneři měli důvěru v postupy rozhodování
používané v oblasti potravinového práva, v jejich vědecký základ a strukturu, jakož i v nezávislost institucí zajišťujících
ochranu zdraví a dalších zájmů.
(10) Zkušenost ukázala, že je nezbytné přijmout opatření, která zaručí, že na trh nebudou uváděny potraviny, které nejsou
bezpečné, a že budou existovat systémy umožňující identifikovat a řešit problémy bezpečnosti potravin, a to s cílem zajistit
správné fungování vnitřního trhu a chránit lidské zdraví. Podobné otázky by měly být řešeny v oblasti bezpečnosti krmiv.
(11) V zájmu dostatečně komplexního a jednotného přístupu k bezpečnosti potravin by měla existovat širší definice
potravinového práva zahrnující širokou škálu ustanovení s přímým nebo nepřímým účinkem na bezpečnost potravin
a krmiv, zejména ustanovení o materiálech a předmětech, které jsou ve styku s potravinami, o krmivech a dalších zemědělských vstupech na úrovni prvovýroby.
(12) S cílem zajistit bezpečnost potravin je nezbytné vzít v úvahu všechna hlediska řetězce výroby potravin jako celek, a to
od prvovýroby a výroby krmiv až po prodej nebo dodávky potravin spotřebiteli, neboť každý článek může mít potenciální dopad na bezpečnost potravin.
(13) Zkušenost ukázala, že je z tohoto důvodu nezbytné vzít v úvahu produkci, výrobu, přepravu a distribuci krmiv, jimiž jsou
krmena zvířata určená k produkci potravin, a rovněž produkci živočichů, kteří mohou být použiti jako krmivo na rybích
farmách, neboť neúmyslná nebo úmyslná kontaminace krmiv a falšování nebo podvodné nebo jiné nepřípustné praktiky
s tím související mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin.
(14) Z téhož důvodu je nezbytné brát v úvahu další metody a zemědělské vstupy na úrovni prvovýroby a jejich potenciální
vliv na celkovou bezpečnost potravin.
(15) Propojení špičkových laboratoří na regionální nebo meziregionální úrovni s cílem zajistit nepřetržité sledování bezpečnosti potravin by mohlo hrát důležitou roli při předcházení potenciálních zdravotních rizik pro občany.
(16) Opatření, která v oblasti potravin a krmiv přijmou členské státy a Společenství, by měla být obecně založena na analýze
rizika, s výjimkou případů, kdy to není vhodné vzhledem k okolnostem nebo povaze opatření. Využití analýzy rizika
před přijetím takových opatření by měla zabránit tomu, aby byly vytvářeny neodůvodněné překážky volnému pohybu
potravin.
(17) Jeli záměrem potravinového práva snížit nebo vyloučit zdravotní riziko nebo tomuto riziku předcházet, pak tři navzájem
propojené složky analýzy rizika - hodnocení rizika, řízení rizika a sdělování o riziku - představují systematickou metodologii pro stanovení účinných, přiměřených a cílených opatření nebo jiných kroků k ochraně zdraví.
(18) V zájmu důvěry ve vědecký základ potravinového práva by mělo být hodnocení rizika prováděno nezávislým,
objektivním a průhledným způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů.
(19) Je uznáváno, že vědecké hodnocení rizika nemůže v některých případech samo o sobě poskytnout veškeré informace, na
nichž musí být založeno rozhodnutí v rámci řízení rizika, a že je zákonitě nutné vzít v úvahu další důležité faktory, zejména
faktory společenské, hospodářské, tradiční, etické a environmentální, jakož i proveditelnost kontroly.
(20) K zajištění ochrany zdraví ve Společenství byla použita zásada předběžné opatrnosti, čímž byly vytvořeny překážky pro
volný pohyb potravin a krmiv. Proto je nezbytné přijmout v celém Společenství jednotný základ pro použití této zásady.
(21) Za určitých zvláštních okolností, kdy jsou život nebo zdraví vystaveny riziku, avšak z vědeckého hlediska přetrvává
nejistota, stanoví zásada předběžné opatrnosti mechanismus pro stanovení opatření v rámci řízení rizika nebo dalších
opatření pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, která byla ve Společenství zvolena.
(22) Bezpečnost potravin a ochrana zájmů spotřebitele je předmětem rostoucího zájmu široké veřejnosti, nevládních organizací, profesních sdružení, mezinárodních obchodních partnerů a obchodních organizací. Důvěru spotřebitelů a obchodních partnerů je nezbytné zajistit otevřenou a průhlednou přípravou potravinového práva a tím, že orgány veřejné
moci přijímají vhodná opatření s cílem informovat veřejnost v případech, kdy existují dostatečné důvody pro podezření,
že určitá potravina může představovat zdravotní riziko.
(5) Úř.věst. L 229, 30.8.1980, s. 11. Směrnice zrušená směrnicí 98/83/ES.
(6) Úř.věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.
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(23) Bezpečnost a důvěra spotřebitelů ve Společenství a ve třetích zemích mají prvořadou důležitost. Společenství je na
předním místě v celosvětovém obchodu s potravinami a krmivy a v tomto postavení uzavřelo mezinárodní obchodní
dohody a přispívá k rozvoji mezinárodních norem, o něž se potravinové právo opírá, a nediskriminačně podporuje
zásady volného obchodu s bezpečnými krmivy a bezpečnými, zdravými potravinami, přičemž postupuje v souladu s poctivou a etickou obchodní praxí.
(24) Je nezbytné zajistit, aby potraviny a krmiva vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství byly v souladu s právem
Společenství nebo splňovaly požadavky stanovené zemí dovozu. V ostatních případech mohou být potraviny a krmiva
vyváženy nebo znovu vyváženy pouze s výslovným souhlasem země dovozu. Je však nezbytné zajistit, aby potraviny
poškozující zdraví nebo krmiva, která nejsou bezpečná, nebyly vyváženy nebo znovu vyváženy ani v případě souhlasu
země dovozu.
(25) Je nezbytné stanovit obecné zásady pro obchodování s potravinami a krmivy, jakož i cíle a zásady, v souladu s nimiž se
Společenství podílí na přípravě mezinárodních norem a obchodních dohod.
(26) Některé členské státy přijaly horizontální právní předpisy o bezpečnosti potravin, které zejména ukládají hospodářským subjektům obecnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné potraviny. Tyto členské státy však uplatňují různá
základní kritéria, na jejichž základě stanoví, zda je potravina bezpečná. Z důvodu těchto různých přístupů a neexistence
horizontálních právních předpisů v jiných členských státech mohou vzniknout překážky obchodu s potravinami. Podobně mohou vzniknout také překážky obchodu s krmivy.
(27) Je tedy nezbytné stanovit obecné požadavky s cílem dosáhnout toho, aby na trh byly uváděny pouze bezpečné potraviny
a krmiva, a tím zajistit řádné fungování vnitřního trhu s těmito výrobky.
(28) Zkušenost ukázala, že fungování vnitřního trhu s potravinami nebo krmivy může být ohroženo v případech, kdy není
možné zjistit původ potravin a krmiv. Je proto nezbytné vytvořit komplexní systém sledovatelnosti v potravinářských
podnicích a krmivářských podnicích, aby produkty mohly být cíleně a přesně stahovány z trhu nebo aby spotřebitelé
nebo kontrolní úředníci byli informováni, a aby se tak zabránilo případnému a zbytečnému narušení trhu většího rozsahu v případě problémů s bezpečností potravin.
(29) Je nezbytné zajistit, aby potravinářský nebo krmivářský podnik, včetně dovozce, byl přinejmenším schopen identifikovat
podnik, ze kterého byly dodány potraviny, krmivo, zvíře nebo látka, kterou lze do potraviny nebo krmiva přidat, a to
s cílem zajistit ve všech fázích sledovatelnost pro případ šetření.
(30) Provozovatel potravinářského podniku má nejlepší předpoklady vytvořit spolehlivý systém dodávání potravin a zajistit,
aby dodávané potraviny byly bezpečné; měl by tedy mít primární právní odpovědnost za zajištění bezpečnosti potravin.
Ačkoli tato zásada existuje v některých členských státech a v některých oblastech potravinového práva, v jiných oblastech to není výslovně stanoveno nebo tuto odpovědnost přebírají příslušné orgány členských států na základě kontrolních činností, které provádějí. Tyto rozdíly mohou vytvářet překážky obchodu a narušovat soutěž mezi provozovateli
potravinářských podniků v různých členských státech.
(31) Podobné požadavky by se měly vztahovat na krmiva a na provozovatele krmivářských podniků.
(32) Vědecký a technický základ právních předpisů Společenství týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv by měl přispět
k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví ve Společenství. Společenství by mělo mít v této oblasti vysoce kvalitní, nezávislou a účinnou vědeckou a technickou podporu.
(33) Vzrůstá význam a složitost vědeckých a technických otázek týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv. Zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) by mělo posílit současný systém vědecké a technické podpory,
který již není schopen uspokojovat rostoucí požadavky, které jsou na něj kladeny.
(34) V souladu s obecnými zásadami potravinového práva by měl úřad plnit roli nezávislého vědeckého referenčního pracoviště při hodnocení rizik, a tím napomáhat při zajišťování řádného fungování vnitřního trhu. Může být vyzván k tomu,
aby vyjadřoval stanoviska ke sporným vědeckým otázkám, a umožnil tak orgánům Společenství a členským státům
přijímat informovaná rozhodnutí v rámci řízení rizika nezbytná k zajištění bezpečnosti potravin a krmiv, což současně
přispěje k tomu, aby se vnitřní trh nerozpadl v důsledku přijímání neopodstatněných nebo zbytečných překážek volnému pohybu potravin a krmiv.
(35) Úřad by měl být nezávislým vědeckým zdrojem doporučení, informací a sdělování v oblasti rizika, aby přispěl ke zvýšení
důvěry spotřebitelů; má-li být zajištěna návaznost mezi hodnocením rizika, řízením rizika a sdělováním o riziku, je nutné
posílit součinnost mezi těmi, kteří se hodnocením a řízením rizika zabývají.
(36) Úřad by měl poskytovat komplexní nezávislý vědecký názor na bezpečnost a na další hlediska celých potravinových
a krmivových řetězců,což předpokládá širokou působnost úřadu. Ta by měla zahrnovat otázky, které mají přímý nebo
nepřímý dopad na bezpečnost potravinových a krmivových řetězců, na zdraví a dobré životní podmínky zvířat a ochranu rostlin. Je však nezbytné zajistit, aby se úřad zaměřil na bezpečnost potravin a aby jeho úkoly v otázkách zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin, které nejsou spojeny s bezpečností potravinového řetězce, byly
omezeny na poskytování vědeckých stanovisek. V rámci svého poslání by měl úřad rovněž poskytovat vědecké poradenství a technickou podporu v otázkách lidské výživy z hlediska právních předpisů Společenství a na žádost Komise
by měl poskytovat pomoc, pokud jde o sdělování v oblasti zdravotních programů Společenství.
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(37) Vzhledem k tomu, že některé výrobky povolené potravinovým právem, jako jsou pesticidy nebo přísady do krmiv, mohou představovat riziko pro životní prostředí nebo pro bezpečnost pracovníků,měl by úřad rovněž zhodnotit některé
otázky ochrany životního prostředí a pracovníků na základě odpovídajících právních předpisů.
(38) S cílem předejít duplicitnímu vědeckému hodnocení a souvisejícím vědeckým stanoviskům ke geneticky modifikovaným
organismům by měl úřad rovněž vypracovávat vědecká stanoviska k výrobkům jiným než potraviny a krmiva, které souvisejí s geneticky modifikovanými organismy, jak jsou definovány ve směrnici 2001/18/ES (7) aniž jsou dotčeny postupy
stanovené v uvedené směrnici.
(39) Poskytováním podpory ve vědeckých otázkách by měl úřad napomáhat posílení úlohy, kterou Společenství a členské
státy hrají při přípravě a přijímání mezinárodních norem a obchodních dohod v oblasti bezpečnosti potravin.
(40) Je třeba, aby orgány Společenství, široká veřejnost a zúčastněné osoby úřadu důvěřovaly. Z tohoto důvodu je nezbytně
nutné zajistit jeho nezávislost, vysokou vědeckou úroveň,průhlednost a výkonnost. Spolupráce s členskými státy je
rovněž nepostradatelná.
(41) Za tímto účelem je třeba jmenovat správní radu takovým způsobem, aby byla zajištěna nejvyšší odborná kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí, například v oblasti řízení a veřejné správy, jakož i co největší zastoupení
ze zeměpisného hlediska v rámci Unie.Toho lze dosáhnout vytvořením systému střídání různých zemí, z nichž pocházejí
členové správní rady, aniž by byla některá funkce vyhrazena státním příslušníkům kteréhokoli členského státu.
(42) Úřad by však měl disponovat prostředky nezbytnými pro provádění všech požadovaných úkolů, aby mohl plnit své
poslání.
(43) Správní rada by měla mít nezbytnou pravomoc sestavovat rozpočet a kontrolovat jeho plnění, vypracovávat interní
předpisy, přijímat finanční předpisy, jmenovat členy vědeckého výboru a vědeckých komisí a jmenovat výkonného ředitele.
(44) Máli úřad účinně fungovat, měl by úzce spolupracovat s příslušnými orgány členských států. Za tímto účelem je třeba
zřídit poradní sbor, který by radil výkonnému řediteli, působil by jako mechanismus výměny informací a Zajišťoval
úzkou spolupráci, zejména pokud jde o systém vzájemného propojení. Spolupráce a vhodná výměna informací by také
měla snížit na minimum možnost, aby vznikala rozdílná vědecká stanoviska.
(45) Úřad by měl v oblasti své působnosti převzít roli vědeckých výborů zřízených při Komisi, která spočívá ve vydávání
vědeckých stanovisek.Tyto výbory je nutné reorganizovat s cílem zajistit větší vědecký soulad, pokud jde o potravinový
řetězec, a umožnit jim, aby pracovaly účinněji. V rámci úřadu by proto měl být zřízen vědecký výbor a stálé vědecké
komise, aby poskytovaly tato stanoviska.
(46) Máli být zaručena nezávislost, musí být členy vědeckého výboru a vědeckých komisí nezávislí vědečtí pracovníci přijatí
na základě otevřeného výběrového řízení.
(47) Úloha úřadu jako nezávislého vědeckého referenčního pracoviště znamená, že si jeho vědecké stanovisko může vyžádat
nejen Komise, ale také Evropský parlament a členské státy. Máli být proces poskytování vědeckých stanovisek zvládnutelný a jednotný, musí mít úřad možnost odmítnout nebo pozměnit žádost, a to s odpovídajícím odůvodněním a na základě předem stanovených kritérií. Rovněž je nutné přijmout opatření, která by napomohla zabránit vzniku rozdílných
vědeckých stanovisek. Pro případ rozdílných vědeckých stanovisek vědeckých orgánů by měly být zavedeny postupy,
které umožní sporné otázky vyřešit nebo poskytnout těm, kteří se zabývají řízením rizika, srozumitelnou vědeckou
informaci, z níž mohou vycházet.
(48) Úřad by měl mít rovněž možnost zadávat vypracování vědeckých studií nezbytných pro plnění svého poslání a měl by
zajistit, aby jeho způsob spolupráce s Komisí a členskými státy zamezil zdvojené činnosti. To je třeba provádět otevřeným a průhledným způsobem a úřad by měl brát v úvahu odborníky a struktury, které má Společenství k dispozici.
(49) Skutečnost, že na úrovni Společenství neexistuje účinný systém sběru a analýzy údajů o potravinovém řetězci, je považována za velký nedostatek. Proto je třeba v oblastech působnosti úřadu vytvořit systém sběru a analýzy relevantních
údajů,a to v podobě sítě koordinované úřadem. Také je nutné přezkoumat sítě Společenství určené ke sběru údajů,
které již existují v oblastech působnosti úřadu.
(50) Lepší identifikace nově vznikajících rizik se může z dlouhodobého hlediska stát důležitým preventivním nástrojem členských států a Společenství při provádění jejich politik. Je proto nezbytné předběžně zadat úřadu úkol shromažďovat infor
mace a udržovat bdělost, jakož i úkol hodnotit nově vznikající rizika a informovat o nich za účelem jejich prevence.
(51) Zřízení úřadu by mělo členským státům umožnit, aby se těsněji zapojily do vědeckých postupů. Pro tento účel by tedy
měla existovat úzká spolupráce mezi úřadem a členskými státy. Úřad by měl mít zejména možnost zadávat určité úkoly
organizacím v členských státech.
(52) Je nezbytné dosáhnout rovnováhy mezi potřebou využívat vnitrostátní organizace k provádění úkolů pro úřad a potřebou zajistit, aby v zájmu celkového souladu byly tyto úkoly prováděny podle kritérií za tímto účelem stanovených.

(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do
životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř.věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).
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(53)

(54)
(55)
(56)
(57)

(58)
(59)

(60)

(61)

(62)

(63)
(64)

Stávající postupy pro zadávání vědeckých úkolů členským státům, zejména pokud jde o hodnocení dokumentace, kterou
předkládá výrobní odvětví za účelem povolení některých látek, výrobků nebo postupů, by měly být přezkoumány do
jednoho roku s cílem přihlédnout ke zřízení úřadu a k novým možnostem, které poskytuje, přičemž hodnotící postupy
by měly zůstat přinejmenším stejně přísné jako předtím.
Komise je i nadále plně odpovědná za sdělování opatření v rámci řízení rizika. Proto by mělo mezi úřadem a Komisí
docházet k výměně odpovídajících informací. Úzká spolupráce mezi úřadem, Komisí a členskými státy je rovněž důležitá,
aby byla zajištěna jednotnost celého procesu sdělování.
Nezávislost úřadu a jeho poslání informovat veřejnost znamenají, že úřad bude moci nezávisle sdělovat údaje spadající
do oblasti jeho působnosti s cílem poskytovat objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace.
Členské státy a další dotčené osoby by měly vhodným způsobem spolupracovat ve specifické oblasti veřejných informačních kampaní, aby byly zohledněny případné regionální parametry a případná návaznost na zdravotní politiku.
Vedle svých zásad činnosti založených na nezávislosti a průhlednosti by měl být úřad organizací otevřenou kontaktům
se spotřebiteli a dalšími zúčastněnými skupinami.
Úřad je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.Vzhledem ke zkušenostem, získaným zejména při vyřizování
povolení na základě dokumentace předkládané výrobním odvětvím, je však třeba posoudit možnost vybírání poplatků,
a to do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud jde o příspěvky plynoucí ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie, platí nadále rozpočtový proces Společenství. Kromě toho audit účetnictví provádí Účetní dvůr.
Je nezbytné umožnit účast evropských zemí, které nejsou členy Evropské unie, které však uzavřely dohody, jež je zavazují provádět právní předpisy Společenství v oblasti působnosti tohoto nařízení.
Systém rychlého varování již existuje v rámci směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti
výrobků (8). Rozsah působnosti stávajícího systému zahrnuje potraviny a průmyslové výrobky, nikoli však krmiva. Nedávné krizové situace v oblasti potravin ukázaly, že je třeba vytvořit lepší a rozsáhlejší systém rychlého varování, který
by zahrnoval potraviny i krmiva. Tento upravený systém by měla řídit Komise; členy jeho sítě by měly být členské státy,
Komise a úřad. Systém se nesmí týkat pravidel Společenství pro včasnou výměnu informací v případě mimořádné radiační situace podle rozhodnutí Rady 87/600/Euratom (9).
Nedávné události související s bezpečností potravin ukázaly potřebu stanovit vhodná opatření pro mimořádné situace, která zajistí, aby se v případě vážného ohrožení lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí vztahovala
na všechny potraviny bez ohledu na druh a původ a na všechna krmiva společná opatření. Tento komplexní přístup
k mimořádným opatřením v oblasti bezpečnosti potravin by měl umožnit, aby byly podniknuty účinné kroky a aby se
předešlo uměle vytvářeným rozdílům v řešení vážného rizika souvisejícího s potravinami nebo krmivy.
Nedávné krizové situace v oblasti potravin rovněž ukázaly, jak je pro Komisi výhodné mít k dispozici náležitě upravené
a rychlejší postupy krizového řízení. Tyto organizační postupy by měly umožnit lepší koordinaci úsilí a stanovit nejúčinnější opatření na základě nejnovějších vědeckých poznatků. V upravených postupech proto by měla být zohledněna
působnost úřadu a stanoveno, že v případě potravinové krize poskytne úřad vědeckou a technickou pomoc ve formě
doporučení.
Máli být zajištěn účinnější komplexní přístup k potravinovému řetězci, je třeba zřídit Výbor pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat, který by nahradil Stálý veterinární výbor, Stálý výbor pro potraviny a Stálý výbor pro krmiva.V souvislosti
s tím je nutné zrušit rozhodnutí Rady 68/361/EHS (10), 69/414/EHS (11) a 70/372/EHS (12). Ze stejného důvodu by měl
Výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rovněž nahradit Stálý fytosanitární výbor, a to v rozsahu jeho působnosti
v oblasti přípravků na ochranu rostlin a stanovení maximálních limitů reziduí (podle směrnic 76/895/EHS (13), 86/362/
EHS (14), 86/363/EHS (15), 90/642/EHS (16) a 91/414/EHS (17).
Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze
dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (18).
Je nezbytné, aby hospodářské subjekty měly dostatek času přizpůsobit se některým požadavkům stanoveným tímto
nařízením a aby Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil činnost dnem 1. ledna 2002.

(8) Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 24.
(9) Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.
(10) Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.
(11) Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.
(12) Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 1.
(13) Úř.věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/57/ES (Úř.věst. L 244, 29.9.2000, s. 76).
(14) Úř.věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy změněna směrnicí Komise 2001/57/ES (Úř.věst. L 208, 1.8.2001, s. 36).
(15) Úř.věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/57/ES.
(16) Úř.věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/57/ES.
(17) Úř.věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/49/ES (Úř.věst. L 176, 29.6.2001, s. 61).
(18) Úř.věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(65) Je důležité zabránit nejasnostem ohledně poslání úřadu a Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA),
zřízené nařízením Rady (EHS) č. 2309/93 (19). Proto je nezbytné stanovit, že toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny
pravomoci, která má EMEA na základě právních předpisů Společenství, včetně pravomocí udělených nařízením Rady
(EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů
reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (20).
(66) Pro dosažení základních cílů tohoto nařízení je nezbytné a vhodné stanovit sbližování pojetí, zásad a postupů, které
tvoří společný základ potravinového práva ve Společenství, a zřídit Evropský úřad pro bezpečnost potravin. V souladu
se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení sledovaných cílů,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

1.

2.

Článek 1
Účel a oblast působnosti
Toto nařízení obsahuje základní ustanovení umožňující zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, pokud jde o potraviny, zejména s přihlédnutím k rozmanitosti nabídky potravin včetně tradičních výrobků,
a současně zajišťovat účinné fungování vnitřního trhu. Stanoví jednotné zásady a povinnosti, prostředky pro vytvoření
silné vědecké základny, účinná organizační opatření a postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv.
Pro účely článku 1 stanoví toto nařízení obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni.

Toto nařízení zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin.
Stanoví postupy v otázkách, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.
3.

Toto nařízení se vztahuje na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv. Nevztahuje se na prvovýrobu
určenou pro osobní potřebu ani na domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo jejich skladování za účelem osobní
domácí spotřeby.

Článek 2
Definice „potraviny“
Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“ rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat.
Mezi „potraviny“ patří nápoje, žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její
výroby, přípravy nebo zpracování. Mezi potraviny patří voda za místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky směrnic 88/778/EHS a 98/83/ES.
„Potraviny“ nezahrnují
a) krmiva;
b) živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě;
c) rostliny před sklizní;
d) léčivé přípravky ve smyslu směrnic Rady 65/65/EHS (21) a 92/73/EHS (22);
e)
f)
g)
h)

kosmetické prostředky ve smyslu směrnice Rady 76/768/EHS (23);
tabák a tabákové výrobky ve smyslu směrnice Rady 89/622/EHS (24);
omamné a psychotropní látky ve smyslu Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku
1961 a Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;
rezidua a kontaminující látky.

(19)Úř.věst. L 214, 24.8.1993, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 649/98 (Úř.věst. L 88, 24.3.1998, s. 7).
(20)Úř.věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1553/2001 (Úř.věst. L 205, 31.7.2001, s. 16).
(21)Úř.Pvěst. 22, 9.2.1965, s. 369. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/39/EHS (Úř.věst. L 214, 24.8.1993, s. 22).
(22)Úř.věst. L 297, 13.10.1992, s. 8.
(23)Úř.věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2000/41/ES (Úř.věst. L 145, 20.6.2000, s. 25).
(24)Úř.věst. L 359, 8.12.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/41/EHS (Úř.věst. L 158, 11.6.1992, s. 30).
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Článek 3
Další definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. „potravinovým právem“ právní a správní předpisy použitelné ve Společenství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny
obecně, a zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovněž
krmiv, která jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci potravin nebo kterými se tato zvířata krmí;
2. „potravinářským podnikem“ veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související
s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin;
3. „provozovatelem potravinářského podniku“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí;
4. „Jkrmivem“ látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené
ke krmení zvířat orální cestou;
5. „krmivářským podnikem“ soukromý nebo veřejný podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s
produkcí, výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou nebo distribucí krmiv, včetně výrobce, který vyrábí, zpracovává
nebo skladuje krmivo určené ke krmení zvířat na svém vlastním hospodářství;
6. „provozovatelem krmivářského podniku“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového
práva v krmivářském podniku, který řídí;
7. „maloobchodem“ manipulace s potravinami nebo jejich zpracování a skladování v místě prodeje nebo dodávky konečnému spotřebiteli; zahrnuje distribuční terminály, provozy veřejného stravování, závodní jídelny, podnikové restaurační
služby, restaurace a další podobné stravovací provozovny, obchody, distribuční centra supermarketů a velkoobchodní
prodejny;
8. „uváděním na trh“ 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;
9. „rizikem“ míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí;
10. „analýzou rizika“ proces skládající se ze tří vzájemně propojených součástí: hodnocení rizika, řízení rizika a sdělování
o riziku;
11. „hodnocením rizika“ vědecky podložený proces skládající se ze čtyř fází: identifikace nebezpečí, popisu nebezpečí, odhadu expozice a charakterizace rizika;
12. „řízením rizika“ proces odlišný od hodnocení rizika, při němž se zvažují strategické alternativy a současně se vedou
konzultace se zúčastněnými osobami, bere se v úvahu hodnocení rizika a další oprávněné faktory a v případě potřeby se
volí vhodná preventivní a kontrolní opatření;
13. „sdělováním o riziku“ interaktivní výměna informací a stanovisek v průběhu celého procesu analýzy rizika, které se týkají
nebezpečí a rizik, faktorů souvisejících s rizikem a vnímáním rizika, mezi těmi, kdo provádějí hodnocení a řízení rizika,
mezi spotřebiteli, potravinářskými a krmivářskými podniky, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými osobami; tato výměna zahrnuje rovněž vysvětlení výsledků hodnocení rizika a důvodů pro rozhodnutí v rámci řízení rizika;
14. „nebezpečím“ biologické, chemické nebo fyzikální činitele v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv,
které mohou mít nepříznivý účinek na zdraví;
15. „sledovatelností“ možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvířete nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že takto přimísena
bude;
16. „fázemi výroby, zpracování a distribuce“ jakákoli fáze včetně dovozu od prvovýroby potravin až po jejich skladování,
přepravu, prodej nebo dodání konečnému spotřebiteli, popřípadě rovněž dovoz, produkce, výroba, skladování, přeprava,
distribuce, prodej a dodávání krmiv;
17. „prvovýrobou“ prvovýroba, chov zvířat nebo pěstování plodin, včetně sklizně, dojení a chovu zvířat určených k produkci
potravin před porážkou. Rovněž zahrnuje lov zvířat, rybolov a sběr volně rostoucích plodů;
18 „konečným spotřebitelem“ konečný spotřebitel potraviny, který nepoužije potravinu v rámci provozování potravinářského podniku nebo jeho činnosti.
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KAPITOLA II
OBECNÉ POTRAVINOVÉ PRÁVO
Článek 4
Oblast působnosti
1. Tato kapitola se vztahuje na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv, která jsou určena pro zvířata
určená k produkci potravin nebo jimiž se tato zvířata krmí.
2. Obecné zásady stanovené v článcích 5 až 10 tvoří obecný horizontální rámec povahy, který je třeba dodržovat při přijímání opatření.
3. Platné zásady a postupy v oblasti potravinového práva budou přizpůsobeny co nejdříve, nejpozději však do 1. ledna 2007,
aby byly v souladu s články 5 až 10.
4. Do té doby budou odchylně od odstavce 2 prováděny stávající právní předpisy s přihlédnutím k zásadám uvedeným
v článcích 5 až 10.
ODDÍL 1
OBECNÉ ZÁSADY POTRAVINOVÉHO PRÁVA
Článek 5
Obecné cíle
1. Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cílů vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví a ochrany
zájmů spotřebitelů, včetně poctivého jednání v obchodu s potravinami, a popřípadě zohledňuje ochranu zdraví a dobré
životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a ochranu životního prostředí.
2. Potravinové právo má za cíl, aby byl ve Společenství dosažen volný pohyb potravin a krmiv vyrobených nebo uvedených
na trh podle obecných zásad a požadavků stanovených v této kapitole.
3. Pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se v úvahu při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva, s výjimkou případů, kdy tyto normy nebo dotyčné části těchto norem by byly neúčinným nebo nevhodným
prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy
tyto normy by zajišťovaly úroveň ochrany jinou než je úroveň považovaná ve Společenství za odpovídající.
Článek 6
Analýza rizika
1. Pro dosažení obecného cíle vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a života vychází potravinové právo z analýzy rizika,
kromě případů, kdy to není vhodné vzhledem k okolnostem nebo povaze opatření.
2. Hodnocení rizika je založeno na dostupných vědeckých důkazech a provádí se nezávislým, objektivním a průhledným
způsobem.
3. V zájmu dosažení obecných cílů potravinového práva stanovených v článku 5 se při řízení rizika berou v úvahu výsledky
hodnocení rizika, zejména stanoviska úřadu uvedeného v článku 22, další faktory opodstatněné v dané záležitosti a zásada
předběžné opatrnosti, pokud jsou použitelné podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1.
Článek 7
Zásada předběžné opatrnosti
1. Za zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostupných informací zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, kdy
však přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika nezbytná k zajištění vysoké
úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, dokud nebudou k dispozici další vědecké informace pro komplexnější
hodnocení rizika.
2. Opatření přijatá podle odstavce 1 musí být přiměřená a nesmějí omezovat obchod více než je nezbytné pro dosažení
vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství s přihlédnutím k technické a ekonomické proveditelnosti a dalším
faktorům považovaným za daných okolností za opodstatněné. Opatření se přezkoumají po uplynutí přiměřené doby,
která závisí na povaze identifikovaného rizika pro život nebo zdraví a na druhu vědeckých informací nezbytných k odstranění vědecké nejistoty a k provedení komplexnějšího hodnocení rizika.
Článek 8
Ochrana zájmů spotřebitele
1. Cílem potravinového práva je chránit zájmy spotřebitelů a poskytovat spotřebitelům základ, který jim umožní vybírat se
znalostí věci potraviny, které konzumují. Jeho cílem je rovněž zabránit
a) podvodným nebo klamavým praktikám;
b) falšování potravin a
c) jakýmkoli jiným praktikám, které mohou spotřebitele uvést v omyl.
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ODDÍL 2
ZÁSADY PRŮHLEDNOSTI
Článek 9
Konzultace s veřejností
Během přípravy, hodnocení a revize potravinového práva jsou vedeny přímo nebo prostřednictvím zastupujících orgánů
veřejné a průhledné konzultace s veřejností, kromě případů, kdy to neumožňuje naléhavost záležitosti.
Článek 10
Informování veřejnosti
Aniž jsou dotčena použitelná ustanovení právních předpisů Společenství a vnitrostátních právních předpisů o přístupu k dokumentům, přijmou orgány veřejné moci, pokud existují dostatečné důvody pro podezření, že určitá potravina nebo krmivo
mohou představovat riziko pro lidského zdraví nebo zdraví zvířat, vhodná opatření s ohledem na povahu, závažnost a rozsah
tohoto rizika, aby informovaly širokou veřejnost o povaze zdravotního rizika, přičemž co nejpřesněji identifikují potravinu
nebo krmivo nebo druh potraviny nebo krmiva, riziko, jaké mohou představovat, a opatření, která se přijímají nebo budou
přijata s cílem předejít riziku, snížit je nebo je vyloučit.
ODDÍL 3
OBECNÉ POVINNOSTI PŘI OBCHODU S POTRAVINAMI
Článek 11
Potraviny a krmivo dovážené do Společenství
Potraviny a krmivo dovážené do Společenství za účelem uvedení na trh ve Společenství musí splňovat odpovídající požadavky potravinového práva nebo podmínky, které Společenství považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům, nebo
existuje-li zvláštní dohoda mezi Společenstvím a vyvážející zemí, požadavky obsažené v dotyčné dohodě.
Článek 12
Potraviny a krmivo vyvážené ze Společenství
1. Potraviny a krmivo vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství za účelem uvedení na trh třetí země musí splňovat
odpovídající požadavky potravinového práva, pokud nestanoví jinak orgány dovážející země nebo právní předpisy, normy,
zásady správné praxe a jiné právní a správní postupy platné v dovážející zemi.
Za jiných okolností, kromě případů, kdy potraviny poškozují zdraví nebo kdy nejsou krmiva bezpečná, mohou být potraviny
a krmiva vyváženy nebo znovu vyváženy pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů země určení poté, co tyto orgány byly řádně informovány o důvodech a okolnostech, kvůli kterým nemohly být dotyčné potraviny a krmiva uvedeny
na trh ve Společenství.
2. Pokud jsou použitelná ustanovení dvoustranné dohody uzavřené mezi Společenstvím nebo jedním z jeho členských států
a třetí zemí, musí potraviny a krmivo vyvážené ze Společenství nebo z dotyčného členského státu do této třetí země
splňovat podmínky dotyčných ustanovení.
Článek 13
Mezinárodní normy
Aniž jsou dotčena jejich práva a povinnosti, Společenství a členské státy
a) přispívají k vypracování mezinárodních technických norem pro potraviny a krmiva a hygienických a rostlinolékařských
norem;
b) podporují koordinaci práce mezinárodních vládních a nevládních organizací na normách pro potraviny a krmiva;
c) přispívají v případě potřeby a vhodnosti k přípravě dohod o uznávání rovnocennosti zvláštních opatření týkajících se
potravin a krmiv;
d) věnují zvláštní pozornost rozvojovým, finančním a obchodním potřebám rozvojových zemí s cílem zajistit, aby mezinárodní normy nevytvářely zbytečné překážky vývozu z rozvojových zemí;
e) podporují soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťují, aby nedocházelo ke
snížení vysoké úrovně ochrany přijaté ve Společenství.
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ODDÍL 4
OBECNÉ POŽADAVKY POTRAVINOVÉHO PRÁVA
Článek 14
Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
3. Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se berou v úvahu
a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi výroby, zpracování a distribuce a
b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo dalších informací obecně dostupných spotřebiteli
o tom, jak zamezit škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na zdraví.
4. Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou v úvahu
a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která
ji konzumuje, ale také na zdraví dalších generací;
a) pravděpodobné kumulativní toxické účinky;
b) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina pro tuto skupinu spotřebitelů určena.
5. Při rozhodování o tom, zda potravina není vhodná k lidské spotřebě, se bere v úvahu skutečnost, zda není potravina
s ohledem na své zamýšlené použití nepřijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu kontaminace cizorodými nebo jinými
látkami nebo z důvodu hniloby, kažení nebo rozkladu.
6. Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky, šarže nebo zásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny v dané dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné,
pokud důkladné šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, šarže nebo zásilky není bezpečný.
7. Potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství upravujícími bezpečnost potravin, se považuje za bezpečnou z hledisek, na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství.
8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení z trhu, pokud existují důvody pro
podezření, že navzdory tomuto souladu není potravina bezpečná.
9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je uvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy
vypracovány a uplatňovány, aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
Článek 15
Požadavky na bezpečnost krmiv
1. Krmivo nesmí být uvedeno na trh ani jím nesmí být krmena žádná zvířata určená k produkci potravin, pokud není bezpečné.
2. Krmivo se nepovažuje za bezpečné pro zamýšlené použití, má-li se za to, že
– má škodlivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat,
– způsobuje, že potraviny získané z zvířat určených k produkci potravin nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu.
3. Pokud krmivo, u něhož bylo zjištěno, že nesplňuje požadavek na bezpečnost krmiv, tvoří součást dávky, šarže nebo zásilky
krmiv zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících stejnému popisu, předpokládá se, že všechna krmiva v dané
dávce, šarži nebo zásilce jsou rovněž nebezpečná, pokud důkladné šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že
zbytek dávky, šarže nebo zásilky nesplňuje požadavek na bezpečnost krmiv.
4. Krmivo, které je v souladu se zvláštními předpisy Společenství upravujícími bezpečnost krmiv, se považuje za bezpečné
z hledisek, na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství.
5. Skutečnost, že krmivo splňuje zvláštní předpisy použitelné pro toto krmivo, nebrání příslušným orgánům přijímat vhodná
opatření k omezení jeho uvádění na trh nebo k jeho stažení z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory
tomuto souladu není krmivo bezpečné.
6. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se krmivo za bezpečné, jeli v souladu se zvláštními vnitrostátními právními předpisy upravujícími bezpečnost krmiv členského státu, na jehož území je uváděno na trh, pokud jsou
tyto předpisy vypracovány a uplatňovány, aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.
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Článek 16
Obchodní úprava
Aniž jsou dotčena specifičtější ustanovení potravinového práva, nesmí označování, propagace a obchodní úprava potravin
nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace
poskytované o nich jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl.
Článek 17
Povinnosti
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích,
které řídí, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají jejich činnosti, a kontrolují
plnění těchto požadavků.
2. Členské státy zajišťují dodržování potravinového práva a sledují a ověřují, zda provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní odpovídající požadavky potravinového práva.
Za tímto účelem používají systém úředních kontrol a vykonávají další činnosti přiměřené okolnostem, včetně informování
veřejnosti o bezpečnosti a riziku potravin a krmiv, dozoru nad bezpečností potravin a krmiv a dalších kontrolních činnostech
prováděných během všech fází výroby, zpracování a distribuce.
Členské státy rovněž stanoví pravidla pro opatření a sankce použitelné při porušení potravinového práva a právních předpisů týkajících se krmiv. Tato opatření a tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Článek 18
Sledovatelnost
1. Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce je nutné zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci
potravin a jakékoli jiné látky, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich
bude přimísena.
2. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí být schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala
potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo
u níž se předpokládá, že do nich bude přimísena.
Za tímto účelem zavedou tito provozovatelé systémy a postupy, které umožní, aby tyto informace byly na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
3. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky,
kterým byly dodány jejich výrobky. Tyto informace poskytnou na požádání příslušným orgánům.
4. Potraviny nebo krmivo, které jsou uváděny nebo mohou být uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeny nebo identifikovány pomocí související dokumentace nebo souvisejících údajů podle odpovídajících
požadavků stanovených ve specifičtějších předpisech s cílem umožnit jejich sledovatelnost.
5. Předpisy pro uplatňování požadavků tohoto článku pro jednotlivá odvětví mohou být přijaty postupem podle čl. 58
odst. 2.
Článek 19
Odpovědnost za potraviny: provozovatelé potravinářských podniků
1. Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívat, že potravina, kterou dovezl,
vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, neprodleně přistoupí ke stažení dotyčné potraviny z trhu, pokud tato potravina již není pod bezprostřední kontrolou tohoto původního
provozovatele potravinářského podniku, a uvědomí o tom příslušné orgány. Jestliže se již produkt mohl dostat ke spotřebiteli, provozovatel účinně a přesně informuje spotřebitele o důvodu jeho stažení, a jeli to nezbytné, převezme zpět
od spotřebitelů již dodané produkty, nestačí-li k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví jiná opatření.
2. Provozovatel potravinářského podniku odpovědný za maloobchodní nebo distribuční činnost, která nemá vliv na balení,
označování, bezpečnost nebo neporušenost potraviny, zahájí v mezích své činnosti postupy, jimiž se z trhu stahují výrobky
nesplňující požadavky na bezpečnost potravin, a přispívá k bezpečnosti potraviny tím, že předá významné informace nezbytné ke sledování potraviny, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, zpracovatelů, výrobců nebo příslušných
orgánů.
3. Provozovatel potravinářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se
domnívat, že potravina, kterou uvedl na trh, může být škodlivá pro lidské zdraví. Provozovatel uvědomí příslušné orgány
o opatřeních, která přijal s cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele, a nebrání žádné osobě ani žádnou osobu
neodrazuje od toho, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právní praxí spolupracovala s příslušnými orgány,
lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou nebo toto riziko zmenšit či vyloučit.
4. Provozovatelé potravinářských podniků spolupracují s příslušnými orgány v rámci opatření přijatých s cílem zabránit
riziku spojenému s potravinou, kterou dodali, nebo toto riziko zmenšit.
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Článek 20
Odpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podniků
1. Jestliže se provozovatel krmivářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívat, že krmivo, které dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost krmiv, neprodleně přistoupí ke
stažení dotyčného krmiva z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány. Za těchto okolností nebo v případě podle čl.
15 odst. 3, kdy dávka, šarže nebo zásilka nesplňují požadavek na bezpečnost krmiv, musí být dotyčné krmivo zničeno,
pokud příslušný orgán nesouhlasí s jiným řešením. Provozovatel účinně a přesně informuje uživatele krmiva o důvodu
jeho stažení, a jeli to nezbytné, převezme od nich zpět již dodané produkty, nestačí-li k dosažení vysoké úrovně ochrany
zdraví jiná opatření.
2. Provozovatel krmivářského podniku odpovědný za maloobchodní nebo distribuční činnost, která nemá vliv na balení,
označování, bezpečnost nebo neporušenost krmiva, zahájí v mezích své činnosti postupy, jimiž se z trhu stahují výrobky
nesplňující požadavky na bezpečnost krmiv, a přispívá k bezpečnosti krmiva tím, že předá významné informace nezbytné
ke sledování krmiva, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, zpracovatelů, výrobců nebo příslušných orgánů.
3. Provozovatel krmivářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že krmivo, které uvedl na trh, nesplňuje požadavky na bezpečnost krmiv. Uvědomí příslušné orgány o opatřeních,
která přijal s cílem předejít riziku spojeného s použitím dotyčného krmiva, a nebrání žádné osobě ani žádnou osobu
neodrazuje od toho, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právní praxí spolupracovala s příslušnými orgány,
lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou nebo toto riziko zmenšit či vyloučit.
4. Provozovatelé krmivářských podniků spolupracují s příslušnými orgány v rámci opatření přijatých s cílem zabránit riziku
spojenému s krmivem, které dodávají nebo které dodali.
Článek 21
Odpovědnost
Touto kapitolou není dotčena směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (25).
KAPITOLA III
EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN
ODDÍL 1
POSLÁNÍ A ÚKOLY
Článek 22
Poslání úřadu
1. Zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
2. Úřad poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství
ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Úřad je nezávislým zdrojem
informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku.
3. Úřad přispívá k vysoké úrovni ochrany lidského života a zdraví a v tomto ohledu bere v úvahu zdraví a dobré životní
podmínky zvířat, zdraví rostlin a ochranu životního prostředí v rámci fungování vnitřního trhu.
4. Úřad shromažďuje a analyzuje údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají přímý nebo nepřímý vliv na
bezpečnost potravin a krmiv.
5. Posláním úřadu je rovněž poskytovat
a) vědecká stanoviska a vědeckou a technickou podporu v otázkách lidské výživy ve vztahu k právním předpisům
Společenství a na žádost Komise pomoc týkající se sdělování o otázkách výživy v rámci zdravotního programu Společenství;
b) vědecká stanoviska k jiným záležitostem týkajícím se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin;
c) vědecká stanoviska k jiným výrobkům než potravinám a krmivům týkající se geneticky modifikovaných organismů
definovaných ve směrnici 2001/18/ES, aniž jsou dotčeny postupy stanovené v uvedené směrnici.
6. Úřad poskytuje vědecká stanoviska, která slouží jako vědecký základ pro vypracování a přijímání opatření Společenství v
oblastech spadajících do jeho působnosti.
7. Úřad plní své úkoly v podmínkách, které mu umožňují hrát referenční úlohu vzhledem ke své nezávislosti, vědecké
a technické úrovni stanovisek, která vydává, a informací, které šíří, průhlednosti svých postupů a pracovních metod
a vzhledem ke své pečlivosti při provádění zadaných úkolů.
Jedná v úzké spolupráci s příslušnými subjekty v členských státech, které vykonávají podobné úkoly jako úřad.
(25) Úř.věst. L 210, 7.8.1985, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES (Úř.věst. L 141, 4.6.1999,
s. 20).
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8. Úřad, Komise a členské státy spolupracují s cílem podpořit účinnou návaznost činností v oblasti hodnocení, řízení rizika
a sdělování o riziku.
9. Členské státy spolupracují s úřadem s cílem zajistit plnění jeho poslání.
Článek 23
Úkoly úřadu
Úřad má tyto úkoly:
a) poskytovat orgánům Společenství a členským státům co nejlepší vědecká stanoviska ve všech případech stanovených v
právních předpisech Společenství, jakož i k jakýmkoli otázkám v rámci své působnosti;
b) podporovat a koordinovat vývoj jednotných metodik hodnocení rizika v oblastech spadajících do jeho působnosti;
c) poskytovat vědeckou a technickou podporu Komisi v oblastech své působnosti a na požádání poskytovat vědeckou a
technickou podporu při výkladu a posuzování stanovisek k hodnocení rizika;
d) zadávat vědecké studie nezbytné k plnění svého poslání;
e) vyhledávat, shromažďovat, uspořádávat, analyzovat a shrnovat vědecké a technické údaje v oblastech své působnosti;
f) přijímat opatření k identifikaci a charakterizaci nově vznikajících rizik v oblastech své působnosti;
g) vytvořit systém propojených sítí organizací, které působí v oblastech jeho působnosti, a zajistit fungování tohoto systému;
h) na žádost Komise poskytovat vědeckou a technickou pomoc v rámci postupů řízení rizika používaných Komisí v souvislosti s bezpečností potravin a krmiv;
i) na žádost Komise poskytovat v oblastech své působnosti vědeckou a technickou pomoc s cílem zdokonalit spolupráci
mezi Společenstvím, kandidátskými zeměmi, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi;
j) zajišťovat, aby v oblastech jeho poslání dostávala veřejnost a zúčastněné osoby rychlé, spolehlivé, objektivní a srozumitelné informace;
k) nezávisle formulovat vlastní závěry a návrhy v otázkách týkajících se jeho poslání;
l) plnit jakékoli další úkoly v oblasti své působnosti, které mu zadá Komise.
ODDÍL 2
ORGANIZACE
Článek 24
Orgány úřadu
Úřad má tyto orgány:
a) správní radu;
b) výkonného ředitele a jeho zaměstnance;
c) poradní sbor;
d) vědecký výbor a vědecké komise.
Článek 25
Správní rada
1. Správní radu tvoří14členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu vypracovaného
Komisí a obsahujícího podstatně vyšší počet kandidátů než je počet členů, kteří mají být zvoleni, a dále jeden zástupce
Komise. Čtyři z těchto členů musí mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce.
Seznam vypracovaný Komisí se spolu s odpovídající dokumentací předkládá Evropskému parlamentu. Evropský parlament
může co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců od tohoto sdělení předložit své stanovisko Radě ke zvážení; Rada poté
jmenuje správní radu.
Členové správní rady jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících
odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie.
2. Funkční období členů činí čtyři roky; členové mohou být jmenováni na jedno další funkční období. U poloviny členů však
první funkční období činí šest let.
3. Správní rada přijme na návrh výkonného ředitele vnitřní předpis úřadu. Tento předpis se zveřejní.
4. Správní rada zvolí z řad svých členů svého předsedu na dvouleté období; může být zvolen opakovaně.
5. Správní rada přijme svůj jednací řád.
Pokud není stanoveno jinak, přijímají se rozhodnutí správní rady většinou jejích členů.
6. Správní rada se schází na svolání předsedy nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.
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7. Správní rada zajišťuje, aby úřad vykonával své poslání a plnil zadané úkoly v souladu s podmínkami stanovenými v tomto
nařízení.
8. Každoročně do 31. ledna přijme správní rada pracovní program úřadu pro následující rok. Rovněž přijme víceletý program, který může být předmětem revize. Správní rada zajistí, aby tyto programy byly v souladu s legislativními a politickými prioritami Společenství v oblasti bezpečnosti potravin.
Každoročně do 30. března přijme správní rada souhrnnou zprávu o činnosti úřadu v uplynulém roce.
▼ M1
9. Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční nařízení úřadu. Toto nařízení se může odchýlit od nařízení Komise
(ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku
185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských
společenství (26), pouze tehdy, pokud je tato odchylka vzhledem ke zvláštním požadavkům na činnost úřadu nezbytná a
pokud s ní Komise předem souhlasila.
▼B
10. Výkonný ředitel se účastní schůzí správní rady bez práva hlasovat a zajišťuje sekretariát. Správní rada zve předsedu vědeckého výboru k účasti na svých schůzích bez práva hlasovat.
Článek 26
Výkonný ředitel
1. Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů, který Komise předloží po ukončení otevřeného výběrového řízení zahájeného po výzvě k vyjádření zájmu, jež byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství a v
jiných sdělovacích prostředcích, na dobu pěti let a může jej jmenovat opakovaně.Před jmenováním je kandidát navržený
správní radou vyzván, aby neprodleně učinil prohlášení před Evropským parlamentem a odpověděl na otázky členů této
instituce.Výkonný ředitel může být odvolán z funkce většinou členů správní rady.
2. Výkonný ředitel je zákonným zástupcem úřadu a odpovídá za
a) běžné řízení úřadu;
b) přípravu návrhu pracovních programů úřadu po konzultaci s Komisí;
c) provádění pracovních programů a rozhodnutí přijatých správní radou;
d) zajišťování vhodné vědecké, technické a správní podpory vědeckému výboru a vědeckým komisím;
e) zajišťování plnění úkolů úřadu podle požadavků jejich uživatelů, zejména s ohledem na přiměřenost poskytovaných
služeb a vynaloženého času;
▼ M1
f) přípravu návrhu výkazu odhadovaných příjmů a výdajů úřadu a plnění rozpočtu úřadu;
▼B
g) veškeré personální záležitosti;
h) navázání a udržování kontaktů s Evropským parlamentem a zajišťování pravidelného dialogu s jeho příslušnými
výbory.
▼ M1
3. Každý rok předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení: 2002R0178— CS —25.03.2008 — 003.001— 21
▼ M1
a) návrh souhrnné zprávy o všech činnostech úřadu za uplynulý rok;
b) návrh pracovních programů.
Výkonný ředitel předloží pracovní programy po jejich přijetí správní radou Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a členským státům a zajistí jejich zveřejnění.
Výkonný ředitel předloží nejpozději do 15. června souhrnnou zprávu o činnostech úřadu po jejím přijetí správní radou
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru pro
regiony a zajistí její zveřejnění.
Výkonný ředitel předloží jednou ročně rozpočtovému orgánu všechny příslušné informace o výsledcích postupů hodnocení.
▼B
Článek 27
Poradní sbor
1. Poradní sbor tvoří zástupci příslušných subjektů v členských státech, které plní úkoly podobné úkolům úřadu, přičemž
každý členský stát jmenuje jednoho zástupce. Zástupci mohou být zastupováni náhradníky, kteří jsou jmenováni současně
se zástupci.
2. Členové poradního sboru nesmějí být členy správní rady.
(26) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.
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3. Poradní sbor radí výkonnému řediteli při výkonu jeho povinností stanovených v tomto nařízení, zejména při přípravě
návrhu pracovního programu úřadu.Výkonný ředitel může rovněž požádat poradní sbor o radu ve věci stanovení priorit
při zadávání požadavků na poskytnutí vědeckých stanovisek.
4. Poradní sbor slouží jako mechanismus pro výměnu informací o potenciálních rizicích a sdílení poznatků. Zajišťuje úzkou
spolupráci mezi úřadem a příslušnými subjekty v členských státech, zejména v těchto záležitostech:
a) zamezení dvojího provádění vědeckých studií ze strany úřadu a členských států podle článku 32;
b) v případech podle čl. 30 odst. 4, kdy jsou úřad a vnitrostátní subjekt povinny spolupracovat;
c) při podpoře fungování evropských sítí organizací působících v oblastech působnosti úřadu podle čl. 36 odst. 1;
d) v případech, kdy úřad nebo členský stát zaznamená nově vznikající riziko.
5. Poradnímu sboru předsedá výkonný ředitel. Sbor se schází pravidelně nejméně čtyřikrát za rok na svolání předsedy nebo
na žádost alespoň třetiny svých členů. Jeho vnitřní postupy jsou stanoveny ve vnitřním předpisu úřadu a jsou zveřejněny.
6. Úřad poskytuje poradnímu sboru nezbytnou technickou a logistickou pomoc a zajišťuje pro jeho schůze sekretariát.
7. Zástupci útvarů Komise se mohou podílet na práci poradního sboru. Výkonný ředitel může přizvat k účasti na jeho činnosti zástupce Evropského parlamentu a jiných příslušných subjektů.
Projednává-li poradní sbor záležitosti uvedené v čl. 22 odst. 5 písm. b), mohou se zástupci příslušných subjektů v členských
státech vykonávajících úkoly podobné úkolům uvedeným v čl. 22 odst. 5 písm. b) podílet na práci poradního sboru, přičemž
každý členský stát jmenuje jednoho zástupce.
Článek 28
Vědecký výbor a vědecké komise
1. Vědecký výbor a stálé vědecké komise jsou příslušné pro poskytování vědeckých stanovisek úřadu, každý v rámci své
oblasti působnosti, a v případě potřeby mají možnost pořádat veřejná slyšení.
2. Vědecký výbor odpovídá za celkovou koordinaci nezbytnou pro zajištění jednotného postupu při přípravě vědeckých
stanovisek, zejména za přijetí pracovních postupů a harmonizaci pracovních metod.Vydává stanoviska k více odvětvovým
otázkám v působnosti více než jedné vědecké komise, jakož i k otázkám, které nespadají do působnosti žádné z vědeckých komisí.
V případě potřeby a zejména v případě otázek, které nespadají do působnosti žádné z vědeckých komisí, zřídí vědecký výbor
pracovní skupiny.V takových případech se při přípravě vědeckých stanovisek opírá o odborné znalosti těchto pracovních
skupin.
3. Vědecký výbor tvoří předsedové vědeckých komisí a šest nezávislých vědeckých odborníků, kteří nejsou členy žádné z
vědeckých komisí.
4. Vědecké komise tvoří nezávislí vědečtí odborníci. Se zřízením úřadu se zřizují tyto vědecké komise:
▼ M3
a) Komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin;
▼B
b) komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata;
▼ M2
c) komise pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin;
▼B
d) komise pro geneticky modifikované organismy;
e) komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie;
f) komise pro biologická nebezpečí;
g) komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci;
h) komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat ;
▼ M2
i) komise pro zdraví rostlin;
▼ M3
j) Komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky.
▼B
Počet vědeckých komisí a jejich názvy může Komise na žádost úřadu přizpůsobit vědeckému a technickému vývoji postupem
podle čl. 58 odst. 2.
5. Členy vědeckého výboru, kteří nejsou členy vědeckých komisí, a členy vědeckých komisí jmenuje správní rada na návrh
výkonného ředitele na tříleté funkční období, s možností opakovaného jmenování, a to po výzvě k vyjádření zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství, v předních vědeckých publikacích daného oboru a na internetové stránce
úřadu.
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6. Vědecký výbor a každá z vědeckých komisí volí z řad svých členů svého předsedu a dva místopředsedy.
7. Vědecký výbor a vědecké komise přijímají rozhodnutí většinou hlasů všech svých členů.Menšinové názory se uvádějí do zápisu.
8. Zástupci útvarů Komise mají právo účastnit se schůzí vědeckého výboru, vědeckých komisí a jejich pracovních skupin.
Jsou-li k tomu vyzváni, mohou podávat vysvětlení nebo informace, nesmějí však usilovat o ovlivnění jednání.
9. Postupy činnosti a spolupráce vědeckého výboru a vědeckých komisí jsou stanoveny ve vnitřním předpisu úřadu.
Tyto postupy se týkají zejména
a) počtu po sobě jdoucích funkčních období, na něž může být člen vědeckého výboru nebo vědecké komise jmenován;
b) počtu členů každé vědecké komise;
c) způsobu náhrady výdajů členů vědeckého výboru a vědeckých komisí;
d) způsobu, jakým se vědeckému výboru a vědeckým komisím zadávají úkoly a požadavky na vypracování vědeckých stanovisek;
e) zřízení a organizace pracovních skupin vědeckého výboru a vědeckých komisí a možnost účasti externích odborníků v
těchto pracovních skupinách;
f) možnosti pozvat na schůze vědeckého výboru a vědeckých komisí pozorovatele;
g) možnosti pořádat veřejná slyšení.
ODDÍL 3
ZPŮSOB ČINNOSTI
Článek 29
Vědecká stanoviska
1. Úřad vydává vědecké stanovisko
a) na žádost Komise k jakékoli záležitosti v oblasti své působnosti a ve všech případech, kdy se v právních předpisech
Společenství stanoví, že má být úřad konzultován;
a) z vlastního podnětu k záležitostem spadajícím do jeho působnosti.
Evropský parlament nebo členský stát mohou požádat úřad o vydání vědeckého stanoviska k záležitostem spadajícím do
jeho působnosti.
2. K žádostem uvedeným v odstavci 1 se přiloží dokumentace vysvětlující vědeckou otázku, která má být projednána, jakož
i zájem Společenství v této otázce.
3. Není-li lhůta pro vydání vědeckého stanoviska uvedena již v právních předpisech Společenství, vydá úřad vědecká stanoviska ve lhůtě uvedené v žádostech o stanoviska, s výjimkou řádně odůvodněných případů.
4. Jeli předloženo více žádostí o stejné stanovisko, není-li žádost v souladu s odstavcem 2 nebo není-li žádost jasná, může
úřad žádost o stanovisko odmítnout nebo navrhnout změnu žádosti o stanovisko po konzultaci s daným orgánem nebo
členským státem nebo státy, které žádost podaly. Orgánu nebo členskému státu nebo státům, které žádost podaly, se
sdělí důvod zamítnutí žádosti.
5. Jestliže úřad již vydal vědecké stanovisko k věci uvedené v žádosti, může žádost odmítnout, pokud dojde k závěru, že
neexistují žádné nové vědecké poznatky, které by byly důvodem pro přezkoumání.
Orgánu nebo členskému státu nebo státům, které žádost podaly, se sdělí důvody zamítnutí žádosti.
6. Prováděcí pravidla k tomuto článku stanoví Komise po konzultaci s úřadem postupem podle čl. 58 odst. 2. V pravidlech
se zejména stanoví
a) postup, jakým úřad vyřizuje žádosti, které jsou mu předloženy;
b) obecné zásady pro vědecké hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních předpisů Společenství
podléhají předchozímu povolení nebo zařazení do pozitivního seznamu, zejména v případech, kdy právní předpisy
Společenství stanoví nebo umožňují, aby za tímto účelem žadatel předložil dokumentaci.
7. Vnitřní předpis úřadu stanoví požadavky na formát vědeckého stanoviska, na jeho zdůvodnění a zveřejnění.
Článek 30
Rozdílná vědecká stanoviska
1. Úřad dbá na to, aby včas odhalil všechny potenciální zdroje rozdílů mezi svými vědeckými stanovisky a vědeckými stanovisky, která formulují jiné subjekty plnící podobné úkoly.
2. Pokud úřad objeví potenciální zdroj rozdílů, spojí se s dotyčným orgánem, aby zajistil, že obě strany mají k dispozici
veškeré významné vědecké informace, a aby určil, které vědecké otázky mohou být předmětem sporu.
3. Jeli zjištěna podstatná odlišnost názorů v případě vědeckých otázek a dotyčným subjektem je agentura Společenství
nebo některý z vědeckých výborů Komise, jsou úřad a dotyčný subjekt povinny spolupracovat s cílem vyřešit rozdíly v
názorech nebo předložit Komisi společný dokument, ve kterém objasní sporné vědecké otázky a uvedou problematické
prvky v daných údajích. Tento dokument se zveřejní.

19

4. Jeli zjištěna podstatná odlišnost názorů v případě vědeckých otázek a dotyčným orgánem je subjekt členského státu, jsou
úřad a dotyčný vnitrostátní subjekt povinny spolupracovat s cílem vyřešit rozdíly v názorech nebo vypracovat společný
dokument, ve kterém objasní sporné vědecké otázky a uvedou problematické prvky v daných údajích. Tento dokument
se zveřejní.
Článek 31
Vědecká a technická pomoc
1. Úřad může být Komisí požádán o vědeckou nebo technickou pomoc v jakékoli oblasti své působnosti. Úkol poskytnout
vědeckou nebo technickou pomoc spočívá ve vědecké nebo technické práci, při níž se využívají uznávané vědecké nebo
technické zásady a která nevyžaduje vědecké hodnocení vědeckým výborem nebo vědeckou komisí. Tyto úkoly mohou
zahrnovat zejména pomoc Komisi při vytváření nebo hodnocení technických kritérií a pomoc Komisi při vytváření
technických pokynů.
2. Požádá-li Komise úřad o vědeckou nebo technickou pomoc, stanoví po dohodě s úřadem lhůtu, v níž musí být tento úkol
splněn.
Článek 32
Vědecké studie
1. Úřad zadává vědecké studie nezbytné k plnění svého poslání a využije k tomu nejlepších dostupných nezávislých vědeckých zdrojů. Tyto studie se zadávají otevřeným a průhledným způsobem. Úřad usiluje o to, aby u výzkumných programů
členských států nebo Společenství nedocházelo ke zdvojení činností, a podporuje spolupráci pomocí vhodné koordinace.
2. Úřad informuje Evropský parlament, Komisi a členské státy o výsledcích svých vědeckých studií.

1.

2.
3.
4.
5.

Článek 33
Shromažďování údajů
Úřad vyhledává, shromažďuje, porovnává, analyzuje a shrnuje významné vědecké a technické údaje v oblastech své působnosti. Tato činnost zahrnuje zejména shromažďování údajů týkajících se
a) spotřeby potravin a rizik, kterým jsou vystaveny osoby konzumující tyto potraviny;
b) výskytu a rozšíření biologického rizika;
c) kontaminujících látek v potravinách a krmivech;
d) reziduí.
Pro účely odstavce 1 úřad úzce spolupracuje se všemi organizacemi působícími v oblasti shromažďování údajů,včetně
organizací z kandidátských zemí, třetích zemí nebo mezinárodních subjektů.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, která jim umožní předat úřadu údaje, které shromáždily v oblastech uvedených
v odstavcích 1 a2.
Úřad předloží členským státům a Komisi vhodná doporučení, která umožní zlepšit technickou srovnatelnost údajů, které
přijímá a analyzuje, s cílem dosáhnout konsolidace údajů na úrovni Společenství.
Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise soupis systémů shromažďování údajů, které
existují na úrovni Společenství v oblastech působnosti úřadu.

Ve zprávě, jejíž součástí případně mohou být vhodné návrhy, se zejména uvede
a) úloha, která by měla být v každém systému úřadu přidělena, a změny nebo zlepšení, které jsou případně nezbytné pro to,
aby úřad mohl ve spolupráci s členskými státy plnit své poslání;
b) nedostatky, které je třeba odstranit, aby úřad mohl na úrovni Společenství shromažďovat a shrnovat významné vědecké
a technické údaje v oblastech své působnosti.
6. Úřad předloží výsledky své práce v oblasti shromažďování údajů Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům.

1.
2.
3.
4.

Článek 34
Identifikace nově vznikajících rizik
Úřad vytvoří kontrolní postupy pro systematické vyhledávání, shromažďování, porovnávání a analyzování informací
a údajů s cílem identifikovat nově vznikající rizika v oblastech své působnosti.
Pokud má úřad informace, na jejichž základě může usuzovat na nově vznikající vážné riziko, požádá členské státy, jiné
agentury Společenství a Komisi o dodatečné informace. Členské státy, dotyčné agentury Společenství a Komise odpovídají neprodleně a předají všechny významné informace, které mají k dispozici.
Úřad použije všechny informace získané v rámci plnění svého poslání k identifikaci nově vznikajícího rizika.
Úřad předá hodnocení nově vznikajícího rizika a shromážděné informace o něm Evropskému parlamentu, Komisi
a členským státům.
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Článek 35
Systém včasné výměny informací
Máli úřad co nejlépe plnit svůj úkol týkající se sledování zdravotních a nutričních rizik spojených s potravinami, musí obdržet
všechny zprávy předávané prostřednictvím systému včasné výměny informací. Analyzuje obsah těchto zpráv s cílem poskytnout Komisi a členským státům všechny informace nezbytné pro analýzu rizika.

1.
2.

3.

4.

Článek 36
Propojení organizací působících v oblastech působnosti úřadu
Úřad podporuje evropské propojení organizací působících v oblastech působnosti úřadu. Cílem tohoto propojení je
zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím koordinace činností, výměny informací, přípravy a
provádění společných projektů a výměny odborných poznatků a osvědčených postupů v oblastech poslání úřadu.
Správní rada vypracuje na návrh výkonného ředitele seznam příslušných organizací jmenovaných členskými státy, které
mohou úřadu pomáhat v jeho poslání, buď jednotlivě, nebo v rámci síťového propojení. Tento seznam se zveřejní. Úřad
může těmto organizacím svěřit některé úkoly, zejména přípravné práce pro vědecká stanoviska, vědeckou a technickou
pomoc, shromažďování údajů a identifikaci nově vznikajících rizik. U některých z těchto úkolů může existovat nárok na
finanční podporu.
Prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 stanoví Komise po konzultaci s úřadem postupem podle čl. 58 odst. 2. V těchto
pravidlech budou zejména blíže určena kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných
členskými státy, pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost a finanční ustanovení upravující finanční
podporu.
Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise soupis systémů Společenství existujících v oblastech působnosti úřadu, v nichž se předpokládá, že členské státy budou vykonávat některé úkoly v oblasti vědeckého
posuzování, zejména hodnocení dokumentace k vydání povolení.Ve zprávě, jejíž součástí jsou případně vhodné návrhy, se
pro každý systém uvedou zejména změny nebo zlepšení, které jsou případně nezbytné pro to, aby úřad mohl ve spolu
práci s členskými státy plnit své poslání.
ODDÍL 4
NEZÁVISLOST, PRŮHLEDNOST, DŮVĚRNOST A SDĚLOVÁNÍ

Článek 37
Nezávislost
1. Členové správní rady, členové poradního sboru a výkonný ředitel se zaváží, že budou jednat nezávisle a ve veřejném
zájmu.
K tomuto účelu učiní závazné prohlášení a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly
být považovány za újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být považovány za újmu
jejich nezávislosti. Tato prohlášení musí činit každý rok písemnou formou.
2. Členové vědeckého výboru a vědeckých komisí se musí zavázat, že budou jednat nezávisle na jakýchkoli vnějších
vlivech.
K tomuto účelu učiní závazné prohlášení a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly
být považovány za újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být považovány za újmu
jejich nezávislosti. Tato prohlášení musí činit každý rok písemnou formou.
3. Členové správní rady, výkonný ředitel, členové poradního sboru, členové vědeckého výboru a vědeckých komisí a externí odborníci působící v pracovních skupinách uvedou na každé schůzi všechny zájmy, které by s ohledem na body
programu mohly být považovány za újmu jejich nezávislosti.
Článek 38
Průhlednost
1. Úřad zajistí, aby vykonával svou činnost s vysokou mírou průhlednosti. Neprodleně zveřejní zejména
a) programy jednání a zápisy ze schůzí vědeckého výboru a vědeckých komisí;
b) stanoviska vědeckého výboru a vědeckých komisí ihned po jejich přijetí, vždy společně s menšinovými názory;
c) aniž jsou dotčeny články 39 a 41, informace, z nichž stanoviska vycházejí;
d) každoroční prohlášení o zájmech učiněná členy správní rady, výkonným ředitelem, členy poradního sboru a členy
vědeckého výboru a vědeckých komisí, jakož i prohlášení o zájmech učiněná k bodům programu na schůzích;
e) výsledky svých vědeckých studií;
f) výroční zprávu o své činnosti;
g) žádosti o vědecké stanovisko, které podal Evropský parlament, Komise nebo členské státy a které byly zamítnuty
nebo změněny, a důvody jejich zamítnutí nebo změny.
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2. Schůze správní rady jsou veřejné, pokud se na návrh výkonného ředitele u některých administrativních otázek na pořadu
jednání nerozhodne jinak; správní rada může povolit zástupcům spotřebitelů nebo jiným zúčastněným osobám, aby se
podíleli na některých činnostech úřadu jako pozorovatelé.
3. Úřad ve svém vnitřním předpisu stanoví praktická opatření pro používání pravidel průhlednosti uvedených v odstavcích
1 a 2.

1.
2.
3.
4.

Článek 39
Důvěrnost
Odchylně od článku 38 úřad nesděluje třetím osobám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny za účelem ochrany veřejného zdraví, pokud
to vyžadují okolnosti.
Členové správní rady, výkonný ředitel, členové vědeckého výboru a vědeckých komisí a externí odborníci působící v
jejich pracovních skupinách, členové poradního sboru a zaměstnanci úřadu jsou povinni i po odchodu ze svých funkcí
zachovávat důvěrnost podle článku 287 Smlouvy.
Závěry vědeckých stanovisek předložených úřadem, které se týkají předvídatelných účinků na zdraví, nemohou být v
žádném případě důvěrné.
Úřad ve svém vnitřním předpisu stanoví praktická opatření pro zavedení pravidel důvěrnosti podle odstavců 1 a 2 .

Článek 40
Sdělování ze strany úřadu
1. Úřad z vlastního podnětu sděluje informace týkající se oblastí své působnosti, aniž je dotčena pravomoc Komise sdělovat
svá rozhodnutí týkající se řízení rizika.
2. Úřad zajistí, aby byly veřejnosti a dalším zúčastněným osobám včas poskytovány objektivní, spolehlivé a snadno přístupné
informace, zejména pokud jde o výsledky jeho práce. Pro dosažení těchto cílů úřad připraví a rozšíří informační materiál
určený široké veřejnosti.
3. Úřad jedná v úzké spolupráci s Komisí a členskými státy s cílem podpořit nezbytný soulad v procesu sdělování o riziku.
Úřad zveřejňuje v souladu s článkem 38 všechna stanoviska, která vydá.
4. Úřad zajistí odpovídající spolupráci s příslušnými subjekty v členských státech a s dalšími zúčastněnými osobami při
veřejných informačních kampaních.
▼ M1
Článek 41
Přístup k dokumentům
1. Na dokumenty, kterými úřad disponuje, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30.
května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (27).
2. Správní rada přijme praktická prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001 do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (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 (28).
3. Proti rozhodnutím přijatým úřadem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 může být podána stížnost veřejnému
ochránci práv nebo žaloba u Soudního dvora za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy o ES.
▼B
Článek 42
Spotřebitelé, výrobci a jiné zúčastněné osoby
Úřad naváže účinné kontakty se zástupci spotřebitelů, zástupci výrobců, zpracovateli a dalšími zúčastněnými osobami.
ODDÍL 5
FINANČNÍ USTANOVENÍ
Článek 43
Přijetí rozpočtu úřadu
1. Příjmy úřadu tvoří příspěvky Společenství a států, s nimiž Společenství uzavřelo dohody ve smyslu článku 49 a poplatky
za publikace, konference, vzdělávací akce a další podobné činnosti, které úřad zajišťuje.
2. Výdaje úřadu zahrnují personální náklady, správní náklady, náklady na infrastrukturu a provozní náklady, jakož i náklady
vyplývající ze smluv uzavřených s třetími osobami nebo z finanční podpory uvedené v článku 36.
(27)Úř.věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(28)Úř.věst. L 245, 29.9.2003, s. 4.
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▼ M1
3. V dostatečném předstihu přede dnem uvedeným v odstavci 5 připraví výkonný ředitel návrh odhadu příjmů a výdajů
úřadu na nadcházející finanční rok a předloží ho správní radě spolu s předběžným plánem funkčních a pracovních míst.
4. Příjmy a výdaje musí být v rovnováze.
5. Každoročně vypracuje správní rada na základě návrhu odhadu příjmů a výdajů odhad příjmů a výdajů úřadu na nadcházející
finanční rok.Tento odhad, včetně předběžného plánu funkčních a pracovních míst společně s předběžným pracovním programem, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi a státům, s nimiž Společenství uzavřelo dohody podle článku 49.
6. Tento odhad předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtovému orgánu“;) společně s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.
7. Na základě tohoto odhadu zapíše Komise do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhad prostředků, které považuje za nezbytné s ohledem na plán funkčních a pracovních míst a na výši subvence ze souhrnného
rozpočtu, kterou předkládá rozpočtovému orgánu podle článku 272 Smlouvy.
8. Rozpočtový orgán schvaluje prostředky pro subvenci určenou pro úřad.
Rozpočtový orgán přijímá plán funkčních a pracovních míst úřadu.
9. Rozpočet přijímá správní rada. Stává se konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě
potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.
10. Správní rada co nejdříve oznámí rozpočtovému orgánu každý svůj záměr uskutečnit projekty, které mohou mít značný
finanční dopad na financování rozpočtu, zejména projekty týkající se nemovitostí, např. pronájem nebo pořízení budovy.
Správní rada o tom informuje Komisi.
Pokud složka rozpočtového orgánu sdělí úmysl vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne,
kdy jí byl projekt oznámen.
Článek 44
Plnění rozpočtu úřadu
1. Za plnění rozpočtu úřadu odpovídá výkonný ředitel.
2. Nejpozději do 1. března následujícího po ukončení finančního roku sdělí účetní úřadu účetnímu Komise prozatímní účty
spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za uplynulý rozpočtový rok. Účetní Komise sjednotí prozatímní účty
orgánů a decentralizovaných subjektů podle článku 128 obecného finančního nařízení.
3. Nejpozději do 31. března následujícího po ukončení finančního roku předloží účetní Komise prozatímní účty úřadu spolu
se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za uplynulý rozpočtový rok Účetnímu dvoru. Zpráva o rozpočtovém a
finančním řízení za rozpočtový rok musí být rovněž předložena Evropskému parlamentu a Radě.
4. Poté, co obdrží vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům úřadu podle článku 129 obecného finančního nařízení,
vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost účetní uzávěrku úřadu a předloží ji správní radě k vyjádření.
5. Správní rada vyjádří své stanovisko k účetní uzávěrce úřadu.
6. Nejpozději do 1. července následujícího po ukončení finančního roku předloží výkonný ředitel účetní uzávěrku společně
se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.
7. Účetní uzávěrka musí být zveřejněna.
8. Výkonný ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na vyjádření nejpozději do 30. září.Tuto odpověď zašle také správní radě.
9. Výkonný ředitel předkládá Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběhu
dělení absolutoria za dotyčný rozpočtový rok, jak stanoví čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.
10. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 30. dubna roku N + 2
výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku N.
▼B
Článek 45
Poplatky vybírané úřadem
Do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise po konzultaci s úřadem, členskými státy a zúčastněnými
osobami zprávu o tom, zda je možné a účelné předložit legislativní návrh, v rámci spolurozhodovacího postupu a v souladu
se Smlouvou, týkající se dalších služeb poskytovaných úřadem.
ODDÍL 6
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 46
Právní subjektivita a výsady
1. Úřad má právní subjektivitu.V každém z členských států má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich
vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.
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2. Na úřad se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.
Článek 47
Odpovědnost
1. Smluvní odpovědnost úřadu se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu. Soudní dvůr Evropských společenství je
příslušný pro rozhodování na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvách uzavíraných úřadem.
2. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí úřad v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkce. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat
ve všech sporech týkajících se náhrady těchto škod.
3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči úřadu se řídí předpisy použitelnými pro zaměstnance úřadu.
Článek 48
Zaměstnanci
1. Na zaměstnance úřadu se vztahují pravidla a předpisy použitelné pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.
2. Ve vztahu ke svým zaměstnancům má úřad pravomoci, které byly přeneseny na orgán oprávněný ke jmenování.
Článek 49
Účast třetích zemí
Úřad je otevřený účasti zemí, které uzavřely s Evropským společenstvím dohody, na jejichž základě přijaly a uplatňují právní
předpisy Společenství v oblasti spadající do působnosti tohoto nařízení.
V rámci odpovídajících ustanovení těchto dohod se stanoví pravidla týkající se zejména povahy, rozsahu a způsobu účasti
těchto zemí na práci úřadu, zahrnující pravidla pro účast v sítích provozovaných úřadem, zařazení do seznamu příslušných
organizací, kterým může úřad svěřit určité úkoly, finanční příspěvky a zaměstnance.
KAPITOLA IV
SYSTÉM VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ, ŘÍZENÍ KRIZÍ A MIMOŘÁDNÉ SITUACE
ODDÍL 1
SYSTÉM VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ
Článek 50
Systém včasné výměny informací
1. Zřizuje se systém včasné výměny informací ve formě sítě pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské
zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. V systému jsou zastoupeny členské státy, Komise a úřad. Členské státy,
Komise a úřad určí svá kontaktní místa, která budou členy sítě. Za správu sítě odpovídá Komise.
2. Máli člen sítě informaci o tom, že existuje vážné přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví vyplývající z potraviny nebo
krmiva, je tato informace neprodleně oznámena Komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací. Komise tuto
informaci neprodleně poskytne členům sítě.
Úřad může doplnit toto oznámení o jakoukoli vědeckou nebo technickou informaci, která členským státům umožní přijmout
rychlé a vhodné opatření v rámci řízení rizika.
3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství, členské státy neprodleně oznámí Komisi prostřednictvím systému včasné výměny informací
a) všechna opatření, která přijmou s cílem omezit uvádění potraviny nebo krmiva na trh nebo prosadit jejich stažení
z trhu nebo zpětné převzetí, pokud již byly dodány spotřebitelům, z důvodu ochrany lidského zdraví před rizikem,
které vyžaduje rychlé jednání;
b) všechna doporučení profesionálním hospodářským subjektům nebo dohody s nimi uzavřené, které mají za cíl na základě dobrovolnosti nebo povinnosti dosáhnout toho, aby se z důvodu vážného rizika pro lidské zdraví vyžadujícího
rychlé jednání zabránilo uvedení určité potraviny nebo krmiva na trh nebo jejich případnému užití nebo aby toto
uvedení na trh či užití bylo omezeno nebo aby se na ně vztahovaly zvláštní podmínky;
c) všechny případy odmítnutí šarže, kontejneru nebo nákladu potravin nebo krmiv příslušným orgánem na hraničním
přechodu v Evropské unii, které souvisí s přímým nebo nepřímým rizikem pro lidské zdraví.
Kromě tohoto oznámení se podrobně vysvětlí důvody zásahu příslušných orgánů členského státu, v němž bylo oznámení
vydáno. Krátce po oznámení musí následovat doplňující informace, zejména v případě, že došlo ke změně nebo zrušení
opatření, jež byla předmětem oznámení.
Komise neprodleně předá členům sítě oznámení a doplňující informace, které obdržela podle prvního a druhého
pododstavce.
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Pokud příslušný orgán odmítne na hraničním přechodu v Evropské unii určitou šarži, kontejner nebo náklad, uvědomí o tom
Komise neprodleně všechny hraniční přechody v Evropské unii a třetí zemi původu.
4. Pokud jsou do třetí země odeslány potraviny nebo krmivo, které byly předmětem oznámení v rámci systému včasné
výměny informací, sdělí Komise této zemi odpovídající informace.
5. Po obdržení oznámení a doplňujících informací předávaných v rámci systému včasné výměny informací členské státy neprodleně informují Komisi o podniknutých krocích nebo přijatých opatřeních. Komise tyto informace neprodleně předá
členům sítě.
6. Účast v systému včasné výměny informací může být otevřena kandidátským zemím, třetím zemím nebo mezinárodním
organizacím na základě dohod mezi Společenstvím a těmito zeměmi nebo mezinárodními organizacemi v souladu s
postupy stanovenými v těchto dohodách. Tyto dohody musí být založeny na vzájemnosti a musí obsahovat ustanovení o
důvěrnosti rovnocenná těm, která jsou použitelná ve Společenství.
Článek 51
Prováděcí opatření
Prováděcí opatření k článku 50 přijme Komise po projednání s úřadem postupem podle čl. 58 odst. 2. V těchto opatřeních
se zejména stanoví zvláštní podmínky a postupy použitelné pro předávání oznámení a doplňujících informací.
Článek 52
Pravidla důvěrnosti pro systém včasné výměny informací
1. Informace, kterými disponují členové sítě a které se týkají rizika, jež pro lidské zdraví představují potraviny a krmiva, se
obvykle zveřejňují v souladu s informační zásadou stanovenou v článku 10. Obecně musí mít veřejnost přístup k informacím o totožnosti výrobku, povaze rizika a o přijatých opatřeních.
Členové sítě však přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby jejich spolupracovníci a zaměstnanci nesměli poskytovat
informace získané pro účely tohoto oddílu, které vzhledem ke své povaze podléhají v řádně odůvodněných případech profesnímu tajemství; výjimkou jsou informace, které musí být zveřejněny za účelem ochrany lidského zdraví, pokud to okolnosti
vyžadují.
2. Ochrana profesního tajemství nebrání tomu, aby byly příslušným orgánům předávány informace týkající se účinnosti
dozoru nad trhem a činnosti vedoucí k prosazení pravidel v oblasti potravin a krmiv. Orgány získávající informace, které
jsou profesním tajemstvím, zajistí v souladu s odstavcem 1 jejich ochranu.
ODDÍL 2
MIMOŘÁDNÉ SITUACE
Článek 53
Mimořádná opatření u potravin a krmiv pocházejících ze Společenství nebo dovezených ze třetí země
1. Pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo pocházející ze Společenství nebo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně
vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy, přijme Komise neprodleně postupem
podle čl. 58 odst. 2 z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu a podle závažnosti situace jedno nebo více z
těchto opatření:
a) v případě potravin nebo krmiv pocházejících ze Společenství:
i) pozastavení uvádění dotyčných potravin na trh nebo jejich používání;
ii) pozastavení uvádění dotyčných krmiv na trh nebo jejich používání;
iii) stanovení zvláštních podmínek pro dotyčné potraviny nebo krmiva;
iv) jakékoli jiné vhodné dočasné opatření;
b) v případě potravin nebo krmiv dovezených ze třetí země:
i) pozastavení dovozu dotyčných potravin nebo krmiv z celého území dotyčné třetí země nebo z části jejího území,
popřípadě z třetí země tranzitu;
ii) stanovení zvláštních podmínek pro dotyčné potraviny nebo krmiva dovážené z celého území dotyčné třetí země
nebo z části jejího území;
ii) jakékoli jiné vhodné dočasné opatření.
2. V mimořádných situacích však může Komise dočasně přijmout opatření podle odstavce 1 po konzultaci s dotyčným
členským státem nebo státy a po informování ostatních členských států.
Co nejdříve, nejpozději však do deseti pracovních dnů musí být přijatá opatření potvrzena, změněna, zrušena nebo rozšířena
postupem podle čl. 58 odst. 2 a důvody pro rozhodnutí Komise musí být neprodleně zveřejněny.
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Článek 54
Jiná mimořádná opatření
1. Jestliže členský stát úředně informuje Komisi o nutnosti přijmout mimořádná opatření a Komise nepřijme žádné opatření podle článku 53, může členský stát přijmout dočasná ochranná opatření.V tom případě o tom neprodleně uvědomí
ostatní členské státy a Komisi.
2. Do deseti pracovních dnů předloží Komise tuto záležitost postupem podle čl. 58 odst. 2 výboru zřízenému podle čl. 58
odst. 1 s cílem prodloužit, změnit nebo zrušit dočasná vnitrostátní ochranná opatření.
3. Členský stát může zachovat svá dočasná vnitrostátní ochranná opatření do doby, než budou přijata opatření Společenství.
ODDÍL 3
ŘÍZENÍ KRIZÍ
Článek 55
Obecný plán řízení krizí
1. V úzké spolupráci s úřadem a členskými státy vypracuje Komise obecný plán řízení krizí v oblasti bezpečnosti potravin
a krmiv (dále jen „obecný plán“).
2. Obecný plán stanoví typy situací představující přímá nebo nepřímá rizika pro lidské zdraví spojená s potravinami nebo
krmivy, kterým pravděpodobně nemohou stávající opatření předejít, odstranit je či omezit na přijatelnou úroveň nebo
která nelze odpovídajícím způsobem řešit pouhým použitím článků 53 a 54.
Obecný plán rovněž stanoví praktické postupy nezbytné k řízení krize, včetně použitelných zásad průhlednosti a komunikační strategie.
Článek 56
Krizová jednotka
1. Aniž je dotčen úkol Komise zajistit uplatňování právních předpisů Společenství, pokud zjistí, že existuje situace představující vážné, přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví spojené s potravinou nebo krmivem, kterému pravděpodobně
nemohou stávající předpisy předejít a které není těmito předpisy vyloučeno nebo omezeno nebo které nelze dostatečně
řešit pouhým použitím článků 53 a 54, oznámí tuto skutečnost neprodleně členským státům a úřadu.
2. Komise neprodleně zřídí krizovou jednotku, na jejíž činnosti se úřad podílí a které v případě potřeby poskytuje vědeckou
a technickou pomoc.
Článek 57
Úkoly krizové jednotky
1. Krizová jednotka je odpovědná za shromažďování a vyhodnocování všech významných informací a za stanovení dostup
ných možností, jak co nejúčinněji a nejrychleji předejít riziku pro lidské zdraví, vyloučit je nebo omezit na přijatelnou
úroveň.
2. Krizová jednotka může požádat o pomoc kteroukoli veřejnou nebo soukromou osobu, jejíž odborné znalosti považuje
za nezbytné pro účinné řízení krize.
3. Krizová jednotka informuje veřejnost o existujících rizicích a o přijatých opatřeních.
KAPITOLA V
POSTUPY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ODDÍL 1
VÝBOR A POSTUPY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Článek 58
Výbor
1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (dále jen „výbor“) složený ze zástupců
členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Výbor pracuje v sekcích, které se zabývají všemi významnými
záležitostmi.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se postup podle článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s články 7 a 8
zmíněného rozhodnutí.
3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
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Článek 59
Funkce, jejímž výkonem je výbor pověřen
Výbor vykonává funkce, které pro něj stanoví toto nařízení a jiné odpovídající právní předpisy Společenství, v případech a za
podmínek uvedených v těchto předpisech. Může rovněž zkoumat jakoukoli otázku v oblasti působnosti těchto předpisů,buď
z podnětu předsedy, nebo na písemnou žádost jednoho z jeho členů.
Článek 60
Postup zprostředkování
1. Aniž je dotčeno použití jiných předpisů Společenství, jeli členský stát toho názoru, že opatření přijaté jiným členským
státem v oblasti bezpečnosti potravin není slučitelné s tímto nařízením nebo může mít vliv na fungování vnitřního trhu,
předloží záležitost Komisi, která neprodleně uvědomí dotyčný druhý členský stát.
2. Oba dotyčné členské státy a Komise vynaloží veškeré úsilí, aby problém vyřešily. Nedojde-li k dohodě,může Komise
požádat úřad o stanovisko k jakékoli sporné vědecké otázce. Podmínky takové žádosti a lhůta, v níž má úřad vydat stanovisko, se stanoví vzájemnou dohodou mezi Komisí a úřadem po konzultaci s oběma dotyčnými členskými státy.
ODDÍL 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 61
Ustanovení o přezkumu
1. Před 1. lednem 2005 a poté každých šest let úřad nechá ve spolupráci s Komisí vyhotovit nezávislé externí hodnocení
výsledků, kterých dosáhl, na základě zmocnění stanoveného správní radou po dohodě s Komisí. V tomto hodnocení se
posuzují pracovní postupy úřadu a jejich dopad. V hodnocení jsou zohledněny názory zúčastněných osob jak na úrovni
Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.
Správní rada úřadu prozkoumá závěry hodnocení a předloží Komisi nezbytná doporučení, pokud jde o změny v úřadu a v
jeho způsobu práce. Hodnocení a doporučení se zveřejní.
2. Před 1. lednem 2005 Komise zveřejní zprávu o zkušenostech získaných při provádění kapitoly IV oddílů 1 a 2 .
3. Zprávy a doporučení uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají Radě a Evropskému parlamentu.
Článek 62
Odkazy na Evropský úřad pro bezpečnost potravin a na Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat
1. Všechny odkazy na Vědecký výbor pro potraviny, Vědecký výbor pro výživu zvířat, Vědecký veterinární výbor, Vědecký
výbor pro pesticidy, Vědecký výbor pro rostliny a Vědecký řídící výbor se v právních předpisech Společenství nahrazují
odkazem na Evropský úřad pro bezpečnost potravin.
2. Všechny odkazy na Stálý výbor pro potraviny, Stálý výbor pro krmiva a Stálý veterinární výbor se v právních předpisech
Společenství nahrazují odkazem na Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Všechny odkazy na Stálý fytosanitární výbor ve směrnicích 76/895/ EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS, 90/642/EHS a 91/414/EHS,
které se týkají přípravků na ochranu rostlin a stanovení maximálních limitů reziduí, jakož i v právních předpisech Společenství vycházejících z těchto směrnic se nahrazují odkazem na Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
3. Pro účely odstavců 1 a 2 s e „právními předpisy Společenství“ rozumějí všechna nařízení, směrnice a rozhodnutí Společenství.
4. Zrušují se rozhodnutí 68/361/EHS, 69/414/EHS a 70/372/EHS.
Článek 63
Pravomoc Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků
Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků stanovené nařízením (EHS) č. 2309/93, nařízením (EHS) č. 2377/90, směrnicí Rady 75/319/ EHS (29) a směrnicí Rady 81/851/EHS (30).
Článek 64
Zahájení činnosti úřadu
Úřad zahájí činnost dnem 1. ledna 2002.

(29) Úř.věst. L 147, 9.6.1975, s. 13. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (Úř.věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
(30) Úř.věst. L 317, 6.11.1981, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (Úř.věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).
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Článek 65
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Články 11 a 12 a články 14 až 20 se použijí ode dne 1. ledna 2005.
Články 29, 56, 57 a 60 a čl. 62 odst. 1 se použijí ode dne jmenování členů vědeckého výboru a vědeckých komisí, jež bude
oznámeno prostřednictvím sdělení zveřejněného v řadě C Úředního věstníku.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
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20. prosince 2004

NÁVOD EK
k implementaci článků 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20
Nařízení (ES) č. 178/2002
o obecném potravinovém právu
Závěry Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat

ÚVOD
Nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „Nařízení“) bylo přijato dne 28. ledna 2002. Jedním z jeho cílů je stanovit společné definice a zavést všeobecné hlavní zásady a zákonné cíle pro potravinové právo v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví
a efektivního fungování vnitřního obchodu.
Kapitola II Nařízení usiluje na úrovni Společenství o harmonizaci obecných principů potravinového práva (články 14 až 21)
a požadavků (články 14 a 21) již existujících v právní historii členských států, pokládá je do evropského kontextu a poskytuje
základní rámec definic, principů a požadavků pro budoucí evropské potravinové právo.
Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, řídíce se běžnou právní praxí, zřídilo pracovní skupinu expertů
z členských států za účelem posouzení a dosažení shody na sérii otázek týkající se implementace a interpretace nařízení.
Navíc, v zájmu průhlednosti, Komise povzbudila všechny zainteresované strany k diskusi o implementaci a aplikaci nařízení
otevřeně na fóru, kde se mohou členské státy poradit a kde mohou být vyjádřeny různé sociálně-ekonomické zájmy. Za tímto účelem komise zorganizovala setkání s reprezentanty členských států, výrobců, průmyslu, obchodu a spotřebitelů k diskusi
obecných otázek týkajících se implementace Nařízení1 (na den 19. dubna 2004). Mělo by být však poznamenáno, že otázky
vztahující se k neshodě národních legislativ s Nařízením zůstávají mimo oblast tohoto výkonu a v projednávání v souladu
s postupem komise se bude pokračovat.
Závěrem, Stálý výbor pro potravinový řetězec schválil na svém zasedání z 20. prosince 2004 následující závěry a domnívá se,
že toto je efektivní přístup, který by měl pokračovat v souladu se zkušeností získanou plnou aplikací Nařízení ze dne 1. ledna
2005. Tyto závěry by měly být co nejdostupnější zainteresovaným stranám.
Současný dokument se zaměřuje na pomoc všem účastníkům potravinového řetězce k lepšímu pochopení a správné a jednotné aplikaci Nařízení. Tento dokument však nemá žádný formální právní status v případě sporu, konečnou zodpovědnost
za interpretaci zákona nese Soudní dvůr.
Také je třeba zmínit, že některé otázky, konkrétně ke kategorii provozovatelů potravinářských podniků, byly předmětem
písemného stanoviska komise.2
Následující otázky budou zaměřeny na:
– Odpovědnosti (článek 17);
– Sledovatelnost (článek 18);
– Stažení z trhu, zpětné převzetí a ohlašování pro potraviny a krmiva (články 19 a 20) ve vztahu k požadavkům bezpečnosti
potravin (článek 14 a 15);
– Dovozy a vývozy (články 11 a 12).

1
2

 ařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
N
potravinového práva, zřizuje se Evropská úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Psaná otázka E-2704/04 W. Piecka k implementaci návaznosti požadavků na charitu.

29

I. ČLÁNEK 17: ODPOVĚDNOSTI
Článek 17
1. Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které
jsou pod jejich kontrolou, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají jejich činností, a ověřují,
že jsou tyto požadavky plněny.
2. Členské státy prosazují dodržování potravinového práva a monitorují a ověřují, že provozovatelé potravinářských a krmivářských
podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní příslušné požadavky potravinového práva.
Za tímto účelem se provádí systém úředních kontrol a vykonávají další činnosti přiměřené okolnostem, včetně informování veřejnosti o
bezpečnosti a riziku potravin a krmiv, dozoru nad bezpečností potravin a krmiv a dalších monitorovacích aktivit zahrnujících všechny
fáze výroby, zpracování a distribuce.
Členské státy rovněž stanoví pravidla pro opatření a sankce použitelné při porušení potravinového práva a právních předpisů o krmivech.Tato opatření musí být účinná, přiměřená a odrazující.

I.1. Princip
Tento článek je součástí cíle, který byl stanoven v Bílé knize o bezpečnosti potravin k definování role příslušných členských
států a všech kategorií účastníků trhu v potravinovém a krmivovém řetězci – dále jen „potravinový řetězec“ (např. farmářů,
výrobců potravin a krmiv, překupníků, distributorů, státních a soukromých stravovacích podniků…).
Za předpokladu, že provozovatel potravinářského podniku3 má nejlepší možnosti vytvořit spolehlivý systém dodávání potravin/krmiv a zajištění bezpečnosti těchto potravin;má tudíž primární právní odpovědnost za zajištění souladu s potravinovým právem4 a zvláště za bezpečnost potravin.

I.2. Důsledky
Článek 17 odstavec 1 ukládá provozovatelům potravinářských a krmivářských podniků povinnost, podle které se musí aktivně podílet na implementaci požadavků potravinového práva ověřením, že je těmto požadavkům vyhověno. Tyto obecné
požadavky jsou v těsném spojení s ostatními závaznými požadavky stanovenými specifickou legislativou (např. implementace
HACCP v oblasti hygieny potravin a krmiv).
Z Článku 17 odstavce 1 tedy vyplývají provozovatelům odpovědnosti za aktivity, které jsou pod jejich kontrolou v souladu
s obecně uznávanými pravidly odpovědnosti, podle kterých by každá osoba měla být činěna zodpovědnou za věci a chování
mající pod svou kontrolou. To upevňuje tento požadavek v právním řádu společenství použitelném v oblasti potravinového práva (nejen v legislativě bezpečnosti potravin, ale také ostatní legislativě potravin), a tudíž zamezuje členským státům
udržování nebo přijetí národních právních předpisů, které by zprostily jakéhokoli provozovatele potravinářského nebo
krmivářského podniku této povinnosti.
Ačkoli je požadavek stanovený článkem 17 odstavcem 1 přímo použitelný od 1. ledna 2005, odpovědnost provozovatelů
potravinářských podniků by měla v praxi plynout z porušení specifických požadavků potravinového práva (a z pravidel pro
občanskoprávní a trestní zodpovědnost, která lze najít v národním právním řádu každého členského státu). Postupy v případě
porušení zodpovědnosti nebudou postaveny na článku 17, ale na právním základě, který lze najít v národním právním řádu
a ve specifické přestupkové legislativě.
Článek 17 odstavec 2 ustanovuje příslušným orgánům v členských státech obecnou povinnost monitorovat a kontrolovat,
zda byly požadavky bezpečnosti potravin splněny a plně a efektivně prosazeny na všech stupních potravinového řetězce.

I.3. Přínos/dopad
I.3.1. Požadavky na obecnou shodu a ověření
Od 1. ledna 2005 se toto pravidlo stane obecným požadavkem aplikovatelným ve všech státech a ve všech oblastech potravinového práva.
Sjednocení tohoto požadavku by mělo eliminovat rozdíly vedoucí k bariérám v obchodu a narušování soutěže mezi provozovateli potravinářských podniků.
Plně počítá se základní rolí potravinářských a krmivářských podniků v politice „z farmy na stůl“, pokrývající všechny
sektory potravinového řetězce zejména v oblasti zajištění bezpečnosti potravin.

3
4

P
 ro porozumění tohoto dokumentu termín „provozovatel potravinářského podniku“ zahrnuje obojí – provozovatele potravinářského
a krmivářského podniku.
P
 ro porozumění tohoto dokumentu termín „potravinové právo“ zahrnuje obojí – potravinové právo a právní předpisy o krmivech a termín
„bezpečnost potravin“ obojí – bezpečnost potravin a krmiv.
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I.3.2.Vymezení odpovědnosti
Článek 17 vede k
– definování odpovědností provozovatelů potravinářských podniků a rozlišení těchto povinností od těch, které mají členské
státy.
– rozšíření na všechny oblasti potravinového práva, princip, podle kterého primární zodpovědnost za zajištění shody s potravinovým právem, zejména v oblasti bezpečnosti potravin/krmiv, zůstane na potravinářských podnicích.
Tento článek nezavádí režim Společenství regulující vymezení odpovědnosti mezi různými články potravinového řetězce.
Stanovení skutečností a okolností, které mohou učinit provozovatele trestně nebo občanskoprávně zodpovědným je složitá
záležitost, která do značné míry závisí na struktuře rozdílných národních právních systémů.
Je třeba poznamenat, že jakákoliv diskuse ve vztahu k otázkám odpovědnosti by měla zohlednit fakt, že interakce mezi producenty, výrobci a distributory se stává stále složitější. Tudíž například mají prvovýrobci v mnoha případech smluvní závazky
k výrobcům nebo distributorům za účelem vyhovění specifikacím, které se týkají kvality a/nebo bezpečnosti. Distributoři
mají stále častěji výrobky vyrobené pod svou vlastní značkou a hrají klíčovou roli v koncepci a návrhu produktu.
Tato nová situace by poté měla vést k větší společné odpovědnosti v celém potravinovém řetězci spíše než k rozptýlené
individuální zodpovědnosti. Avšak každý článek potravinového řetězce by měl přijímat opatření nutné k zajištění vyhovění
požadavkům potravinového práva v rámci svých vlastních specifických aktivit uplatňováním principů založených na HACCP
a dalších podobných nástrojů.
Pokud je produkt shledán jako nevyhovující požadavkům potravinového práva, měla by být přezkoumána odpovědnost každého článku řetězce, zda opravdu splnil své vlastní, specifické povinnosti.
II. ČLÁNEK 18: SLEDOVATELNOST
Odstavec preambule č. 28
Zkušenost ukázala, že fungování vnitřního trhu s potravinami nebo krmivy může být ohroženo v případech, kdy není možné zjistit
původ potravin a krmiv. Je proto nezbytné vytvořit komplexní systém sledovatelnosti v potravinářských podnicích a krmivářských
podnicích, aby mohla být prováděna cílená a přesná stažení z trhu, nebo aby byly podány informace spotřebitelům nebo kontrolním
inspektorům, a aby tak bylo zabráněno případnému širšímu zbytečnému narušení trhu v případě problémů s bezpečností potravin.
Odstavec preambule č. 29
Je nezbytné zajistit, aby potravinářský nebo krmivářský podnik, včetně dovozce, byl schopen identifikovat alespoň podnik, ze kterého
byly potravina, krmivo, zvíře nebo látka, která může být přidávána do potraviny nebo krmiva, dodány, aby bylo zajištěno, že bude
možné ve všech stadiích zaručit sledovatelnost.
Článek 3 odstavec 15
„Sledovatelností“ se rozumí možnost zjistit původ potraviny, krmiva, hospodářského zvířete nebo látky, která je určena k zapracování
do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se to očekává, ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.
Článek 18
1. Zajistí se sledovatelnost potravin, krmiv a hospodářských zvířat a jakékoli jiné látky, která je určena k zapracování do potraviny
nebo krmiva nebo u níž se to očekává, a to ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.
2. Provozovatelé potravinářských nebo krmivářských podniků musí být schopni identifikovat jakoukoli osobu, která jim dodala potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k zapracování do potraviny nebo krmiva nebo u níž se to
očekává.
Za tímto účelem provozovatelé zavedou systémy a postupy, které umožní, aby byly tyto informace na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
3. Provozovatelé potravinářských nebo krmivářských podniků zavedou systémy a postupy pro identifikaci jiných podniků, kterým byly
dodány jejich výrobky.Tyto informace budou na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
4. Potravina nebo krmivo, které jsou nebo mohou být uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeny nebo
identifikovány dokumentací nebo informacemi podle příslušných požadavků specifičtějších předpisů s cílem usnadnit jejich sledovatelnost.
5. Ustanovení pro použití požadavků tohoto článku pro konkrétní sektory mohou být přijata postupem podle čl. 58 odst. 2.

II.1. Princip
Nadávné zneklidnění v oblasti potravin (BSE a krize v oblasti dioxinů) ukázalo, že identifikace potravin je pro ochranu spotřebitelů nesmírně důležitá. Sledovatelnost pomáhá usnadnit stažení potravin z trhu a umožňuje konzumentům, aby jim byly
poskytnuty cílené a přesné informace ohledně těchto produktů. Sledovatelnost sama o sobě nedělá potravinu bezpečnou. Je
to nástroj řízení rizika pro využití za účelem pomoci při problému bezpečnosti potravin.
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Sledovatelnost má různé cíle, jako například bezpečnost potravin, poctivé obchodování mezi podniky a spolehlivost informací poskytnutých konzumentům. Nařízení přijímá požadavky sledovatelnosti a zajména cíl zajistit bezpečnost potravin
a pomoci při umožnění stažení nebezpečných potravin/krmiv z trhu.
Sledovatelnost znamená zajištění, že budou podniknuty cílené a přesné stažení nebo zpětné převzetí, spotřebitelům a provozovatelům potravinářských podniků budou dány odpovídající informace, příslušné orgány mohou provést posouzení rizik
a že bude zabráněno případnému širšímu zbytečnému narušení trhu.

II.2. Důsledky
Článek 18 požaduje, aby provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků:
– byli schopni identifikovat od koho a ke komu byl produkt dodán
– měli systémy a postupy, které umožňují, aby tato informace byla k dispozici pro vydání příslušným orgánům na jejich žádost
Tento požadavek v přístupu „krok zpět-o krok vpřed“, ze kterého pro provozovatele potravinářských podniků vyplývá, že:
–M
 usí mít systém umožňující identifikovat okamžité dodavatele a okamžité spotřebitele svých produktů.
–Č
 lánek „dodavatel-produkt“ musí být vytvořen (Které produkty jsou dodávány od kterého dodavatele).
–Č
 lánek „spotřebitel -produkt“ musí být vytvořen. (Které produkty jsou dodávány kterým spotřebitelům). Nicméně, provozovatelé potravinářských podniků nemusí identifikovat okamžité spotřebitelé, pokud jsou spotřebiteli posledními.

II.3. Přínos/dopad
Ačkoli sledovatelnost není v potravinovém řetězci novým pojmem, je to poprvé, co je povinnost pro všechny provozovatele
potravinářských podniků identifikovat dodavatele a přímé příjemce svých potravin/krmiv výslovně stanovena v horizontálním právním textu Společenství.V důsledku toho, článek 18 tvoří pro provozovatele potravinářských a krmivářských podniků
novou obecnou povinnost.
Článek 18 je formulován na základě cílů a zamýšlených výsledků, ne na základě popisu, jak výsledků dosáhnout.
Aniž by byly dotčeny specifické požadavky, tento obecnější přístup umožňuje průmyslu větší flexibilitu v oblasti včlenění
požadavků a tudíž redukuje výdaje, které by byly nutné při dosahování shody. Avšak požaduje po obou – potravinářských a
příslušných orgánech, aby zaujaly aktivní roli v rámci efektivní implementace.Toto může představovat jisté těžkosti, přestože
vypracování průmyslového kodexu zásad může tento problém zmírnit.
II.3.1. Oblast požadavků sledovatelnosti
i) Produkty, kterých se sledovatelnost týká.
Formulace tohoto článku a zvláště část „jakoukoli látku, která je určena k zapracování do potraviny nebo krmiva nebo u níž se
to očekává“ by neměla být interpretována způsobem, že veterinární léčivé přípravky, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva
mohou spadat do rámce tohoto požadavku. Je nutno poznamenat, že některé z těchto přípravků jsou pokryty specifickými
nařízeními nebo směrnicemi, které mohou ukládat dokonce přísnější požadavky na sledovatelnost.
Dotyčné látky jsou ty, které jsou určeny nebo zamýšleny k tomu být „včleněny“ jako část potraviny nebo krmiva během jejich
výroby, přípravy nebo zpracování. Toto zahrnuje všechny typy potravinových nebo krmivových složek, včetně zrní pokud je
včleněno do potraviny nebo krmiva. Ale nezahrnuje zrní, pokud je používáno jako osivo pro pěstování.
Stejně tak netvoří součást potravin obalové materiály, jak je definováno článkem 2 a nespadají do rámce článku 18 navzdory neúmyslné migraci jejich součástí do potravin. Sledovatelnosti těchto obalových materiálů potravin se věnují specifické
předpisy, přijaté 27. října 20045.
Nové nařízení v oblasti hygieny potravin (ES) č. 852/2004 a připravované nařízení v oblasti krmiv by měly od 1. ledna 2006
zajistit pojítko mezi potravinovými/krmivářskými a veterinárními léčivými přípravky a přípravky na ochranu rostlin a tak
pokrýt tuto mezeru, takže zemědělci budou muset vést a uchovávat záznamy o těchto produktech.
ii) Provozovatelé, kterých se sledovatelnost týká
Článek 18 Nařízení platí pro provozovatele potravinářských podniků ve všech stupních potravinového řetězce, od prvovýroby (hospodářská zvířata, sklizeň), přes zpracování potravin/krmiv k distribuci. Zahrnuje také charity. Členské státy by však
měly vzít v úvahu konkrétní situaci charit a dárcovských aktivit ve spojitosti s vynucením a sankcemi.
Články 3 odstavec 2 a odstavec 5 definují provozovatele potravinářských podniků jako „jakýkoli podnik, zaměřený…provádějící jakékoli činnosti související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin“. Do této definice spadají přepravci
a skladovatelé, kteří se zabývají distribucí potravin, a jsou tudíž povinni postupovat podle článku 18.
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Tam, kde je doprava součástí potravinářských podniků, podniky jako celek musí splňovat ustanovení článku 18. Pro oblast
dopravy uchovávající záznamy o produktech dodávaných spotřebiteli může být dostačující, když ostatní jednotky v podniku
používají záznamy o produktech dodaných od dodavatelů.
Výrobci veterinárních přípravků, zemědělských výrobních vstupů (jako např. osiva) nepodléhají požadavkům článku 18.
iii) Platnost pro vývozce ze třetích zemí (ve spojitosti s článkem 11)
Ustanovení sledovatelnosti Nařížení nemá mimo EU teritoriální efekt. Tento požadavek pokrývá všechny stupně výroby,
zpracování a distribuce v EU, a sice od dovozce po úroveň maloobchodu.
Článek 11 by neměl být interpretován jako požadavek sledovatelnosti provozovatelům potravinářských podniků ve třetích
zemích. Požaduje se, aby potraviny/krmiva dovážené do Společenství splňovaly požadavky odpovídající potravinovému právu.
Po vývozcích v zemích obchodních partnerů není právně požadováno, aby plnili požadavky sledovatelnosti, které jsou uloženy v rámci EU (s výjimkou okolností, kde jsou specifické vzájemné dohody pro určité citlivé sektory, nebo tam, kde jsou
specifické právní požadavky Společenství, např. ve veterinárním sektoru).
Cíl článku 18 je dostatečně splněn, protože požadavek se vztahuje na dovozce. Pokud dovozci do EU budou schopni identifikovat, od koho byl produkt ze třetích zemí dovezen, požadavek článku 18 a jeho cíl se pokládá za splněný.
Mezi některými provozovately potravinářských/krmivářských podniků je v EU obvyklé požadovat po obchodních partnerech
splnění požadavků sledovatelnosti nad rámec principu „krok zpět-o krok vpřed“ principu. Přesto je nutné poznamenat, že
takovéto požadavky jsou součástí smluvních dohod potravinářských podniků, nikoliv požadavků stanovených nařízením.
II.3.2. Implementace požadavků sledovatelnosti
i) Identifikace dodavatelů a spotřebitelů provozovateli potravinářských podniků
Provozovatel potravinářského podniku by měl být schopen identifikovat jakoukoliv „osobu“, od které obdržel své potraviny/
suroviny.Tato osoba může být fyzická (například myslivec nebo sběrač hub) nebo právnická. Důvod 29 stanovuje, že potravinářské podniky musí identifikovat alespoň podnik, od kterého potravina/krmivo nebo látka, která by mohla být zapracována
do potraviny/krmiva, byla dodána.
Je důležité objasnit, že termín „dodávka“ by neměl být interpretován jako pouhé fyzické doručení potraviny/krmiva nebo
hospodářského zvířete (např. řidič nákladního auta, který je zaměstnancem jistého provozovatele). Identifikace jména osoby
fyzicky doručující není cílem přijatým tímto předpisem a nebude dostačujícím ke garanci sledovatelnosti v potravinovém
řetězci.
Provozovatel potravinářského podniku musí identifikovat pouze jiné podniky (právnické osoby), kterým poskytují své produkty (s výjimkou konečných spotřebitelů). Požadavek sledovatelnosti je také aplikovatelný v případě obchodu mezi maloobchodníky, jako např. mezi distributorem a restaurací.
ii) Vnitřní sledovatelnost
Je v souladu s článkem 18, aby byl určitý stupeň vnitřní sledovatelnosti provozovateli potravinářských podniků vytvořen.
Článek 18 musí být chápán s využitím důvodu 28, který se vztahuje na „komplexní systém sledovatelnosti v potravinářských
podnicích a krmivářských podnicích, aby mohla být prováděna cílená a přesná stažení z trhu…, a aby tak bylo zabráněno případnému širšímu zbytečnému narušení trhu v případě problémů s bezpečností potravin.“
Systém vnitřní sledovatelnosti bude pro provozovatele přínosem při přispění k cílenějšímu a přesnějšímu stažení z trhu.
Provozovatelé potravinářských podniků by ušetřili prostředky, pokud jde o dobu stažení z trhu a ve smyslu vyhnutí se zbytečnému širšímu narušení.
Bez dotčení podrobnějších předpisů, nařízení nenutí provozovatele ke zřízení propojení (nazývané vnitřní sledovatelností)
mezi vstupujícími a vystupujícími produkty. Rovněž zde není požadavek, aby byla v záznamech uchována informace, jak jsou
šarže rozděleny nebo v rámci podniku kombinovány za účelem tvorby specifických produktů nebo nových šarží.
Provozovatelé potravinářských podniků by tudíž měli být povzbuzování zpracování systému vnitřní sledovatelnosti souvisejícím s charakterem jejich činností (zpracování potravin, uskladnění, distribuce atd.). Rozhodnutí na úrovní detailů vnitřní
sledovatelnosti by mělo být ponecháno na provozovateli podniku, odpovídající povaze a velikosti potravinářského podniku.
iii) Ostatní systémy sledovatelnosti stanoveny sektorovou legislativou
Kromě specifické legislativy stanovující pravidla sledovatelnosti bezpečnosti potravin pro určité odvětví/produkty v souladu
s charakterem článku 18 existuje rovněž soubor specifických nařízení stanovujících obchodní jakostní normy pro některé
produkty. Tato nařízení, která jsou často přijata za účelem zavedení rovných obchodních podmínek, obsahují ustanovení o
identifikaci výrobků, přenos dokumentů provázejících transakce, uchování záznamů atd..
Jakýkoliv další systém identifikace výrobků existující v rámci specifických ustanovení by mohl být použit ke splnění požadavků stanovených článkem 18, pokud umožňuje identifikaci dodavatelů a přímých příjemců výrobků na všech úrovních výroby,
zpracování a distribuce.
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Požadavky sledovatelnosti Nařízení jsou však obecnými požadavky a jsou proto vždy použitelné. Ke stanovení, zda sektorové předpisy o sledovatelnosti splňují požadavky článku 18, by bylo zapotřebí detailnější analýzy těchto předpisů.
iv) Druhy informací, které by měly být uchovávány
Článek 18 nespecifikuje, které typy informací by měly být provozovately potravinářských a krmivářských podniků uchovávány. Všechny odpovídající informace za účelem sledovatelnosti by měly být uchovávány v závislosti na charakteru každého
systému sledovatelnosti.
Avšak pro splnění cíle článku 18 je nezbytná registrace následujících informací.Tyto informace mohou být podle svého stupně důležitosti klasifikovány do dvou kategorií:
– První kategorie informací zahrnuje jakékoliv informace, které mají být dostupné příslušným orgánům ve všech případech:
– Jméno a adresa dodavatele, povaha produktů, které dodal
– Jméno a adresa spotřebitele, povaha produktů, které byly tomuto spotřebiteli dodány.
–D
 atum transakce/dodávky.
Záznam data transakce/dodávky přímo plyne ze záznamu dvou ostatních položek. Pokud je provozovateli potravinářského
podniku poskytnut několikrát stejný typ produktů, prostá registrace jména dodavatele a povahy produktů by nezajistila
požadavek sledovatelnosti.
– Druhá kategorie informací zahrnuje doplňkové informace, u kterých se doporučuje, aby byly uchovávány.
–O
 bjem nebo množství
– č íslo šarže, pokud existuje
–D
 etailnější popis produktu (balený nebo nebalený výrobek, odrůda ovoce/zeleniny, surovina nebo zpracovaný
produkt).
Informace, které mají být zaznamenány musí být vybírány s ohledem na aktivitu potravinářského podniku (povahy a velikosti
podniku) a charakteristiku systému sledovatelnosti.
Potravinové krize v minulosti ukázaly, že sledování ekonomického toku produktu (fakturami na úrovni společnosti) nebyla
dostačující ke sledování fyzického pohybu produktů. Proto je podstatné, aby systém sledovatelnosti každého provozovatele
potravinářského/krmivářského podniku byl uzpůsoben ke sledování fyzického pohybu produktů: použití záznamů o dodávkách (nebo registrace adresy výrobních jednotek) by zajistila efektivnější sledovatelnost.
v) Reakční doba pro dostupnost dat o sledovatelnosti
Článek 18 požaduje, aby provozovatelé potravin a krmiv měli zavedeny systémy a postupy k zajištění sledovatelnosti svých
produktů. Ačkoli článek neposkytuje žádné detaily o těchto systémech, užití termínů „systémy“ a „postupy“ napovídá o
strukturovaných mechanizmech schopných předat jakékoliv potřebné informace na žádost příslušných orgánů.
Nejdůležitějších bodem pro dobrý systém sledovatelnosti, který by vyhověl cíli tak, jak je uveden odstavce č. 28 preambule,
je doba potřebná k předání rychlé a přesné informace. Prodleva v předání této příslušné informace by narušila pohotovou
reakci v případě krize.
Minimální informace, která náleží do první kategorie tak, jak je definována výše musí být okamžitě dostupná příslušným
orgánům.
Informace náležící do druhé kategorie musí být dostupné co nejrychleji je to rozumě proveditelné, v termínech podle okolností.
vi) Doba uchování záznamů
Článek 18 nestanovuje minimální časové období pro uchování záznamů. Obecně vzato to znamená, že obchodní doklady
jsou obvykle registrovány na období pěti let pro daňové kontroly. Toto pětileté období, které je aplikovano od data výroby
nebo dodávky k záznamům sledovatelnosti6 by pravděpodobně splnilo cíl článku 18.
Toto obecné pravidlo je však v jistých případech nutno přizpůsobit:
–P
 ro produkty7 , které nemají specifikovánu dobu trvanlivosti, se aplikuje obecné pravidlo 5 let;
– Jestliže doba trvanlivosti výrobku je delší než 5 let, záznamy by měly být uchovány po dobu trvanlivosti výrobku plus 6
měsíců;
–P
 ro rychle se kazící produkty, jejichž doba spotřeby je kratší, než 3 měsíce nebo bez stanoveného data8, kdy se dostanou
ke konečnému spotřebiteli, na dobu určenou tímto datem plus 6 měsíců po datu výroby nebo dodávky.
Závěrem je nutno vzít v úvahu, že kromě ustanovení sledovatelnosti článku 18 Nařízení mnoho potravinářských podniků
musí splňovat specifičtější požadavky na uchování záznamů (typy informací, které mají být uchovány a dobu). Příslušné orgány
by se měly ujistit, zda tyto předpisy byly splněny.

6
7
8

zejména k záznamům patřícím do první kategorie informací uvedených v odstavci II.3.4.
Produkty jako např. víno.
Produkty jako např. ovoce, zelenina a nebalené produkty.
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III. ČLÁNEK 19: STAŽENÍ Z TRHU, ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ A OHLAŠOVÁNÍ
PROVOZOVATELI POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ
Článek 19
1. Jestliže provozovatel potravinářského podniku zjistí nebo se důvodně domnívá, že potravina, kterou dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, neprodleně zahájí postupy ke stažení dotyčné
potraviny z trhu, pokud tato potravina již není pod bezprostřední kontrolou tohoto původního provozovatele potravinářského podniku, a uvědomí o tom příslušné orgány. Jestliže se již produkt mohl dostat ke spotřebiteli, provozovatel účinně a přesně informuje
spotřebitele o důvodu jeho stažení, a jeli to nezbytné, zpětně převezme od spotřebitelů již dodané produkty, nestačí-li k dosažení
vysoké úrovně ochrany zdraví jiná opatření.
2. Provozovatel potravinářského podniku odpovědný za maloobchodní nebo distribuční činnosti, které nemají vliv na balení, označování, bezpečnost nebo neporušenost potraviny, zahájí v mezích svých příslušných činností postupy ke stažení výrobků, které nesplňují
požadavky na bezpečnost potravin, z trhu a přispívá k bezpečnosti potraviny tím, že předá relevantní informace nezbytné ke sledování potraviny, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, zpracovatelů, výrobců a/nebo příslušných orgánů.
3. Provozovatel potravinářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, jestliže zjistí nebo se důvodně domnívá, že potravina,
kterou uvedl na trh, může poškozovat lidské zdraví. Provozovatelé uvědomí příslušné orgány o opatřeních, která přijali s cílem
předejít riziku pro konečného spotřebitele, a nebrání žádné osobě ani neodrazují žádnou osobu, aby v souladu s vnitrostátními
právními předpisy a právní praxí spolupracovala s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou, omezit je
nebo je vyloučit.
4. Provozovatelé potravinářských podniků spolupracují s příslušnými orgány na opatřeních přijatých s cílem zabránit se riziku spojenému s potravinou, kterou dodali, nebo toto riziko omezit.

III.1. Shrnutí
Povinnosti uvedené v článku 19 si kladou za cíl snižovat či eliminovat riziko způsobené umístěním nebezpečné potraviny na
trh a předcházet, snižovat či eliminovat riziko způsobené umístěním na trh potravin, které mohou poškozovat zdraví.
Rozsah povinností provozovatelů ve vztahu ke stažení z trhu (či zpětnému převzetí) a ohlašování nebezpečné potraviny se
vztahuje k obecným požadavkům bezpečnosti, podle článku 14 nařízení 178/2002.
Pro zajištění úměrnosti akcí provedených pro snížení či eliminaci rizika, je důležité odkázet na relevantní kritéria platná pro
aplikaci systému nebezpečných potravin, což znamená, že stažení z trhu a zpětné převzetí je nutno použít, pokud je takováto
okamžitá akce pro eliminaci rizika nutná.
Informace příslušných orgánů předané provozovateli potravinářských podniků jsou pro dozor nad trhem důležitým prvkem,
protože příslušným orgánům umožňují monitorovat, zda provozovatelé podniků přijali odpovídající opatření proto, aby
zamezili riziku, způsobenému umístěním potraviny na trh a zda v případě nutnosti nařídili či přijali dodatečná opatření pro
předcházení rizikům.

III.2. Důsledky
Článek 19 stanovuje, počínaje 1. únorem 2005, specifické povinnosti pro provozovatele potravinářských podniků, stáhnout
z trhu té potravinu, která požadavky na bezpečnost potravin nesplňuje a ohlášení tohoto příslušným orgánům. Jestliže se
již výrobek mohl dostat ke spotřebiteli, musí provozovatel spotřebitele informovat a v nutných případech výrobky, které již
byly spotřebitelům dodány, zpětně převzít.
Článek 19 udává nutnost spolupráce mezi provozovateli potravinářských podniků pro zajištění stažení nebezpečných potravin z trhu.
Článek 19 stanovuje pro provozovatele potravinářského podniku specifickou povinnost informovat příslušné orgány, pokud
by zjistil či se důvodně domníval, že potravina, která byla umístěna na trh, může poškozovat zdraví.
Specifikuje obecnou povinnost spolupráce provozovatelů potravinářských podniků s příslušnými dozorovými orgány za
účelem předcházení či snížení rizik způsobených potravinami, které dodávají nebo dodávali.

III.3. Přínos/dopad
III.3.1. Článek 19 odstavec 1
i) Povinnost stažení z trhu
Článek 19 odstavec 1 stanovuje pro provozovatelé potravinářských podniků specifickou povinnost stáhnout z trhu potravinu, která nesplňuje požadavky na bezpečnost potravin a uvědomit o tom příslušné orgány.
Co se týče definice stažení, lze použít definici uvedenou ve Směrnici 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, která zní:
„stažením“ se rozumí všechna opatření namířená k zabránění distribuce, vystavování nebo nabízení výrobku nebezpečného
pro spotřebitele.“
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Je nutno poznamenat, že v kontextu článku 19:
– Stažení z trhu může být provedeno v jakémkoliv kroku potravinového řetězce, nikoli pouze v čase dodání konečnému
spotřebiteli.
–P
 ovinnost ohlašovat stažení příslušným orgánům vyplývá z povinnosti produkt stáhnout.
– Povinnost stažení z trhu nastává, pokud jsou splněna dvě následující souhrnná kritéria:
a) První kritérium k zahájení procesu stahování: Dotyčná potravina je provozovatelem považována jako
potravina, která nesplňuje požadavky potravinového práva
Článek 14 Nařízení 178/2002 stanovuje přístup pokud nastane tato situace.
Paragrafy 2, 3, 4 a 5 stanoví obecná kritéria , která musí být vzata v úvahu při posuzování potravin jako nebezpečných.
– Článek 14 odstavec 2 stanoví, že potravina musí být považována za nebezpečnou, je-li považována za poškozující zdraví
nebo nevhodnou k lidské spotřebě.
– Článek 14 odstavec 3 stanoví, že při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se musí brát v úvahu obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi výroby zpracování a distribuce a informace poskytnuté
spotřebiteli.
Článek 14 odstavec 4 a odstavec 5 stanoví, že při rozhodování o tom, zda je potravina zdraví poškozující nebo není vhodná
k lidské spotřebě se musí brát v úvahu určitá kritéria.
Konkrétněji, článek 14 odstavec 7 a odstavec 9 specifikují, že potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství (nebo,
v případě jejich neexistence s národními ustanoveními) týkající se bezpečnosti dotyčných potravin, se považuje za bezpečnou.
Závěrem, text článku 14 odstavce 8, i když je vysvětlován v rámci činnosti příslušných orgánů potvrzuje, že i přes soulad
potraviny s aplikovatelnými zvláštními předpisy, může být tato potravina shledána nebezpečnou.
b)	Druhé kritérium k zahájení procesu stahování: potravina9 je na trhu a již není pod bezprostřední kontrolou původního provozovatele potravinářského podniku
Toto kritérium vyplývá z textu článku 19 odstavce 1 „stažení z trhu“, z čehož je možné usoudit, že potravina již byla umístěna
na trh. Navíc článek 19 stanoví, že stažení má být provedeno pouze, pokud dotyčné potraviny nejsou pod bezprostřední
kontrolou původního provozovatele.
Rozsah stažení, podle článku 19 odstavce 1 tudíž v sobě nezahrnuje akce stažení, které se odehrály ještě před umístěním
výrobku na trh. Stažení potraviny, pokud tato potravina je pod bezprostřední kontrolou tohoto původního provozovatele
potravinářského podniku, není definováno jako stažení ve smyslu článku 19 odstavce 1.
Slovní spojení „již není pod bezprostřední kontrolou původního provozovatele“zdůrazňuje, že pokud existuje možnost, že
provozovatelé potravinářských podniků odstraní nedostatky vlastními prostředky bez potřeby žádat/požadovat o spolupráci ostatní provozovatele, povinností článku 19 odstavce 1 se zde neaplikují. Doplňková slova „původního provozovatele“
jsou důležitá. Vyplývá z nich, že potravina opustí např. provozní jednotku a je v rukou jiného provozovatele, (změní se krok
uvnitř potravinového řetězce).
Rozsah stažení definován článkem 19 odstavcem 1 nelimituje rozsah stažení , který je určen příslušnými orgány. Po provozovatelích potravinářských podniků může být požadováno stažení potraviny, která je pod jejich bezprostřední kontrolou podle
pokynů příslušných orgánů kdykoliv jsou takováto opatření oprávněná.
Rozsahem stažení definovaným článkem 19 odstavcem 1 není dotčena právní povinnost provozovatelů potravinářských
podniků zajistit, v rámci činností pod jejich kontrolou, aby potraviny splňovaly požadavky potravinového práva (např. článek
17 odstavec 1 výše).
ii) Praktický přístup
V rámci přístupu stanoveném v článku 14 je nutno vzít v úvahu dva případy:
a) Potravina není v souladu se zvláštními předpisy Společenství (nebo s národními předpisy) týkající se
její bezpečnosti
Potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství (nebo s národními předpisy) týkající se její bezpečnosti, se
považuje za bezpečnou v souladu s článkem 14 odstavcem 7 a odstavcem 9.
Pokud potravina není v souladu se zvláštními předpisy Společenství (nebo, v případě jejich neexistenc, s národními předpisy)
týkající se bezpečnosti dotyčných potravin, může být potravina považována za nebezpečnou a provozovatelem musí být
vzata v úvahu obecná kritéria tak, jak byla stanovena v paragrafech 2, 3, 4 a 5 článku 14.
Tato kritéria jsou obecná a musí být zvažována případ od případu. Zejména musí být tato kritéria zvažována s ohledem na
specifickou legislativu zahrnutých potravin.
Např. článek 14 odstavec 3 stanoví, že při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se berou v úvahu obvyklé
podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi výroby, zpracování a distribuce. Toto obecné kritérium bude muset
být zvažováno v rámci příslušné legislativy.
9

Jak je definována v článku 2 Nařízení 178/2002
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Specifické právní předpisy poskytují příklad pro různé úrovně bezpečnosti ve vztahu k určení potraviny10 (potraviny určená
k přímé lidské spotřebě a potravina, která není určená pro přímou lidskou spotřebu, ale je určena pro dodatečné ošetření).
Tato specifická legislativa obvykle stanoví další požadavky zajišťující, aby potravina, která není určena pro přímou lidskou
spotřebu nebyla poskytnuta konečnému spotřebiteli nebo použita jako složka před provedením dodatečného ošetření a
tyto požadavky musí být respektovány.
Mohou být také adresovány věcné otázky například na uspokojivou reprezentativnost vzorků nebo na citlivost analytických
metod.
Národní předpisy či metodiky mohou při určování nebezpečného charakteru potravin rovněž pomoci (některé národní
předpisy obsahují konkrétní ustanovení na potraviny poškozující zdraví či nevhodné k lidské spotřebě). Tyto národní předpisy či metodiky budou muset odpovídat článku 14 nebo sektorovým předpisům EU, pokud tyto předpisy stanovují definici
nebezpečných potravin11. Zejména, pokud se vezme v úvahu, že cíl článku 14 je stanovit požadavky bezpečnosti potravin, tyto
definice by měly být limitovány pro identifikování případů, kdy pro lidské zdraví existuje přímé či nepřímé riziko způsobené
potravinami.
Tato oblast byla zejména identifikována jako oblast, která požaduje další diskusi a eventuální revizi s ohledem na získanou
zkušenost.
b) Potravina, která odpovídá zvláštním předpisům Společenství (nebo, v případě jejich neexistence, národním předpisům) upravujícím její bezpečnost, ale přesto existují důvody, proč ji pokládat za nebezpečnou
Pokud provozovatel zjistí nebo se důvodně domnívá, že potravina je nebezpečná, ačkoliv vyhovuje zvláštním předpisům
Společenství (nebo, v případě jejich neexistence národním předpisům) upravujícími její bezpečnost, tuto dotyčnou potravinu
je rovněž nutné stáhnout z trhu.
Tento případ může nastat při náhodné (nebo nezamýšlené) kontaminaci, která není uvedena v předpisech. Když má například
provozovatel na základě jemu známých informací důvod věřit, že konzumace potraviny, pokud již byla uvedena na trh, způsobuje otravu či nebo jiným způsobem poškozuje zdraví spotřebitelů, musí dotyčnou potravinu stáhnout z trhu.
Případ přítomnosti cizího materiálu v potravině, který může působit poškození (např. sklo, kov) by mohl spadat do této
kategorie. Není to případ vždy výslovně uváděný v existujících předpisech, ale potravina je považována za nebezpečnou.
Tento případ může rovněž nastat, když se zjistí nová vědecká informace o látce, kterou předpisy povolují. Při tomto případu
je někdy procento nejistoty vysoké a tato praxe spadá to do oblasti působnosti článku 19 odstavce 3.
iii) Ohlašování stažení příslušným orgánům
Pokud provozovatel potravinářského podniku stahuje potravinu v souladu s článkem 19 odstavcem 1, musí toto stažení
ohlásit příslušným orgánům, které dohlíží na jeho podnik. Je na národních orgánech, aby spustili RASFF v souladu s bodem
III.3.5 pokud je to případné.
Je vhodné zdůraznit, že když provozovatel potravinářského podniku odstraňuje z potravinového řetězce potravinu, která
nevyhovuje požadavkům bezpečnosti potravin, ale která je pod jeho bezprostřední kontrolou, není jeho povinností toto
oznámit příslušným orgánům podle ustanovení článku 19 odstavce 1.
Tyto informace mohou požadovat metodiky odsouhlasené příslušnými národními orgány a provozovateli potravinářských
podniků.
iv) Způsoby ohlašování příslušným orgánům
Způsoby ohlašovací procedury příslušným orgánům by měly být ponechány na příslušných pomocných (od národních po
regionálních) orgánech.
v) Zpětné převzetí a informace spotřebitelům
Za okolností stejných, jaké byly zmíněny pro stažení a navíc, pokud produkt již mohl dorazit ke spotřebiteli, článek 19 odstavec 1 požaduje po provozovatelích potravinářských podniků:
– informovat spotřebitele o důvodu stažení a,
10 Článek 4 odstavec 3 Nařízení(ES) 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách stanoví,
že „jádra podzemnice olejné, skořápkové plody a sušené ovoce, u nichž nejsou dodrženy maximální limity aflatoxinů stanovené v bodě 2.1.1.1
přílohy I, a obiloviny, u nichž nejsou dodrženy maximální limity stanovené v bodě 2.1.2.1, lze uvést na trh, pokud tyto produkty:
a) nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo nejsou určeny pro použití jako potravinová složka;
b) v případě jader podzemnice olejné splňují maximální limity stanovené v bodě 2.1.1.2 přílohy I a v případě skořápkových plodů a sušeného
ovoce maximální limity stanovené v bodě 2.1.1.3 přílohy I;
c) jsou podrobeny pozdějšímu ošetření zahrnujícímu (…) d) jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka
"produkt musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzicky ošetřen za účelem snížení
kontaminace aflatoxiny".“
11 Na příklad článek 5 Nařízení 2377/90 , kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních
léčivých přípravků v potravinách živočišného původu stanoví, že látky zařazené do seznamu v příloze IV jsou látkami, pro které limit reziduí
nelze stanovit, jelikož rezidua dané látky v potravinách živočišného původu představují při stanovení jakéhokoli limitu riziko pro zdraví
spotřebitele. Navíc, současná diskuse na stanovení mikrobiologických kritérií EU předpovídá dva druhy kritérií bezpečnosti potravin. Jedno
z těchto kritérií, „„kritérium bezpečnosti potravin“ je definováno jako kritérium definující bezpečnost a akceptovatelnost výrobků nebo dávky
potraviny použitelné na výrobky připravené k uvedení na trh nebo které jsou již na trhu. Stanoví mezní hodnotu, nad kterou je výrobek nebo
dávka potraviny je považována za „nebezpečnou“.
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– pokud je nutné zpětně převzít od spotřebitelů produkty, které jim byly již dodány-to znamená použít „jakékoliv opatření
směřující k návratu nebezpečného produktu, který již byl dodán nebo byl provozovately potravinářských podniků spotřebitelům zpřístupněn“. Zpětné převzetí je nutné pokud ostatní opatření pro dosažení vysokého stupně ochrany lidského
zdraví nejsou dostatečná.
vi) Odpovědnost za uplatňování článku 19 odstavce 1
Všichni provozovatelé potravinářských podniků, (kteří dovezli, vyrobili, zpracovali nebo distribuovali potravinu), jsou pokryti
článkem 19 odstavcem 1 (stažení a/nebo zpětné převzetí a ohlašování) a mají je používat v rámci limitů své činnosti, kterou
mají pod svou kontrolou a úměrně svým odpovědnostem.
Maloobchodníci musí používat článek 19 odstavec 1, protože distribuují potraviny konečným spotřebitelům. Některé z jejich
činností mohou mít vliv na balení, bezpečnost označení nebo integritu potraviny. Navíc může být zaznamenáno, že v některých případech, výrobní nebo zpracovatelské činnosti, ( například v pekařství), jsou prováděny v obchodech.
Jak bylo vysvětleno ve vztahu k článku 17, nařízení 178/2002 nemá dopad na národní právní systémy , které regulují zodpovědnost provozovatelů (občanskoprávní a trestní zodpovědnost).
Mělo by být zdůrazněno, že pokud provozovatel stáhne surovinu nebo složku, nad kterou má bezprostřední kontrolu, protože neodpovídá požadavkům na bezpečnost potravin, obvykle informuje o této neshodě svého dodavatele.
Dodavatel, který je takto informován, bude mít k dispozici informaci, která mu umožní zjistit nebo se domnívat, že potravina,
která není pod jeho bezprostřední kontrolou není ve shodě s požadavky bezpečnosti potravin. Tento dodavatel tedy musí
vykonat povinnosti stažení a následně toto stažení ohlásit příslušným orgánům.
Pokud provozovatel považuje informaci, kterou má, za takovou, že by potravina mohla být zdraví poškozující, jsou aplikovatelné povinnosti stanovené článkem 19 odstavcem 3. Tuto úvahu je nutné použít rovněž v podobných případech, například,
když vnitřní kontroly distributora vedou ke stažení potraviny dodávané producentem nebo zpracovatelem.
Spolupráce na každém stupni potravinového řetězce je pro dosažení cílů článku 19 odstavce 1 nutná.
III.3.2. Článek 19 odstavec 2
Článek 19 odstavec 2 stanoví dodatečný požadavek na provozovatele potravinářských podniků odpovědných za maloobchodní12 nebo distribuční činnosti, které nemají vliv na balení, označování, bezpečnost nebo neporušenost potraviny. Cílem
tohoto ustanovení je zajistit, aby tito provozovatelé potravinářských podniků rovněž hráli roli ve stažení potraviny, která
není ve shodě s požadavky na bezpečnost potravin a v předání relevantních informací. Například pokud výrobce stáhne/
zpětně převezme potravinu, za kterou je zodpovědný, distributor a/nebo maloobchodník je/jsou požadováni se tak, jak je
nutné, spolupodílet.
Článek 19 odstavec 2 stanovuje důležitou oblast spolupráce mezi různými provozovateli potravinového řetězce. Nepokrývá
všechny situace, kde by bylo zapotřebí spolupráce a bude nezbytné, aby si provozovatelé potravinářských podniků mezi
sebou prozkoumali, jak zlepšit účinnou spolupráci tak, aby byla zajištěna aplikovatelnost článku 19.
III.3.3. Článek 19 odstavec 3
Článek 19 odstavec 3 stanoví dodatečný požadavek na provozovatele potravinářských podniků, jestliže zjistí nebo se důvodně domnívají, že potravina, kterou uvedli na trh, může poškozovat lidské zdraví. V tomto případě musí okamžitě uvědomit
příslušné orgány a upřesnit opatření, která přijali s cílem předejít riziku.
Článek 19 odstavec 3 neukládá systematické stahování, ale předpokládá okamžité uvědomění příslušných orgánů o potenciálním riziku a o opatřeních, která přijali s cílem riziku předejít.
Aby začal platit článku 19 odstavec 3, je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
– Dotyčná potraviny je umístěna na trh.13 „Umístění na trh“ rovněž zahrnuje potravinářské výrobky, které již byly provozovateli potravinářských podniků zpracovány a jsou skladovány s úmyslem prodeje nebo bezplatného dodání. Nezahrnují se
do toho produkty, které jsou stále ve fázi zpracování , nebo suroviny poskytnuté dodavateli.
a
– Dotyčná potravina může být zdraví poškozující.
Cíl tohoto článku je zajistit, aby byly příslušné orgány informovány v případě potenciálního ohrožení zdraví.
Článek 19 odstavec 3 může být použit v různých případech, jako např.:
– Nová informace, kterou má provozovatel, vedoucí k tomu, že potravina je považována za zdraví poškozující, ale tato informace se liší od ostatních informací. Například, když provozovatel vnitřně stáhne nebezpečnou potravinu a poté informuje
dodavatele této potraviny, dodavatel může usoudit, že tato informace nesouhlasí s ostatními informacemi, které má.
– Informace, že výrobek je zdraví poškozující, ale tato informace ještě není úplně potvrzena
– Informace o nově vznikajícím riziku
12 Maloobchod je definován v článku 3 odstavci 7
13 „Umístění na trh“ je definováno v Článku 3 odstavci 8 jako „držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo
jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, a prodej, distribuce a další formy převodu jako takové“
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Měla by se usnadnit globální prevence rizika tím, že se příslušným orgánům umožní, aby obdržely včasná varování nebo aby
identifikovaly potenciální (možně nově vznikající) rizika tak, aby se zajistily odpovídající a co nejúčinnější způsoby, jak se
s nimi vyrovnat.
V některých případech, např. kdy více či méně platná informace potvrzuje, že výrobek je zdraví poškozující, budou aplikovány
povinnosti v Článku 19 odstavci 3.
Provozovatel zodpovědný za informování příslušných orgánů je ten provozovatel, který umístil produkt na trh.
Druhá část Článku 19 odstavce 3 je vytvořena tak, aby zamezila provozovatelům potravinářských podniků bránit svým
zaměstnancům ve spolupráci s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému s potravinou, omezit je nebo je vyloučit.
III.3.4. Článek 19 odstavec 4
Požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků spolupracovali s příslušnými orgány na opatřeních přijatých s cílem
zabránit riziku spojenému s potravinou, kterou dodali, nebo toto riziko omezit. Provozovatelé potravinářských podniků by
například měli kontaktovat příslušné orgány pokud potřebují pomoc pří určení, jak plnit své povinnosti.V souladu s obecným
cílem prevence stanoveným v Článku 19 odstavci 3 provozovatelé, konkrétně malí podnikatelé, by měli být podporováni
v tom, aby v případě nejistoty a rizika kontaktovali příslušné orgány. Příslušné orgány by v případě, že je provozovatelé kontaktují, měly poskytnout asistenci v rámci článku 19.
III.3.5. Ohlašování v rámci RASFF a odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků
Je důležité rozlišovat mezi RASFF a povinností ohlašování stanovenou články 19 a 20. RASFF v sobě zahrnuje příslušné orgány
(Komisi, členské státy a EFSA). Provozovatelé potravinářských podniků mají povinnost za určitých okolností (viz část III o ohlašování) ohlašovat pouze příslušným orgánům (na patřičné úrovni, která záleží na pravidlech členských států) a nikoli RASFF.

IV. ČLÁNEK 20: STAŽENÍ Z TRHU, ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ
A OHLAŠOVÁNÍ PROVOZOVATELI KRMIVÁŘSKÝCH PODNIKŮ
Článek 20
1. Jestliže provozovatel krmivářského podniku zjistí nebo se důvodně domnívá, že krmivo, které dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost krmiv, neprodleně zahájí postupy ke stažení dotyčného krmiva
z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány. V těchto případech nebo v případě podle čl. 15 odst. 3, kdy dávka, šarže nebo zásilka
nesplňují požadavek na bezpečnost krmiv, musí být dotyčné krmivo zničeno, pokud nejsou požadavky příslušného orgánu splněny
jinak. Provozovatel účinně a přesně informuje uživatele krmiva o důvodu jeho stažení, a jeli to nezbytné, zpětně od nich převezme
již dodané produkty, nestačí-li k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví jiná opatření.
2. Provozovatel krmivářského podniku odpovědný za maloobchodní nebo distribuční činnosti, které nemají vliv na balení, označování,
bezpečnost nebo neporušenost krmiva, zahájí v mezích svých příslušných činností postupy ke stažení výrobků, které nesplňují
požadavky na bezpečnost krmiv, z trhu a přispívá k bezpečnosti krmiva tím, že předá relevantní informace nezbytné ke zjištění
původu krmiva, přičemž spolupracuje na opatřeních producentů, zpracovatelů, výrobců a/nebo příslušných orgánů.
3. Provozovatel krmivářského podniku neprodleně uvědomí příslušné orgány, jestliže zjistí nebo se důvodně domnívá, že není vyloučeno, že krmivo, které uvedl na trh nesplňuje požadavky na bezpečnost krmiv. Uvědomí příslušné orgány o opatřeních, která
přijal s cílem předejít riziku spojeného s použitím dotyčného krmiva, a nebrání žádné osobě ani neodrazuje žádnou osobu, aby
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právní praxí spolupracovala s příslušnými orgány, lze-li tím předejít riziku spojenému
s potravinou, omezit je nebo je vyloučit.
4. Provozovatelé krmivářských podniků spolupracují s příslušnými orgány na opatřeních přijatých s cílem zabránit riziku spojenému
s krmivem, které dodali.

IV.1. Shrnutí
Cíle tohoto článku jsou totožné s cíly článku 19, používány na krmiva s příslušnými změnami.
Avšak některé z formulací použitých v článku 20 odstavci 1 jsou specifické pro oblast krmiv a je potřeba je vysvětlit
V oblasti krmiv je důležité vzít v úvahu, že některý typ krmiva v některém ze svých syrových stavů až do zpracování není
vhodná ke spotřebě zvířaty.

IV.2. Důsledky
Jsou většinou podobné těm v článku 19, s výjimkou k článku 20 odstavci 1, který konkrétně informuje o zničení krmiva nebo
dávky krmiva, která je posouzena jako nevyhovující požadavkům bezpečnosti krmiv, pokud nejsou požadavky příslušného
orgánu splněny jinak.
V kontextu krmiv se informace o stahování bude týkat uživatelů (farmářů) krmiva a ne spotřebitelů.
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IV.3. Přínos/dopad
IV.3.1. Článek 20 odstavec 1
i) Stažení a informování příslušných orgánů
První věta článku 20 odstavce 1 „Jestliže provozovatel krmivářského podniku zjistí nebo se důvodně domnívá, že krmivo, které dovezl,
vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost krmiv, neprodleně zahájí postupy ke stažení
dotyčného krmiva z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány“ obsahuje obdobné formulace jako ta v článku 19 odstavci 1.
Může být tedy použito shodné vysvětlení jako v případě článku 19 odstavci 1, s následujícími rozdíly:
První souhrnné kritérium, které musí být splněno pro uplatňování článku 19 odstavce 1 je formulováno poněkud odlišně, než
u článku 20 odstavce 1. Stažení krmiva je stažením z trhu, což implikuje, že je produkt na trhu. Avšak další podmínka „již není
pod bezprostřední kontrolou“ není do článku 20 odstavce 1 zahrnuta. To znamená, že provozovatelé krmivářských podniků
budou muset stáhnout a ohlásit nebezpečné krmivo, které je uvedeno na trh ale stále může být pod jejich bezprostřední
kontrolou. To v praxi bude zahrnovat držení krmiv za účelem prodeje (např. definice „uvádění na trh“ v článek 3 odstavec
8). Držení za účelem prodeje nastává až po provedení vnitřních procesů na výrobku pro přípravu k jeho prodeji. Proto činnosti, včetně odstranění produktu z potravinového řetězce provedené před tím, než je produkt připraven k prodeji, nejsou
považovány za stažení ve smyslu článku 19 odstavce 1 a nemusí být ohlašovány.
Druhé souhrnné kritérium „provozovatel krmivářského podniku zjistí, že krmivo není v souladu s požadavky na bezpečnost
krmiv“ je podobné jako to, použité v článku 19 odstavci 1. Proto požadavky na bezpečnost krmiv obsažené v článku 15 musí
být vzaty v úvahu. Konkrétně, článek 15 odstavec 2 stanoví, kdy se má za to, že se krmivo nepovažuje za bezpečné. Toto je
například důležité pro určité kontaminující látky; procesy vedoucí ke zpětnému převzetí kontaminující látky můžou být za
určitých podmínek povoleny, stanoveny v příslušné zvláštní legislativě.
Navíc, jelikož článek 15 stanoví, že se krmivo nepovažuje za bezpečné, má-li se za to, že a) má nepříznivý účinek na lidské
zdraví nebo zdraví zvířat, b) způsobuje-li, že potraviny získané z hospodářských zvířat nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu,
k provádění článku 15 musí být, ve vztahu ke stanovení bezpečnosti potravin, vzaty v úvahu požadavky článku 14.
ii) Zničení
Druhá věta článku 20 odstavce 1 je pro oblast krmiv specifická. Stanoví, že nad rámec stažení a informování příslušných
orgánů, krmivo posouzeno jako považována za nevyhovující požadavkům bezpečnosti krmiv jak je stanoveno v čl. 15 odstavci
3 musí být zničena, pokud nejsou požadavky příslušného orgánu splněny jinak. To je například případ, kdy může být použito
jiného opatření specifikovaného v příslušné legislativě.
Zničení musí být tedy pravidlem, pokud nejsou požadavky příslušného orgánu splněny jinak. Navíc, v souladu s článkem 15
odstavcem 3, jakákoliv související dávka, šarže nebo zásilka má být považována za nebezpečnou a musí být zničena, dokud se
po podrobném posouzení nezjistí, že neexistují důkazy o tom, že nesplňuje požadavek na bezpečnost krmiv.
Tedy při informování příslušných orgánů o stažení nebezpečného krmiva (a jakékoliv související dávky, šarže nebo zásilky)
provozovatel krmivářského podniku upřesní, jestli je plánováno zničení nebo navrhne alternativní opatření zajišťující aby se
žádné nebezpečné krmivo nemohlo uvést na trh nebo se jim krmilo jakékoliv hospodářské zvíře. Dohoda s příslušných orgány o navržení alternativních opatření je nutná, aby provozovatel tato opatření aplikoval, za podmínek stanovených zvláštní
legislativou.
iii) informace uživatelům a zpětné převzetí
Poznámky k článku 19 odstavci 1 ve vztahu k informacím a zpětnému převzetí jsou aplikovatelné s příslušnými změnami.
Avšak protože jsou tato ustanovení aplikovaná v oblasti krmiv, informace o stažení bude obvykle zahrnovat uživatele krmiva,
obvykle farmáře a ne spotřebitele.
IV.3.2. Článek 20 odstavce 2, 3 a 4
Poznámky pro aplikaci odstavců 2, 3 a 4 článku 19 jsou s platné s příslušnými změnami pro aplikaci odstavců 2, 3 a 4 článku 20.
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V. ČLÁNEK 11: DOVOZ POTRAVIN A KRMIV
Článek 11
Potraviny a krmiva dovážené do Společenství
Potraviny a krmiva dovážené do Společenství pro uvedení na trh ve Společenství musí splňovat příslušné požadavky potravinového práva nebo podmínky, které jsou Společenstvím považovány přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům, nebo, v případě existence
specifické dohody mezi Společenstvím a zemí vývozu, požadavky obsažené v dotyčné dohodě.

Ustanovení sledovatelnosti obecného potravinového práva nemá mimo EU teritoriální efekt. Tento požadavek pokrývá
všechny stupně výroby, zpracování a distribuce v EU, a sice od dovozce po úroveň maloobchodu.
Článek 11 by neměl být interpretován jako požadavek sledovatelnosti provozovatelům potravinářských/krmivářských podniků ve třetích zemích. Požaduje se, aby potraviny/krmiva dovážené do Společenství splňovaly požadavky odpovídající potravinovému právu a právním předpisům o krmivech.
Po vývozcích v zemích obchodních partnerů není právně požadováno, aby plnili požadavky sledovatelnosti, které jsou uloženy v rámci EU článkem 18 Nařízení 178/2002. Mohou však zde být okolnosti specifických dvoustranných právních požadavků
pro určité citlivé sektory, nebo specifických právních požadavků Společenství, např. ve veterinárním sektoru, kde pravidla
certifikace požadují informace, týkající se původu potraviny.Tyto požadavky nejsou ovlivněny ustanoveními o sledovatelnosti
obecného potravinového práva.
Cíl článku 18 je dostatečně splněn, protože požadavek se vztahuje na dovozce. Tam, kde dovozci do EU budou schopni
identifikovat, od koho byl produkt ze třetích zemí dovezen, požadavek článku 18 a jeho cíl se pokládá za splněný.
Mezi některými provozovately potravinářských/krmivářských podniků je v EU obvyklé14 požadovat po obchodních partnerech splnění požadavků sledovatelnosti nad rámec principu „krok zpět-o krok vpřed“ principu. Přesto je nutné poznamenat,
že takovéto požadavky jsou součástí smluvních dohod potravinářských podniků, nikoliv požadavků stanovených nařízením.

VI. ČLÁNEK 12: VÝVOZ POTRAVIN A KRMIV
Článek 12 odstavec 1
1. Potraviny a krmiva vyvážené nebo znovu vyvážené ze Společenství za účelem uvedení na trh třetí země musí splňovat příslušné
požadavky potravinového práva, pokud není orgány země dovozu požadováno jinak nebo pokud není jinak stanoveno právními
předpisy, nařízeními, normami, zásadami správné praxe a jinými právními a správními postupy, které mohou platit v zemi dovozu.
V ostatních případech, kromě případů, kdy potraviny poškozují zdraví nebo kdy nejsou krmiva bezpečná, mohou být potraviny a krmiva
vyváženy nebo znovu vyváženy pouze tehdy, jestliže příslušné orgány země určení výslovně souhlasily poté, co byly plně informovány o důvodech a okolnostech, kvůli kterým nemohly být dotyčné potraviny a krmiva uvedeny na trh ve Společenství.
2. Pokud jsou použitelná ustanovení bilaterální dohody uzavřené mezi Společenstvím nebo jedním z jeho členských států a třetí zemí,
musí být potraviny a krmiva vyvážené ze Společenství nebo z dotyčného členského státu do této třetí země v souladu s dotyčnými
ustanoveními.

VI.1. Shrnutí a cíl
Jak je jasně stanoveno v odstavci č. 24 preambule, je nezbytné zajistit, aby potraviny a krmiva vyvážené nebo opakovaně
vyvážené ze Společenství byly v souladu s právními předpisy Společenství nebo splňovaly požadavky stanovené zemí dovozu.
V ostatních případech mohou být potraviny a krmiva vyváženy nebo opakovaně vyváženy pouze s výslovným souhlasem
země dovozu. Je však nezbytné zajistit, aby potraviny poškozující zdraví nebo krmiva, která nejsou bezpečná, nebyly vyváženy
nebo opakovaně vyváženy ani v případě souhlasu země dovozu.
Cílem bylo vzít v úvahu úroveň ochrany stanovenou zeměmi dovozu.
Bylo také považováno za zásadní zabránit „vyvážení“ krizí. Pokud dojde ke vzniku nového rizika, všechny země pravděpodobně nebudou mít stanoveny odpovídající zvláštní požadavky k zabránění rizika. Proto, je zásadní zajistit, aby za takových
okolností, potraviny a krmiva mohly být vyváženy nebo opakovaně vyváženy pouze se souhlasem příslušných orgánů země
určení a poté, co byly tyto orgány plně informovány o důvodech a okolnostech, kvůli kterým nemohly být dotyčné potraviny
a krmiva uvedeny na trh ve Společenství. Navíc, pokud jsou v takovémto případě potraviny zdraví poškozující nebo krmiva
nebezpečná, nemohou být vyváženy nebo opakovaně vyváženy dokonce ani v případě souhlasu země dovozu.

14

srov. vysvětlení v kapitole II.3.1.iii).
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Oblast působnosti tohoto článku je omezena na potraviny/krmiva vyrobené uvnitř EU (vyvezené) nebo potraviny/krmiva,
které byly uvedeny na trh EU po svém dovozu ( opětovném vývozu). Tento článek není aplikovatelný na krmiva nebo potraviny zamítnuté na vnějších hranicích EU.

VI.2. Článek 12 odstavec 1
Tento první pododstavec odstavce 1 článku 12 stanoví obecné pravidlo: „Potraviny a krmiva zamýšlené pro vývoz nebo
opětovný vývoz musí splňovat příslušné požadavky potravinového práva, pokud není požadováno jinak orgány země dovozu,
legislativou nebo správními postupy v zemi dovozu“. Nejobvyklejší situací, na kterou se toto vztahuje je: Třetí země mají
stanovenu svou vlastní úroveň ochrany pro konkrétní potravinu nebo krmivo a vyvážející provozovatelé musí tedy vyhovět
požadavkům stanoveným zeměmi dovozu.
Kde nejsou orgány zemí dovozu stanoveny žádné požadavky ( legislativa nebo správní postupy), potravina nebo krmivo zamýšlené pro vývoz nebo opětovný vývoz musí vyhovovat odpovídajícím požadavkům potravinového práva Společenství.
Druhý pododstavec odstavce 1 článku 12 stanoví přístup, který musí být uplatňován v případech jiných, než těch zahrnutých
v prvním pododstavci odstavce 1 článku 12.
V těchto odlišných případech, např. pokud nejsou žádné odpovídající požadavky potravinového práva Společenství a třetí
země nestanovily žádné zvláštní požadavky použitelné na dovoz, potraviny a krmiva mohou být vyváženy nebo znovu vyváženy s výslovným souhlasem příslušných orgánů země určení a poté, co byly plně informovány o důvodech, kvůli kterým
nemohly být dotyčné potraviny a krmiva uvedeny na trh ve Společenství. Avšak, za těchto okolností, kdy potravina je naopak
zdraví poškozující nebo krmivo nebezpečné, potravina nebo krmivo nemůže být vyváženo nebo znovu vyváženo a musí být
zajištěno její nebo jeho bezpečné odstranění.
Pro potraviny a krmiva odmítnuté na vnějších hranicích EU a které mohou být znovu odeslány, se od 1.1.2006 uplatní článek
21 Nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách
zvířat15

VI.3. Článek 12 odstavec 2
Článek 12 odstavec 2 odkazuje na situaci, kdy členský stát Společenství uzavřel dvoustrannou dohodu se zemí třetího světa.
V takovém případě jsou pravidla, kterými se řídit, pravidly, stavenými v dohodě.

15

Úř. věst. L 165, 30.04.2004, s. 1. Oprava zveřejněná v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1
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červen 2005

Návod EK
pro aplikaci sledovatelnosti (Traceability)
Ministerstvo zemědělství

I. Princip
Nedávné zneklidnění v oblasti potravin (např. BSE, dioxinová krize, častý výskyt salmonelózy, apod.) ukázalo, že identifikace
potravin je pro ochranu spotřebitelů nesmírně důležitá. Sledovatelnost znamená zajištění cíleného a přesného stažení nebo
zpětného převzetí zdravotně závadných produktů nebo produktů, u který je podezření z možného ohrožení zdraví. Spotřebitelům a provozovatelům potravinářských podniků dává odpovídající informace o produkci. Příslušným orgánům umožňuje
posouzení rizik tak, aby bylo zabráněno případnému zbytečnému narušení trhu.
Sledovatelnost sama o sobě nedělá potravinu bezpečnou. Je to nástroj řízení rizika pro využití za účelem pomoci při problému bezpečnosti potravin.
Sledovatelnost má různé cíle, jako například bezpečnost potravin, poctivé obchodování mezi podniky a spolehlivost informací poskytnutých konzumentům.

II. Právní základ
Dne 28. ledna 2002 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství 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 (Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and
of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food
Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety) (dále jen “nařízení”).
Jedním z cílů nařízení bylo stanovit společné definice a zavést všeobecné hlavní zásady a zákonné cíle pro potravinové právo
v zájmu zajištění vysoké ochrany zdraví a efektivního fungování vnitřního obchodu. Kapitola II usiluje na úrovni Společenství
o harmonizaci obecných principů potravinového práva (články 14 až 21) a požadavků, které jsou již obsaženy v právní historii
členských států, pokládá je do evropského kontextu a poskytuje základní rámec definic, principů a požadavků pro budoucí
evropské potravinové právo.
Fungování vnitřního trhu s potravinami může být ohroženo v případech, kdy není možné zjistit původ potravin. Je proto nezbytné vytvořit v potravinářských podnicích komplexní systém sledovatelnosti. Potravinářský podnik (včetně dovozce) musí
být schopen identifikovat alespoň podnik, ze kterého byla potravina, zvíře nebo látka, která může být přidávána do potraviny,
dodána. Sledovatelnost musí být zajištěna ve všech fázích výroby.
Sledovatelností se rozumí možnost zjistit původ potraviny, krmiva, hospodářského zvířete nebo látky, která je určena k zapracování do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se to očekává, ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.
(Definice uvedená v odstavci 15 článku 3 nařízení)
Ačkoli sledovatelnost není v potravinovém řetězci novým pojmem, je to poprvé, co je povinnost pro všechny provozovatele potravinářských podniků identifikovat dodavatele a přímé příjemce svých potravin výslovně uvedena v horizontálním
právním textu Společenství.V důsledku toho, Kapitola II oddíl 4 článek 18 tvoří pro provozovatele potravinářských podniků
novou obecnou povinnost.
“Sledovatelnost“
1. Zajistí se sledovatelnost potravin, krmiv a hospodářských zvířat a jakékoli jiné látky, která je určena k zapracování do potraviny
nebo krmiva nebo u níž se to očekává, a to ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.
2. Provozovatelé potravinářských nebo krmivářských podniků musí být schopni identifikovat jakoukoli osobu, která jim dodala potravinu,
krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k zapracování do potraviny nebo krmiva nebo u níž se to očekává.
Za tímto účelem provozovatelé zavedou systémy a postupy, které umožní, aby byly tyto informace na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
1. Provozovatelé potravinářských nebo krmivářských podniků zavedou systémy a postupy pro identifikaci jiných podniků, kterým byly
dodány jejich výrobky.Tyto informace budou na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
2. Potravina nebo krmivo, které jsou nebo mohou být uvedeny na trh Společenství, musí být odpovídajícím způsobem označeny nebo identifikovány dokumentací nebo informacemi podle příslušných požadavků specifičtějších předpisů s cílem usnadnit jejich sledovatelnost.
3. Ustanovení pro použití požadavků tohoto článku pro konkrétní sektory mohou být přijata postupem podle čl. 58 odst. 2.”
Článek 18 je formulován na základě cílů a zamýšlených výsledků, ale ne na základě popisu, jak výsledků dosáhnout.
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Aniž by byly dotčeny specifické požadavky, tento obecnější přístup umožňuje průmyslu větší flexibilitu v oblasti včlenění a
praktické realizace požadavků

III. Komunitární postup
Článek 58 (kapitola V, oddíl 1) nařízení se odkazuje na postupy stanovené v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES v souladu
s články 7 a 8 uvedeného rozhodnutí. V odstavci 1 čl. 58 se pak uvádí, že Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový
řetězec a zdraví zvířat, dále jen „výbor“, složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Výbor
pracuje v sekcích, které se zabývají všemi záležitostmi souvisejícími bezpečností potravin, zdravím zvířat a ochranou spotřebitele. Problematikou sledovatelnosti se zabývá sekce pro obecné potravinové právo, v rámci které jsou vytvářeny podle
potřeby pracovní skupiny k řešení jednotlivých problémů. Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele zřídilo
pracovní skupinu expertů z členských států za účelem posouzení a dosažení shody na sérii otázek týkající se implementace
a interpretace nařízení. Jednou z nejrozsáhleji diskutovaných oblastí je právě problematika sledovatelnosti.

IV. Interpretace
Článek 18 požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků měli zavedeny systémy a postupy k zajištění sledovatelnosti
svých produktů. Ačkoli článek neposkytuje žádné detaily o těchto systémech, užití termínů „systémy“ a „postupy“ napovídá
o strukturovaných mechanizmech schopných předat jakékoliv potřebné informace na žádost příslušných orgánů.
IV.1 Povinnosti
Článek 18 požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků:
–	byli schopni identifikovat od koho a ke komu by produkt dodán
–	měli systémy a postupy, které umožňují, aby tyto informace byly k dispozici pro vydání příslušným orgánům na jejich žádost
Tento požadavek spočívá v přístupu „krok zpět – krok vpřed“, ze kterého pro provozovatele potravinářských podniků
vyplývá, že musí být:
–	zaveden systém umožňující identifikovat dodavatele a spotřebitele svých produktů
–	vytvořen článek „dodavatel – produkt“ (které produkty jsou dodávány od kterého dodavatele)
–	vytvořen článek „spotřebitel – produkt“ (které produkt jsou dodávány kterým spotřebitelům). Nicméně,
provozovatelé potravinářských podniků nemusí identifikovat spotřebitele, pokud jsou spotřebiteli posledními
(jedná se zejména o maloobchod nebo veřejné stravování, kde není možné identifikovat každého jednotlivého
nakupujícího nebo hosta v restauračním zařízení).
Do působnosti článku 18 nařízení nespadají veterinární léčivé přípravky, přípravky na ochranu rostlin a hnojiva, které jsou
pokryty jinými právními předpisy. Stejně tak se ustanovení nevztahuje na obalové materiály navzdory neúmyslné migraci
jejich součástí do potravin.
Dotyčné látky jsou ty, které jsou určeny nebo zamýšleny k tomu být „včleněny“ jako část potraviny během jejich výroby,
přípravy nebo zpracování. Toto zahrnuje všechny typy potravinových složek včetně obilovin, pokud se mají stát součástí
potraviny, ale nezahrnuje obiloviny, pokud se používají jako osivo. Nové nařízení v oblasti hygieny potravin (ES) č. 852/2004
a připravované nařízení v oblasti krmiv zajistí od 1. ledna 2006 pojítko mezi potravinovými/krmivářskými a veterinárními
léčivými přípravky a přípravky na ochranu rostlin a tak pokryjí dosud existují právní mezeru, takže zemědělci budou muset
vést a uchovávat záznamy i o těchto produktech.
Povinnost zavést systémy sledovatelnosti platí pro provozovatele potravinářských podniků ve všech stupních
potravinového řetězce, od prvovýroby (hospodářská zvířata, sklizeň), přes zpracování potravin k distribuci. Zahrnuje také
charity. Články 3 odstavec 2 a odstavec 5 definují provozovatele potravinářských podniků jako „jakýkoli podnik, zaměřený na
tvorbu zisku nebo nikoli, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce
potravin“. Do této definice spadají rovněž přepravci a skladovatelé, kteří se zabývají distribucí potravin. Tam, kde je doprava
součástí potravinářských podniků, podniky jako celek musí splňovat ustanovení článku 18. Pro oblast dopravy, která uchovává
záznamy o produktech dodávaných spotřebitelům, je dostačující, když ostatní jednotky v podniku používají záznamy
o produktech dodaných od dodavatelů.
Výrobci veterinárních přípravků, zemědělských výrobních vstupů (jako např. osiva) těmto požadavkům nepodléhají.
V případě požadavků na sledovatelnost podle článku 18 nařízení je nutné uvést, že nemá mimo území Evropské unie teritoriální efekt. Tímto požadavkem jsou pokryty všechny stupně výroby, zpracování a distribuce v Evropské unii, a sice od
dovozce po úroveň maloobchodu. Po vývozcích v zemích obchodních partnerů nelze právně vyžadovat, aby plnili požadavky
sledovatelnosti uložené v rámci Evropské unie s výjimkou existence specifických vzájemných dohod pro citlivé sektory.
Pokud se týká uplatňování principu sledovatelnosti v mezinárodním obchodu s potravinami, uplatní se požadavky stanovené
Codex Alimentarius.
IV.2. Implementace požadavků sledovatelnosti
a) identifikace dodavatelů a spotřebitelů provozovateli potravinářských podniků
Provozovatel potravinářského podniku by měl být schopen identifikovat jakoukoliv „osobu“, která mu dodala
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potraviny nebo suroviny. Termín „dodávka“ nelze ale v tomto případě interpretovat pouze jako fyzické doručení
potraviny, resp. hospodářského zvířete, takže např. identifikaci jména osoby, která provedla doručení, nelze považovat
za splnění požadavků sledovatelnosti.
Provozovatel potravinářského podniku musí být schopen identifikovat jiné podniky, kterým dodává svoje produkty
– svoje odběratele (s výjimkou konečných spotřebitelů). Povinnost zavedení systémů sledovatelnosti se uplatňuje
rovněž mezi maloobchodníky, např. mezi distributorem a restaurací.
b) vnitřní sledovatelnost
Nařízení nestanoví explicitně požadavek na zavedení systémů tzv. „vnitřní sledovatelnosti“, tj. propojení mezi vstupujícími a vystupujícími produkty. Stejně tak není stanovena povinnost, aby byly v záznamech uchovávány informace o
tom, jak jsou šarže rozděleny anebo jak jsou kombinovány při výrobě nových výrobků nebo šarží. Nicméně obecně
se doporučuje, aby takový systém byl zaváděn v závislosti na charakteru činnosti podniku, protože se má za to, že
takový systém bude přínosem k cílenějšímu a přesnějšímu případnému tažení trhu.
c) ostatní systémy sledovatelnosti stanovené sektorovou legislativou
Kromě specifické legislativy, která stanovuje pravidla pro sledovatelnost potravin pro určité produkty nebo odvětví, existují ještě právní předpisy, kterými se stanovují obchodní normy pro některé produkty. Přestože jsou tyto
předpisy určeny především k zavedení rovných obchodních podmínek, obsahují ustanovení o identifikaci výrobků,
o přenosu dokumentů při transakcích, o uchovávání záznamů, apod. Všechna takové požadavky, pokud jsou v praxi
realizovány, lze využít a začlenit do systému sledovatelnosti, jestliže umožňují identifikaci dodavatelů a přímých příjemců výrobků na všech úrovních výroby, zpracování anebo distribuce.
IV.3. Druhy informací
Článek 18 nespecifikuje, které typy informací mají být provozovateli potravinářských podniků uchovávány. Všechny odpovídající informace za účelem sledovatelnosti by měly být vybírány a uchovávány nejen v závislosti na charakteru každého
systému sledovatelnosti, ale i s ohledem na aktivitu potravinářského podniku. Pro splnění cíle článku 18 je ale nezbytná
registrace následujících informací, které lze rozdělit do dvou kategorií:
1. informace, které musí být dostupné ve všech případech:
–	jméno a adresa dodavatele a povaha produktů, které dodal
–	jméno a adresa spotřebitele a povaha produktů, které byly tomuto spotřebiteli dodány
–	datum transakce nebo dodávky
2. doplňkové informace, u kterých se doporučuje jejich uchovávání:
–	objem nebo množství
–	číslo šarže, pokud existuje
–	detailnější popis produktu (balený nebo nebalený výrobek, odrůda ovoce/zeleniny, surovina nebo zpracovaný produkt)
IV.4. Reakční doba pro dostupnost dat o sledovatelnosti
Nejdůležitějším bodem pro dobrý systém sledovatelnosti k naplnění jeho cíle je doba potřebná k předání rychlé a přesné
informace. Případná prodleva v předání relevantní informace narušuje pohotovou reakci v případě krize. Přesná doba k předání informace není stanovena, ale obecně platí:
–	minimální informace první kategorie (odstavec IV.3/1) musí být dostupná okamžitě
–	informace druhé kategorie (odstavec IV.3/2) musí být dostupné co nejrychleji v termínech podle okolností
IV.5 Doba uchovávání záznamů
Časové období pro uchovávání záznamů není nikde přesně uvedeno, ale obchodní doklady jsou obvykle registrovány na
období pěti let pro účely daňové kontroly. Toto pětileté období(od data výroby nebo dodávky) naplňuje cíl článku 18.
Toto pravidlo je však nutno v některých případech přizpůsobit:
a) pro produkty (např. víno), které nemají specifikovánu dobu trvanlivosti se aplikuje obecné pravidlo 5 let
b) jestliže doba trvanlivosti výrobku je delší než 5 let, záznamy by měly být uchovávány po dobu trvanlivosti výrobku
plus šest měsíců
c) pro rychle se kazící produkty, jejichž doba spotřeby je kratší než 3 měsíce nebo bez stanoveného data (např. ovoce,
zelenina a nebalené produkty), kdy se dostanou ke konečnému spotřebiteli, na dobu určenou tímto datem plus šest
měsíců po datu výroby nebo dodávky

V. Dodatek
Někteří provozovatelé potravinářských podniků vyžadují po obchodních partnerech splnění požadavků sledovatelnosti nad
rámec principu „krok vpřed – krok vzad“. Zde je nutné zdůraznit, že jakékoliv takové požadavky jdou nad rámec požadavků
stanovených nařízením, a jsou součástí smluvních dohod (dodavatelsko-odběratelské vztahy), ale nemají oporu v potravinovém právu.
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Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
(Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 1)
Ve znění:
Úřední věstník
Č.

Strana

Datum

►M1

Nařízení Komise (ES) č. 1019/2008 ze dne 17. října 2008

L 277

7

18.10.2008

►M2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

L 87

109

31.3.2009

ze dne 11. března 2009
Opraveno:
►C1

Oprava, Úř.věst. L 46, 21.2.2008, s. 50 (852/2004)

▼B
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
č. 852/2004
ze dne 29. dubna 2004
o hygieně potravin
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Dosažení vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví je jedním ze základních cílů potravinového práva, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 178/2002 (4). Uvedené nařízení rovněž stanoví další jednotné zásady a definice pro potravinové
právo na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství, včetně cíle dosáhnout volného pohybu potravin ve Společenství.
(2)

Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin (5) se stanoví obecná hygienická pravidla pro potraviny
a postupy pro ověřování dodržování těchto pravidel.

(3)

Zkušenosti prokázaly, že tato pravidla a postupy jsou spolehlivým základem pro zajištění bezpečnosti potravin. V rámci společné zemědělské politiky bylo přijato mnoho směrnic s cílem stanovit zvláštní hygienická pravidla pro výrobu produktů
uvedených v příloze I Smlouvy a pro jejich uvádění na trh. Tato hygienická pravidla snížila překážky pro obchod s dotyčnými
produkty, čímž přispěla k vytvoření vnitřního trhu a zároveň zajišťovala vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.

(4)

S ohledem na veřejné zdraví obsahují tato pravidla a postupy jednotné zásady, zejména zásady týkající se odpovědnosti výrobců a příslušných orgánů, strukturní, provozní a hygienické požadavky na zařízení, postupy schvalování zařízení, požadavky na
skladování a přepravu a požadavky na označení zdravotní nezávadnosti.

(1) Úř.věst. C 365 E, 19.12.2000, s. 43.
(2) Úř.věst. C 155, 29.5.2001, s. 39.
(3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. května 2002 (Úř.věst. C 180E, 31.7.2003, s. 267), společný postoj Rady ze dne 27. října 2003
(Úř.věst.C 48 E, 24.2.2004, s. 1), postoj Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) a rozhodnutí
Rady ze dne 16.dubna 2004.
4
( ) 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 (Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř.věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).
(5) Úř.věst. L 175, 19.7.1993, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř.věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
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(5)

Tyto zásady tvoří společný základ pro hygienickou výrobu všech potravin, včetně produktů živočišného původu uvedených
v příloze I Smlouvy.

(6)

Vedle tohoto společného základu jsou pro některé potraviny nezbytná zvláštní hygienická pravidla. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu (6), stanoví tato pravidla.

(7)

Hlavním cílem nových obecných a zvláštních hygienických pravidel je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem
na bezpečnost potravin.

(8)

Pro zajištění bezpečnosti potravin od prvovýroby až po uvedení na trh nebo vývoz včetně je nezbytný integrovaný přístup.
Každý provozovatel potravinářského podniku v celém potravinovém řetězci by měl zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti potravin.

(9)

Pravidla Společenství by se neměla vztahovat na prvovýrobu pro soukromé domácí použití ani na domácí přípravu potravin, na
manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spotřebu. Navíc by se měla vztahovat pouze na podniky,
jejichž koncepce předpokládá určitou kontinuitu činností a určitý stupeň organizace.

(10) Rizika pro potraviny existující na úrovni prvovýroby by měla být identifikována a vhodným způsobem omezována, aby bylo
zajištěno dosažení cílů tohoto nařízení. Avšak v případě, kdy provozovatel potravinářského podniku dodává malá množství
vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, je vhodné chránit veřejné zdraví vnitrostátním právem především z důvodu úzkého vztahu výrobce a spotřebitele.
(11) Všeobecné použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) na prvovýrobu dosud není proveditelné. Pokyny
pro správnou praxi by měly podpořit používání vhodných hygienických postupů. Podle potřeby by však měly být tyto pokyny
doplněny zvláštními hygienickými pravidly pro prvovýrobu. Hygienické požadavky na prvovýrobu a související postupy by se
měly lišit od požadavků na jiné postupy.
(12) Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech: v právních předpisech by měly být stanoveny minimální hygienické poža
davky, dodržování požadavků by mělo být u provozovatelů potravinářských podniků kontrolováno úředními kontrolami a provozovatelé potravinářských podniků by měli zavést a provádět programy bezpečnosti potravin a postupy založené na zásadách
HACCP.
(13) Úspěšné provádění postupů založených na zásadách HACCP vyžaduje plnou spolupráci a zapojení zaměstnanců potravinář
ských podniků. Zaměstnanci by proto měli být školeni. Systém HACCP je nástroj, který má pomoci provozovatelům potravinář
ských podniků dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti potravin. Systém HACCP by neměl být považován za metodu samoregulace a neměl by nahrazovat úřední kontroly.
(14) Ačkoli by se požadavek zavést postupy založené na zásadách HACCP neměl hned od počátku vztahovat na prvovýrobu, bude
možnost jeho rozšíření jednou ze součástí přezkumu, které Komise provede v rámci následného provádění tohoto nařízení.
Je však vhodné, aby členské státy vedly provozovatele na úrovni prvovýroby k tomu, aby takové zásady uplatňovali v nejvyšší
možné míře.
(15) Požadavky systému HACCP by měly brát v úvahu zásady obsažené v Codex alimentarius.Měly by být dostatečně pružné, aby
byly použitelné ve všech situacích, včetně malých podniků. Zejména je nezbytné připustit, že u určitých potravinářských podniků nelze identifikovat kritické kontrolní body a že v některých případech může správná hygienická praxe nahradit monitorování kritických kontrolních bodů. Podobně požadavek stanovení „kritických limitů“ neznamená, že je nezbytné stanovit pro
každý případ číselný limit.Vedle toho by požadavky na uchovávání dokladů měly být pružné, aby nevedly k nepřiměřené zátěži
pro velmi malé podniky.
(16) Pružnost je také na místě, aby bylo možné pokračovat v používání tradičních metod v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo
distribuce potravin, a ve vztahu ke strukturálním požadavkům na zařízení. Pružnost je zvláště důležitá pro regiony ovlivněné
zvláštními zeměpisnými omezeními, včetně nejvzdálenějších regionů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy. Pružnost by však neměla
ohrožovat cíle týkající se hygieny potravin. Navíc by měly být postupy dovolující členským státům využít pružnosti zcela průhledné, neboť všechny potraviny vyrobené v souladu s hygienickými pravidly budou ve volném oběhu v celém Společenství.
Mělo by být stanoveno, aby byly případné rozdíly názorů řešeny diskusí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a
zdraví zvířat, zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002.
(17) Provádění hygienických pravidel může být vedeno stanovením cílů, například snížením obsahu patogenů nebo stanovením
pracovních charakteristik. Je tedy nezbytné stanovit pro tento účel postupy. Takové cíle by doplnily stávající potravinové
právo, například nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu
kontaminujících látek v potravinách (7), které předpokládá stanovení nejvyšších přípustných množství určitých kontaminujících
látek, a nařízení (ES) č. 178/2002, které stanoví zakazují uvádět na trh potraviny, které nejsou bezpečné, a stanoví vytvoření
jednotného základu pro používání zásady předběžné opatrnosti.
(18) Měla by být zajištěna úzká a účinná spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat s cílem zohledňovat technický a vědecký pokrok. Toto nařízení přihlíží k mezinárodním závazkům v Dohodě
WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a k mezinárodním normám bezpečnosti potravin obsaženým
v Codex alimentarius.

(6) Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
(7) Úř.věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
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(19) Registrace zařízení a spolupráce provozovatelů potravinářských podniků jsou nezbytné pro to, aby mohly příslušné orgány
účinně provádět úřední kontroly.
(20) Sledovatelnost potravin a složek potravin v rámci potravinového řetězce je základním prvkem v zajišťování bezpečnosti potravin. Nařízení (ES) č. 178/2002 obsahuje pravidla pro zajištění sledovatelnosti potravin a složek potravin a stanoví postup
pro přijetí prováděcích pravidel, aby se tyto zásady mohly používat v určitých odvětvích.
(21) Potraviny dovážené do Společenství by měly být v souladu se všeobecnými požadavky stanovenými nařízením (ES) č. 178/2002
nebo splňovat pravidla, která jsou rovnocenná s pravidly Společenství. Toto nařízení definuje některé zvláštní hygienické poža
davky na potraviny dovážené do Společenství.
(22) Potraviny vyvážené ze Společenství do třetích zemí musí být v souladu s obecnými požadavky stanovenými nařízením (ES) č.
178/2002. Toto nařízení definuje určité zvláštní hygienické požadavky na potraviny vyvážené ze Společenství.
(23) Právní předpisy Společenství pro hygienu potravin by se měly zakládat na vědeckých doporučeních. Proto by v případě potřeby měly být vedeny konzultace s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.
(24) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nahrazuje směrnici 93/43/EHS, měla by být uvedená směrnice zrušena.
(25) Požadavky tohoto nařízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v platnost všechny nové právní předpisy o hygieně
potravin. Je rovněž vhodné stanovit, aby byla nová pravidla použitelná nejdříve po osmnácti měsících od dne, kdy vstoupí
v platnost, aby se dotčená odvětví měla čas přizpůsobit.
(26) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28.
června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Oblast působnosti
1. Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků,přičemž přihlíží především k těmto zásadám:
a) primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku;
b) je nezbytné zajistit bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci, počínaje prvovýrobou;
c) je důležité, aby u potravin, které nelze bezpečně skladovat při okolní teplotě, zejména u mražených potravin, nebyl
porušen chladicí řetězec;
d) všeobecné používání postupů založených na zásadách HACCP spolu s používáním správné hygienické praxe by mělo
posílit odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků;
e) pokyny pro správnou praxi jsou hodnotným nástrojem, který napomůže provozovatelům potravinářských podniků
na všech úrovních potravinového řetězce dodržet pravidla hygieny potravin a používat zásady HACCP;
f) je nezbytné stanovit mikrobiologická kritéria a požadavky na kontrolu teploty, založené na vědeckém posouzení
rizika;
g) je nezbytné zajistit, aby dovážené potraviny odpovídaly alespoň týmž nebo rovnocenným hygienickým normám jako
produkty vyráběné ve Společenství.
Toto nařízení se použije na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a na vývoz. Nejsou jím dotčeny specifičtější
požadavky týkající se hygieny potravin.
2. Toto nařízení se nevztahuje na
a) prvovýrobu pro soukromé domácí použití;
b) domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spotřebu;
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo
místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) sběrná střediska a koželužny, které spadají do definice potravinářského podniku pouze proto, že nakládají se surovinou pro výrobu želatiny nebo kolagenu.
3. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů pravidla pro činnosti uvedené v odst. 2 písm. c). Tato
vnitrostátní pravidla směřují k dosažení cílů tohoto nařízení.

(8) Úř.věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Článek 2
Definice
1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „hygienou potravin“ (dále jen „hygiena“) opatření a podmínky nezbytné pro omezování nebezpečí a pro zajištění
vhodnosti potraviny k lidské spotřebě s přihlédnutím k jejímu určenému použití;
b) „produkty prvovýroby“ produkty z prvovýroby včetně produktů rostlinné výroby, živočišné výroby, lovu a rybolovu;
▼ C1

c) „provozem“ jakákoli jednotka potravinářského podniku;
▼B

d) „příslušným orgánem“ ústřední orgán členského státu pověřený zajišťováním dodržování požadavků tohoto nařízení
nebo jakýkoli jiný orgán, jemuž uvedený ústřední orgán tuto pravomoc svěřil; podle potřeby se jím rozumí také odpovídající orgán třetí země;
e) „rovnocenným“ ve vztahu k různým systémům: schopný plnit tytéž cíle;
d) „kontaminací“ přítomnost nebo vnášení nebezpečí;
f) „pitnou vodou“ voda splňující minimální požadavky stanovené ve směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998
o jakosti vody určené k lidské spotřebě (9);
g) „čistou mořskou vodou“ přírodní, umělá nebo přečištěná mořská nebo brakická voda, která neobsahuje mikroorganismy, škodlivé látky ani toxický mořský plankton v množství, jež by mohlo přímo nebo nepřímo ovlivnit hygienickou
jakost potravin;
i) „čistou vodou“ čistá mořská voda a sladká voda podobné jakosti;
j) „prvním balením“ umístění potraviny do prvního obalu nebo první nádoby, které přicházejí do přímého styku s dotyčnou potravinou, jakož i tento první obal nebo první nádoba;
k) „dalším balením“ umístění jedné nebo více potravin v prvním obalu do další nádoby, jakož i tato další nádoba;
l) „hermeticky uzavřenou nádobou“ nádoba navržená a určená k ochraně proti pronikání nebezpečí;
m) „zpracováním“ jakákoli činnost podstatně měnící původní produkt, včetně zahřívání, uzení, nakládání, zrání, sušení,
marinování, extrahování, extrudování nebo kombinace uvedených postupů;
n) „nezpracovanými produkty“ potraviny, které nebyly zpracovány, včetně produktů, které byly děleny, porcovány, odseknuty, plátkovány, vykostěny, rozsekány, zbaveny kůže, rozdrceny, nakrájeny, očištěny, ořezány, vyloupány, rozemlety,
zchlazeny, zmraženy, hluboce zmraženy nebo rozmraženy;
o) „zpracovanými produkty“ potraviny získané zpracováním nezpracovaných produktů.Tyto produkty mohou obsahovat
složky, které jsou nezbytné pro jejich výrobu nebo jim dávají zvláštní vlastnosti.
2. Použijí se rovněž definice stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002.
3. V přílohách tohoto nařízení se pojmy ,je-li to nezbytné“, „popřípadě“, „odpovídající“ a „podle potřeby“ rozumí je-li to
nezbytné, popřípadě, odpovídající a podle potřeby pro dosažení cílů tohoto nařízení.

KAPITOLA II
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ
Článek 3
Obecná povinnost
Provozovatel potravinářského podniku zajistí, aby ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potraviny pod jeho kontrolou splňovaly odpovídající hygienické požadavky stanovené v tomto nařízení.
Článek 4
Obecné a zvláštní hygienické požadavky
1. Provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se prvovýrobou a souvisejícími postupy uvedenými v příloze I dodržují obecná hygienická pravidla stanovená v části A přílohy I a všechny zvláštní požadavky stanovené nařízením (ES) č.
853/2004.
2. Provozovatelé potravinářských podniků provádějících činnosti v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin,
které následují po fázích, na něž se vztahuje odstavec 1, dodrží všeobecné hygienické požadavky stanovené v příloze II
a všechny zvláštní požadavky stanovené nařízením (ES) č. 853/2004.
(9) Úř.věst. L 330, 5.12.1998, s. 32. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
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3. Provozovatelé potravinářských podniků podle potřeby přijmou tato zvláštní hygienická opatření:
a) pro soulad s mikrobiologickými kritérii pro potraviny;
a) postupy nezbytné pro splnění úkolů stanovených za účelem dosažení cílů tohoto nařízení;
b) pro soulad s požadavky na kontrolu teploty potravin;
c) pro zachování chladicího řetězce;
d) pro odběr vzorků a analýzu.
▼ M2

4. Komise přijímá kritéria, požadavky a úkoly podle odstavce 3 a související metody odběru vzorků a analýzy. Tato opatření,
jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
▼B

5. Pokud nejsou v tomto nařízení, v nařízení (ES) č. 853/2004 a v prováděcích opatřeních k nim upřesněny metody odběru
vzorků nebo analýzy, mohou provozovatelé potravinářských podniků použít vhodné metody stanovené v jiných předpisech Společenství nebo ve vnitrostátních předpisech, nebo pokud takové metody neexistují, metody, které poskytují
výsledky, které jsou rovnocenné výsledkům získaným pomocí referenční metody, jsou-li vědecky validovány podle mezinárodně uznávaných pravidel nebo protokolů.
6. Provozovatelé potravinářských podniků mohou používat pokyny uvedené v článcích 7, 8 a 9 jako pomůcku pro plnění
svých povinností podle tohoto nařízení.
Článek 5
Analýza rizika a kritické kontrolní body
1. Provozovatelé potravinářských podniků vytvoří a zavedou jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupují podle nich.
2. Zásady HACCP ve smyslu odstavce 1 spočívají
a) v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou
úroveň,
b) v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž je kontrola nezbytná pro předcházení riziku, pro jeho
vyloučení nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň,
c) ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních bodech, které s ohledem na předcházení identifikovanému
riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a nepřijatelnost,
d) ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů v kritických kontrolních bodech,
e) ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický kontrolní bod není zvládán,
f) ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování opatření uvedených v písmenech a) až e); a
g) ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku, jejichž účelem je prokázat
účinné používání opatření uvedených v písmenech a) až f).
Při každé změně výrobku, procesu nebo fáze přezkoumají provozovatelé potravinářských podniků tento postup a provedou
v něm nezbytné změny.
3. Odstavec 1 se vztahuje pouze na provozovatele potravinářských podniků vykonávajících činnosti v jakékoli fázi výroby,
zpracování a distribuce potravin, které následují po prvovýrobě a souvisejících postupech uvedených v příloze I.
4. Provozovatelé potravinářských podniků
a) Prokáží příslušnému orgánu, že jednají v souladu s odstavcem 1, přičemž důkaz musí být podán způsobem požadovaným příslušným orgánem s přihlédnutím k typu a velikosti potravinářského podniku;
b) zajistí, aby všechny dokumenty popisující postupy vyvinuté v souladu s tímto článkem byly neustále aktualizovány;
c) uchovávají po vhodnou dobu veškeré další doklady a záznamy.
5. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou být stanovena postupem podle čl. 14 odst. 2.Tato pravidla mohou usnadňovat
určitým provozovatelům potravinářských podniků provádění tohoto článku zejména tím, že k plnění odstavce 1 umožní
užívání postupů uvedených v pokynech pro používání zásad HACCP. Tato pravidla mohou také upřesnit dobu, po kterou
provozovatelé potravinářských podniků v souladu s odst. 4 písm. c) uchovávají doklady a záznamy.
Článek 6
Úřední kontroly, registrace a schvalování
1. Provozovatelé potravinářských podniků spolupracují s příslušnými orgány v souladu s ostatními použitelnými právními
předpisy Společenství, nebo pokud neexistují, v souladu s vnitrostátním právem.
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▼ C1

2. Každý provozovatel potravinářského podniku zejména oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu způsobem, který je
dotyčným orgánem vyžadován, každý provoz podléhající jeho kontrole, který provádí činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového provozu.
Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o provozech, včetně
oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího provozu.
3. Provozovatelé potravinářských podniků však zajistí, aby byly provozy po alespoň jedné návštěvě na místě schváleny příslušným orgánem, pokud je to požadováno
a) vnitrostátním právem členského státu, ve kterém se provoz nachází;
b) nařízením (ES) č. 853/2004 nebo
▼ M2

c) rozhodnutím Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
▼ C1

Členský stát, který podle písmene a) požaduje, aby byly určité provozy na jeho území schvalovány podle vnitrostátního práva,
oznámí Komisi a ostatním členským státům dotyčná vnitrostátní pravidla.
▼B

KAPITOLA III
POKYNY PRO SPRÁVNOU PRAXI
Článek 7
Vypracování, šíření a použití pokynů
Členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou hygienickou praxi a pro používání zásad HACCP
v souladu s článkem 8. Doporučení Společenství jsou vypracovávána v souladu s článkem 9.
Šíření a používání vnitrostátních pokynů i pokynů Společenství je podporováno. Používání těchto pokynů však je pro provozovatele potravinářských podniků dobrovolné.

1.

2.
3.

5.

Článek 8
Vnitrostátní pokyny
Případné vnitrostátní pokyny pro správnou praxi vypracuje a rozšíří potravinářské odvětví
a) po konzultaci se zástupci subjektů, jejichž zájmy mohou být podstatným způsobem ovlivněny, například s příslušnými
orgány nebo sdruženími spotřebitelů;
b) s přihlédnutím k souvisejícím zásadám správné praxe Codex alimen-tarius a
c) s přihlédnutím k doporučením uvedeným v příloze I části B, pokud se týkají prvovýroby a souvisejících postupů
uvedených v příloze I.
Vnitrostátní pokyny mohou být vypracovány pod záštitou národního normalizačního orgánu uvedeného v přílozeII směrnice 98/34/ES (10).
Členské státy posoudí vnitrostátní pokyny s cílem zajistit, že
a) jsou vypracovány v souladu s odstavcem 1,
b) jejich obsah je proveditelný pro odvětví, na která se vztahují, a
c) jsou vhodnými pokyny pro dodržení požadavků článků 3, 4 a 5 v odvětvích a u potravin, na které se vztahují.
4. Členské státy sdělí Komisi vnitrostátní pokyny splňující požadavky odstavce 3. Komise zřídí a vede registrační systém
pro takové pokyny a zpřístupní jej členským státům.
Pokyny pro správnou praxi vypracované podle směrnice 93/43/EHS zůstávají použitelné i po vstupu tohoto nařízení v
platnost, pokud jsou slučitelné s jeho cíli.

Článek 9
Pokyny Společenství
1. Před vypracováním pokynů Společenství pro správnou hygienickou praxi nebo pro používání zásad HACCP vede Komise
konzultace s výborem uvedeným v článku 14. Cílem těchto konzultací je zvážit účelnost vypracování takových pokynů,
jejich rozsah a předmět.
(10)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů (Úř.věst. L 204, 21.7.1998, s. 37). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
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2. Poté, co budou pokyny připraveny, zajistí Komise jejich vypracování a rozšíření:
a) prostřednictvím vhodných zástupců evropských potravinářských odvětví, včetně malých a středních podniků, a jiných
zúčastněných subjektů, například sdružení spotřebitelů, anebo po konzultaci s nimi;
b) ve spolupráci se subjekty, jejichž zájmy mohou být podstatně dotčeny, včetně příslušných orgánů;
c) s přihlédnutím k souvisejícím zásadám správné praxe Codex alimen-tarius
a
d) s přihlédnutím k doporučením uvedeným v příloze I části B, pokud se týkají prvovýroby a souvisejících postupů
uvedených v příloze I.
3. Výbor uvedený v článku 14 posoudí navržené pokyny Společenství s cílem zajistit, že
a) jsou vypracovány v souladu s odstavcem 2,
b) jejich obsah je v rámci celého Společenství proveditelný pro odvětví, na která se vztahují, a
c) jsou vhodnými pokyny pro dodržení požadavků článků 3, 4 a 5 v odvětvích a u potravin, na které se vztahují.
4. Komise vyzve Výbor zřízený podle článku 14, aby ve spolupráci se subjekty uvedenými v odstavci 2 pravidelně přezkoumával všechny pokyny Společenství vypracované v souladu s tímto článkem.
Cílem tohoto přezkoumání je zajistit, aby pokyny zůstaly použitelné a aby byl zohledňován technologický a vědecký pokrok.
5. Názvy pokynů Společenství vypracovaných v souladu s tímto článkem a odkazy na ně budou zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
KAPITOLA IV
DOVOZ A VÝVOZ
Článek 10
Dovoz
Pokud jde o hygienu dovážených potravin, patří požadavky stanovené v článcích 3 až 6 tohoto nařízení mezi odpovídající
požadavky potravinového práva uvedené v článku 11 nařízení (ES) č. 178/2002.
Článek 11
Vývoz
Pokud jde o hygienu vyvážených nebo znovu vyvážených potravin, patří požadavky stanovené v článcích 3 až 6 tohoto nařízení mezi odpovídající požadavky potravinového práva uvedené v článku 12 nařízení (ES) č. 178/2002.
KAPITOLA V
▼ M2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12
Přechodná opatření obecného významu, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho
doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.
▼B

Článek 13
▼ M2

Změny a přizpůsobení příloh I a II

1. Komise může přizpůsobit nebo aktualizovat přílohy I a II, přičemž přihlíží
a) k potřebě přezkoumat doporučení uvedená v příloze I části B bodě 2,
b) ke zkušenostem získaným v rámci používání systémů založených na zásadách HACCP podle článku 5,
c) k technologickému vývoji a jeho praktickým důsledkům a k očekáváním spotřebitelů, pokud jde o složení potravin,
d) k vědeckým posudkům, zejména k novému posouzení rizik,
e) k mikrobiologickým a teplotním kritériím pro potraviny.
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▼ M2

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
2. S přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům může Komise udělit výjimky z příloh I a II, zejména za účelem usnadnit
malým podnikům provádění článku 5, pokud tyto výjimky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení. Tato opatření, jež
mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
▼B
3. Aniž by bylo ohroženo dosahování cílů tohoto nařízení, mohou členské státy přijmout v souladu s odstavci 4 až 7 tohoto
článku vnitrostátní opatření pro přizpůsobení požadavků uvedených v příloze II.
4. a) Cílem vnitrostátních opatření podle odstavce 3 je
i) umožnit další používání tradičních metod ve kterékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin,
nebo
ii) vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků umístěných v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omeze
ními.
▼ C1
b) V ostatních případech se vztahují pouze na stavbu, uspořádání a vybavení provozů.
▼B
5. Členský stát, který si přeje přijmout vnitrostátní opatření podle odstavce 3 o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
V oznámení
a) uvede podrobný popis požadavků, které mají být podle dotyčného členského státu přizpůsobeny, a charakter přizpůsobení, o které usiluje,
▼ C1

b) popíše dotyčné potraviny a provozy,
▼B

c) vysvětlí důvody pro přizpůsobení a případně předloží souhrn provedené analýzy rizik a všech opatření, která mají být
přijata s cílem zajistit, aby přizpůsobení neohrožovalo dosahování cílů tohoto nařízení, a
d) uvede veškeré jiné důležité informace.
6. Ostatní členské státy mají tři měsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 5 na to, aby zaslaly Komisi písemné
připomínky.V případě přizpůsobení vyplývajícího z odst. 4 písm. b) může být tato lhůta na žádost kteréhokoli členského
státu prodloužena na čtyři měsíce. Komise může, a pokud obdrží písemné připomínky od jednoho nebo více členských
států, musí konzultovat členské státy ve výboru uvedeném v čl. 14 odst. 1. Komise může postupem podle čl. 14 odst. 2
rozhodnout, zda zamýšlená opatření mohou být provedena, případně s vhodnými změnami. Komise může popřípadě v
souladu s odstavcem 1 nebo 2 navrhnout obecná opatření.
7. Členský stát může přijmout vnitrostátní opatření, kterými se mění požadavky přílohy II, pouze
a) v souladu s rozhodnutím přijatým v souladu s odstavcem 6, nebo
a) pokud do jednoho měsíce od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 Komise neoznámila členským státům, že obdržela
písemné připomínky nebo že zamýšlí navrhnou přijetí rozhodnutí v souladu s odstavcem 6.
Článek 14
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného
rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
▼ M2
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8
zmíněného rozhodnutí.
▼B

Článek 15
Konzultace s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
Komise vede konzultace s Evropským výborem pro bezpečnost potravin o jakékoli záležitosti spadající do oblasti působnosti
tohoto nařízení, která by mohla mít významný dopad na veřejné zdraví, zejména před navrhováním kritérií, požadavků nebo
úkolů podle čl. 4 odst. 4.
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Článek 16
Zpráva Evropskému parlamentu a Radě
1. Nejpozději do 20. května 2009 Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
2. Ve zprávě podá zejména přehled zkušeností získaných při uplatňování tohoto nařízení a posoudí, zda by bylo žádoucí a
prakticky možné rozšířit požadavky článku 5 na provozovatele potravinářských podniků zabývajících se prvovýrobou a
souvisejícími postupy uvedenými v příloze I.
3. Komise popřípadě doplní zprávu vhodnými návrhy.

1.
2.
3.

4.

Článek 17
Zrušení
Směrnice 93/43/EHS se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení.
Rozhodnutí přijatá podle čl. 3 odst. 3 a článku 10 směrnice 93/43/EHS však zůstávají použitelná do jejich nahrazení rozhodnutími přijatými v souladu s tímto nařízením nebo s nařízením (ES) č. 178/2002. Do stanovení kritérií nebo požadavků
podle čl. 4 odst. 3 písm. a) až e) tohoto nařízení si mohou členské státy ponechat veškerá vnitrostátní pravidla stanovící
taková kritéria nebo požadavky, která přijaly v souladu se směrnicí 93/43/EHS.
Než budou použitelné nové právní předpisy Společenství stanovící pravidla pro úřední kontroly potravin, přijmou členské státy veškerá vhodná opatření, aby zajistily plnění závazků stanovených v tomto nařízení nebo na jeho základě.

Článek 18
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se po osmnácti měsících ode dne, kdy vstoupí v platnost všechny následující právní předpisy:
a) nařízení (ES) č. 853/2004,
a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro
organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (11), a
c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající
se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci určitých produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě a pro jejich uvádění na trh (12).
Použije se však nejdříve od 1. ledna 2006.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

(11) Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
(12) Úř.věst. L 157, 30.4.2004, s. 33.
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PŘÍLOHA I
PRVOVÝROBA
ČÁST A: OBECNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO PRVOVÝROBU A SOUVISEJÍCÍ POSTUPY
Oblast působnosti
1. Tato příloha se vztahuje na prvovýrobu a tyto související postupy:
a) přeprava, skladování produktů prvovýroby a manipulace s nimi v místě výroby za předpokladu, že tyto činnosti
podstatně nemění jejich povahu;
b) přeprava živých zvířat, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů tohoto nařízení; a
c) v případě produktů rostlinného původu, produktů rybolovu a zvěřiny přeprava produktů prvovýroby, jejichž
povaha nebyla podstatně změněna,  Cl z místa výroby do provozu.
II. Hygienické předpisy
2. Provozovatelé potravinářských podniků musí do nejvyšší možné míry zajistit, aby byly produkty prvovýroby chráněny před kontaminací s přihlédnutím k jejich pozdějšímu zpracování.
3. Aniž jsou dotčeny obecné povinnosti stanovené v bodě 2, musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat
příslušné právní předpisy Společenství a vnitrostátní právní předpisy týkající se omezování rizik v prvovýrobě a souvisejících postupech, včetně
a) opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, krmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na ochranu rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, manipulace s nimi a jejich odstraňování;
a
b) opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské
zdraví, včetně programů pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz.
4. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří chovají, sbírají nebo loví zvířata nebo vyrábějí živočišné produkty prvovýroby, musí podle potřeby přijmout vhodná opatření k tomu, aby
a) udržovali v čistotě zařízení používaná v souvislosti s prvovýrobou a souvisejícími postupy, včetně zařízení používaných ke skladování krmiva a manipulace s ním, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným způsobem dezinfikovali;
b) udržovali v čistotě vybavení, kontejnery, přepravní klece, vozidla a plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je
vhodným způsobem dezinfikovali;
c) v nejvyšší možné míře zajistili čistotu zvířat odeslaných na porážku, a je-li to nezbytné, čistotu hospodářských zvířat;
d) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci kontaminace;
e) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s potravinami a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika;
f) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci;
g) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi tak, aby nedošlo ke kontaminaci;
h) zabránili zavlečení a rozšíření nakažlivých chorob přenosných na člověka prostřednictvím potravin, včetně přijetí předběžných opatření při zavádění nových zvířat a hlášení podezření na propuknutí takové choroby příslušnému orgánu;
i) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných u zvířat nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro
lidské zdraví; a
j) používali přísady do krmiv a veterinární léčivé přípravky správně, jak to vyžadují příslušné právní předpisy.
5. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo sklízejí rostlinné produkty, musí podle potřeby přijmout
vhodná opatření k tomu, aby
a) udržovali v čistotě zařízení, vybavení, kontejnery, přepravní bedny, vozidla a plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným způsobem dezinfikovali;
b) zajistili, je-li to nezbytné, hygienickou výrobu, přepravu a skladování rostlinných produktů a jejich čistotu;
c) používali pitnou nebo čistou vodu, je-li to nezbytné k prevenci kontaminace;
d) zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s potravinami a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika;
e) v nejvyšší možné míře zabránili kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci;
f) skladovali odpady a nebezpečné látky a manipulovali s nimi tak, aby nedošlo ke kontaminaci;
g) přihlédli k výsledkům příslušných analýz vzorků odebraných z rostlin nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro
lidské zdraví; a
h) používali přípravky na ochranu rostlin a biocidy správně, jak to vyžadují příslušné právní předpisy.
6. Provozovatelé potravinářských podniků musí přijmout vhodná nápravná opatření, jsou-li informováni o problémech
zjištěných při úředních kontrolách.

I.

III.Vedení záznamů
7. Provozovatelé potravinářských podniků vedou a uchovávají vhodným způsobem a po přiměřenou dobu záznamy o opatřeních přijatých pro omezování rizik odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku. Provozovatelé potravinářských podniků zpřístupní příslušné informace z těchto záznamů příslušnému orgánu a provozovatelům potravinářských
podniků, kteří jsou jejich odběrateli, na jejich žádost.
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8. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří chovají zvířata nebo vyrábějí živočišné produkty prvovýroby, vedou záznamy zejména o
a) druhu a původu krmiva podávaného zvířatům;
b) veterinárních léčivých přípravcích podaných zvířatům nebo o jiném ošetření, o datu podání a ochranných lhůtách,
c) výskytu chorob, které mohou mít vliv na bezpečnost produktů živočišného původu,
d) výsledcích všech analýz provedených u vzorků odebraných u zvířat nebo u jiných vzorků odebraných pro diagnostické účely, které jsou důležité pro lidské zdraví, a
e) všech příslušných zprávách o kontrolách provedených u zvířat nebo produktů živočišného původu.
9. Provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící nebo sklízející rostlinné produkty vedou záznamy zejména o
a) veškerém použití přípravků na ochranu rostlin nebo biocidů,
b) veškerém výskytu škůdců nebo chorob, které mohou mít vliv na bezpečnost produktů rostlinného původu, a
c) výsledcích všech příslušných analýz vzorků odebraných z rostlin nebo jiných vzorků, které jsou důležité pro lidské zdraví.
10. Provozovatelům potravinářských podniků mohou být při vedení záznamů nápomocny jiné osoby, například veterinární
lékaři, agronomové a zemědělští technici.
ČÁST B: DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU HYGIENICKOU PRAXI
1. Vnitrostátní pokyny a pokyny Společenství uvedené v článcích 7 až 9 tohoto nařízení by měly obsahovat pokyny pro
správnou hygienickou praxi při omezování rizika v prvovýrobě a v souvisejících postupech.
2. Pokyny pro správnou hygienickou praxi by měly obsahovat příslušné informace o rizicích, která mohou vzniknout v prvovýrobě a v souvisejících postupech, a opatření pro jejich omezování, včetně příslušných opatření stanovených v právních
předpisech Společenství a vnitrostátních předpisech nebo ve vnitrostátních programech a programech Společenství.
Mohou například obsahovat informace o
a) omezování kontaminace například mykotoxiny, těžkými kovy a radioaktivními látkami,
b) použití vody, organických odpadů a hnojiv,
c) správném a vhodném použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů a o jejich sledovatelnosti,
d) správném a vhodném použití veterinárních léčivých přípravků a přísad do krmiv a o jejich sledovatelnosti,
e) přípravě, skladování, použití a sledovatelnosti krmiv,
f) řádném odstraňování uhynulých zvířat, odpadů a podestýlky,
g) opatřeních pro ochranu před zavlečením nakažlivých chorob přenosných na člověka prostřednictvím potravin a o
povinnosti oznamovat je příslušnému orgánu,
h) postupech, praxi a metodách pro zajištění hygienického způsobu výroby potravin, manipulace s nimi, jejich balení,
skladování a přepravy, včetně účinného čištění a regulace škůdců,
i) opatřeních týkajících se čistoty zvířat určených k porážce a hospodářskýchzvířat,
j) opatřeních týkajících se vedení záznamů.

PŘÍLOHA II
OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH
PODNIKŮ (KROMĚ PŘÍPADŮ, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PŘÍLOHA I)
ÚVOD
Kapitoly V až XII se použijí pro všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a ostatní kapitoly se použijí takto:
– kapitola I se vztahuje na potravinářské prostory kromě těch, na které se vztahuje kapitola III;
– kapitola II se vztahuje na všechny prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin s výjimkou prostor pro
stravování a prostor, na které se vztahuje kapitola III;
– kapitola III se vztahuje na prostory uvedené v nadpisu uvedené kapitoly;
– kapitola IV se vztahuje na veškerou přepravu.
KAPITOLA I
OBECNÉ POŽADAVKY NA POTRAVINÁŘSKÉ PROSTORY
(KROMĚ PROSTOR UVEDENÝCH V KAPITOLE III)
1. Potravinářské prostory musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
2. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí
a) umožňovat odpovídající údržbu, čištění nebo dezinfekci, vylučovat nebo minimalizovat kontaminaci z ovzduší a poskytovat dostatečný pracovní prostor pro hygienické provedení všech postupů;
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b) být takové, aby se zabránilo hromadění nečistot, styku s toxickými materiály, odlučování částeček do potravin a vytváření kondenzátu nebo nežádoucích plísní na površích,
c) umožňovat správnou hygienickou praxi, včetně ochrany před kontaminací a zejména regulace škůdců,a
d) poskytovat, je-li to nezbytné, odpovídající kapacity s vhodnými teplotními podmínkami pro manipulaci s potravinami
a pro jejich skladování při vhodných teplotách a s možností monitorovat, a je-li to nezbytné, zaznamenávat jejich
teplotu.
3. K dispozici musí být dostatečný počet splachovacích záchodů připojených na účinný kanalizační systém. Záchody nesmí
vést přímo do prostor, kde se manipuluje s potravinami.
4. K dispozici musí být dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně rozmístěných a označených. Umyvadla na mytí
rukou musí být vybavena přívodem teplé a studené tekoucí vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. Jeli to
nezbytné, musí být zařízení na mytí potravin odděleno od zařízení na mytí rukou.
5. K dispozici musí být vhodné a dostatečné prostředky pro přirozené nebo nucené větrání. Nesmí docházet k tomu, aby
proudění vzduchu při nuceném větrání směřovalo ze znečistěné oblasti do čisté. Ventilační systémy musí být konstruovány takovým způsobem, aby umožňovaly snadný přístup k filtrům a ostatním součástem vyžadujícím čištění nebo
výměnu.
6. Sanitární zařízení musí být vybavena odpovídajícím přirozeným nebo nuceným větráním.
7. Potravinářské prostory musí mít náležité přírodní nebo umělé osvětlení.
8. Kanalizační zařízení musí odpovídat požadovanému účelu. Musí být navržena a konstruována takovým způsobem, aby nevzniklo riziko kontaminace. Pokud jsou kanalizační kanály zcela nebo částečně otevřené, musí být navrženy tak, aby bylo
zajištěno, že odpad neteče ze znečištěné oblasti směrem k čisté oblasti nebo do ní, zejména u oblastí, kde se manipuluje
s potravinami, které mohou představovat vysoké riziko pro konečného spotřebitele.
9. Vyžaduje-li to hygiena, musí být zajištěna vhodná příslušenství pro převlékání pracovníků.
10. Čisticí a dezinfekční prostředky nesmí být skladovány v oblastech, ve kterých se manipuluje s potravinami.
KAPITOLA II
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROSTORY PRO PŘÍPRAVU, OŠETŘENÍ
NEBO ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
(S VÝJIMKOU PROSTOR PRO STRAVOVÁNÍ A PROSTOR UVEDENÝCH V KAPITOLE III)
1. Uspořádání a vnější úprava prostor pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin (s výjimkou prostor pro stravování
a pro provoz uvedených v kapitole III, avšak včetně prostor v přepravních prostředcích) musí mezi postupy a během
postupů umožňovat používání správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací. Zejména musí být:
a) podlahové povrchy udržovány v bezvadném stavu a musí být snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné. To vyžaduje použití odolných, nenasákavých, omyvatelných a netoxických materiálů, pokud provozovatelé
potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů. Popřípadě musí podlahy umožňovat vyhovující odvod vody z povrchu;
b) povrchy stěn udržovány v bezvadném stavu a musí být snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné.
To vyžaduje použití odolných, nenasákavých, omyvatelných a netoxických materiálů a hladký povrch až do výšky
odpovídající pracovním operacím, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o
vhodnosti jiných použitých materiálů;
c) stropy (nebo v provozech bez stropů vnitřní povrch střechy) a stropní instalace konstruovány a opatřeny takovou
konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot a omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování
částeček;
d) okna a jiné otvory konstruovány tak, aby se zabránilo hromadění nečistot. Okna a otvory, které jsou otevíratelné
do vnějšího prostředí, musí být, je-li to nezbytné, vybaveny sítěmi proti hmyzu, které lze při čištění snadno vyjmout.
Pokud by otevřenými okny mohlo dojít ke kontaminaci, musí okna během výroby zůstat zavřená a zajištěná;
e) dveře snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých a nenasákavých
povrchů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých
materiálů;a
f) povrchy (včetně povrchů zařízení) v oblastech, kde se manipuluje s potravinami a zejména povrchy přicházející do
styku s potravinami udržovány v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné.To
vyžaduje použití hladkých, omyvatelných, korozivzdorných a netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinář
ských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů.
2. Je-li to nezbytné, musí být k dispozici příslušenství pro čištění, dezinfekci a skladování pracovních nástrojů a pracovního
vybavení. Tato příslušenství musí být konstruována z korozivzdorných materiálů a musí být snadno čistitelná s odpovídajícím přívodem teplé a studené vody.
3. Je-li to nezbytné, musí být odpovídajícím způsobem zajištěno mytí potravin. Každá výlevka nebo jiné takové zařízení
určené k mytí potravin musí mít odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody podle požadavků kapitoly VII a musí
se udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, dezinfikované.
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KAPITOLA III
POŽADAVKY NA POJÍZDNÉ NEBO PŘECHODNÉ PROSTORY (NAPŘÍKLAD PRODEJNÍ STANY,
STÁNKY NA TRHU, POJÍZDNÉ PRODEJNY), PROSTORY UŽÍVANÉ PŘEDEVŠÍM JAKO SOUKROMÝ
OBYTNÝ DŮM,V NĚMŽ SE VŠAK PRAVIDELNĚ PŘIPRAVUJÍ POTRAVINY K UVEDENÍ NA TRH,
A NA PRODEJNÍ AUTOMATY
1. Prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v
čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.
2. Zejména musí být, je-li to nezbytné:
a) k dispozici vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání);
b) povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé
potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů;
c) odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;
d) odpovídajícím způsobem zajištěno, aby čištění potravin, jeli součástí postupu prováděného potravinářským podnikem,
bylo prováděno hygienicky;
e) k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody;
f) k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných látek a odpadů (ať kapalných nebo pevných);
g) k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro
potraviny;
h) potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.
KAPITOLA IV
PŘEPRAVA
1. Dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu,
aby chránily potraviny před kontaminací a podle potřeby musí být navrženy a konstruovány tak, aby umožnily odpovídající čistění nebo dezinfekci.
2. Skříně ve vozidlech nebo kontejnery se nesmí používat na přepravu ničeho jiného než potravin, pokud by to mohlo
způsobit kontaminaci.
3. Pokud jsou dopravní prostředky nebo kontejnery používány k přepravě čehokoli jiného než potravin nebo pokud se
různé druhy potravin přepravují současně, musí být výrobky, je-li to nezbytné, účinným způsobem odděleny.
4. Potraviny bez obalu v tekutém nebo granulovaném stavu nebo v prášku se musí přepravovat v nádobách nebo v kontejnerech/cisternách vyhrazených pro přepravu potravin. Tyto nádrže musí být označeny zřetelným a nesmazatelným
způsobem v jednom nebo více jazycích Společenství, aby bylo zřejmé, že jsou používány pro přepravu potravin, nebo
musí být označeny slovy „Pouze pro potraviny“.
5. Pokud byly dopravní prostředky nebo kontejnery použity pro přepravu čehokoli jiného vedle potravin nebo pro přepravu různých druhů potravin, musí být mezi jednotlivými nakládkami provedeno účinné čištění, aby se zabránilo riziku
kontaminace.
6. Potraviny v dopravních prostředcích nebo v kontejnerech musí být uloženy a chráněny tak, aby riziko kontaminace bylo
sníženo na minimum.
7. Je-li to nezbytné, musí být dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat
potraviny při vhodných teplotách a musí umožňovat monitorování těchto teplot.
KAPITOLA V
POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ
1. Všechny předměty, instalace a zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku, musí být
a) důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezinfikovány. Čištění a dezinfekce se musí provádět tak často, aby se vyloučilo
riziko kontaminace;
b) konstruovány takovým způsobem, z takových materiálů a udržovány v takovém pořádku a dobrém stavu, aby riziko
kontaminace bylo sníženo na minimum;
c) s výjimkou nevratných nádob a dalšího obalu konstruovány takovým způsobem, z takových materiálů a udržovány
v takovém pořádku a dobrém stavu, aby bylo možné je udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, je dezinfikovat;
d) instalovány takovým způsobem, aby bylo umožněno odpovídající čištění zařízení a okolních prostor.
2. Zařízení musí být, je-li to nezbytné, vybaveno odpovídajícím kontrolním přístrojem, aby bylo zaručeno plnění cílů tohoto nařízení.
3. Pokud se pro ochranu zařízení a kontejnerů před korozí používají chemické přísady, musí být použity v souladu se správnou praxí.
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KAPITOLA VI
POTRAVINÁŘSKÉ ODPADY
1. Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiný odpad musí být odstraňovány z prostor, kde se nacházejí
potraviny, co nejrychleji, aby nedocházelo k jejich hromadění.
2. Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiné odpady se musí ukládat do uzavíratelných nádob, pokud
provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných typů nádob nebo odklízecích
systémů. Tyto nádoby musí mít vhodnou konstrukci, musí být udržovány v bezvadném stavu a podle potřeby musí být
snadno čistitelné a dezinfikovatelné.
3. Musí být učiněna přiměřená opatření pro skladování a odstraňování potravinářských odpadů, nepoživatelných vedlejších
produktů a jiných odpadů. Úložiště odpadů musí být navržena a spravována tak, aby bylo možné je udržovat v čistotě, a
je-li to nezbytné, bez zvířat a škůdců.
4. Všechny odpady musí být likvidovány hygienickým a ekologickým způsobem v souladu s právními předpisy Společenství
použitelnými k tomuto účelu a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.
▼ Ml

KAPITOLA VII
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

1. a) Musí být zajištěno dostatečné zásobování pitnou vodou, která musí být použita vždy, kdy je nezbytné zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci potravin.
b) U nedělených produktů rybolovu smí být použita čistá voda.
Čistá mořská voda smí být použita u živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů; čistá voda smí být použita také
pro vnější oplachování.
Pokud je čistá voda používána, musí být k dispozici dostatečná zařízení a postupy pro její dodávání, aby bylo zajištěno, že její
používání nebude zdrojem kontaminace potravin.
▼B
2. Užitková voda používaná například k požární ochraně, výrobě páry, chlazení a jiným podobným účelům, musí být vedena
v oddělených a řádně označených systémech. Užitková voda nesmí mít žádné propojení ani jakoukoli možnost zpětného
toku do systémů pitné vody.
3. Recyklovaná voda používaná při zpracování nebo jako složka nesmí představovat riziko kontaminace. Musí splňovat normy pro pitnou vodu, pokud příslušný orgán neuznal, že kvalita vody nemůže ovlivnit hygienickou nezávadnost potraviny
v její konečné formě.
4. Led, který přichází do styku s potravinou nebo který může kontaminovat potravinu, musí být vyroben z pitné vody nebo
v případě použití pro chlazení nedělených produktů rybolovu z čisté vody. Jeho výroba, manipulace s ním a skladování
musí probíhat v takových podmínkách, aby byl chráněn před kontaminací.
5. Pára používaná v přímém styku s potravinou nesmí obsahovat žádnou látku, která představuje zdravotní riziko nebo
může potravinu kontaminovat.
6. Pokud se potraviny tepelně zpracovávají v hermeticky uzavřených nádobách, musí být zajištěno, aby voda používaná
k chlazení nádob po tepleném zpracování nebyla zdrojem kontaminace potraviny.

KAPITOLA VIII
OSOBNÍ HYGIENA
1. Každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit
vhodný, čistý, a je-li to nezbytné, ochranný oděv.
2. Žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli možnost přímé nebo
nepřímé kontaminace. Takto postižená osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku
s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu provozovateli
potravinářského podniku.
KAPITOLA IX
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POTRAVIN
1. Provozovatel potravinářského podniku nesmí přijmout žádné suroviny nebo složky, kromě živých zvířat, ani jiné materiály používané při zpracování produktů, pokud je o nich známo nebo pokud by se dalo důvodně očekávat, že jsou natolik
kontaminovány parazity, patogenními mikroorganismy nebo toxickými, rozkladnými nebo cizorodými látkami, že by i po
hygienicky provedeném vytřídění nebo po přípravných nebo zpracovatelských procesech v potravinářských podnicích
zůstaly stále nevhodné k lidské spotřebě.
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2. Suroviny a všechny složky skladované v potravinářském podniku musí být uloženy ve vhodných podmínkách navržených
tak, aby zabraňovaly jejich kažení, které ohrožuje zdraví, a chránily je před kontaminací.
3. Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla
způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, budou poškozovat zdraví nebo budou kontaminovány takovým
způsobem, že by bylo nesmyslné očekávat, že by se mohly v takovém stavu konzumovat.
4. Musí být zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců. Musí být rovněž zavedeny odpovídající postupy pro zamezení přístupu domácím zvířatům do míst, kde jsou potraviny připravovány, kde je s nimi manipulováno nebo kde jsou
skladovány (nebo pokud to ve zvláštních případech příslušný orgán povolí, zabránit tomu, aby takový přístup vedl ke
kontaminaci).
5. Suroviny, složky, meziprodukty a hotové výrobky, které mohou podporovat růst patogenních mikroorganismů nebo
tvorbu toxinů, nesmí být udržovány při teplotách, které by mohly vést k ohrožení zdraví. Chladicí řetězec nesmí být
přerušen. Jsou však povolena krátká období mimo prostředí s řízenou teplotou, jeli nezbytné se přizpůsobit praktickým
podmínkám při manipulaci během přípravy, přepravy, skladování, vystavování potravin k prodeji a při jejich podávání, za
předpokladu, že to nepovede k ohrožení zdraví. Potravinářské podniky, které vyrábějí zpracované potraviny, manipulují
s nimi nebo je balí musí mít vhodné prostory dostatečné pro oddělené skladování surovin a zpracovaných materiálů a
dostatečně oddělené chladírenské skladování.
6. Pokud mají být potraviny uchovávány nebo podávány při chladírenských teplotách, musí být po tepelném opracování,
nebo jestliže se žádný tepelný proces nepoužívá, po konečné přípravě, co nejrychleji ochlazeny na teplotu, která nevede
k ohrožení zdraví.
7. Rozmrazování potravin musí být prováděno tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních mikroorganismů nebo
tvorba toxinů v potravinách. Při rozmrazování musí být potraviny vystaveny takovým teplotám, které nevedou k ohrožení
zdraví. Pokud může odtékající kapalina při procesu rozmrazování představovat riziko pro zdraví, musí být odpovídajícím
způsobem odváděna. Po rozmrazení se musí s potravinami zacházet tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních
mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách.
8. Nebezpečné nebo nepoživatelné látky, včetně krmiv, musí být odpovídajícím způsobem označeny a skladovány v oddělených a zajištěných nádobách.
KAPITOLA X
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO BALENÍ A DALŠÍHO BALENÍ POTRAVIN
1. Materiál použitý pro první balení a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace.
2. Obalové materiály musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.
3. Při prvním balení a dalším balení musí být postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci produktu. Zejména u plechovek
a sklenic musí být popřípadě zajištěno, aby byly neporušené a čisté.
4. První obaly a další obaly pro opakované použití u potravin musí být snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné.
KAPITOLA XI
TEPELNÉ OŠETŘENÍ
Následující požadavky se vztahují pouze na potraviny uváděné na trh v hermeticky uzavřených nádobách.
1. Při každém tepelném ošetření za účelem zpracování nezpracovaného produktu nebo dalšího zpracování zpracovaného
produktu musí být
a) každá část výrobku vystavena dané teplotě po danou dobu a
b) zabráněno tomu, aby se výrobek při tomto procesu kontaminoval.
2. S cílem zajistit, aby bylo při použitém postupu dosaženo požadovaných cílů, musí provozovatelé potravinářských podniků pravidelně kontrolovat hlavní příslušné parametry (zejména teplotu, tlak, těsnost a mikrobiologické parametry), a to
mimo jiné použitím automatických přístrojů.
3. Použitý postup musí odpovídat mezinárodně uznávaným normám (například pasterizace, vysokoteplotní záhřev nebo
sterilace).
KAPITOLA XII
ŠKOLENÍ
Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby
1. nad osobami manipulujícími s potravinami byl prováděn dohled a aby tyto osoby byly poučeny nebo vyškoleny v otázkách
hygieny potravin přiměřeně ke své pracovní činnosti;
2. osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení nebo za provádění příslušných pokynů
byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP; a
3. byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních předpisů týkajících se školicích programů pro osoby pracující v určitých
potravinářských odvětvích.
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Brusel, 21. prosince 2005

N á v o d EK k  p o s t u p u
i mp l e m e n ta c e u r č i t ý c h u s ta n o v e n í
Nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Tento dokument byl vytvořen pouze pro informační účely. Nebyl přijat ani žádným způsobem schválen Evropskou komisí.
Evropská komise neručí za přesnost poskytnutých informací ani nepřijímá odpovědnost za způsob jejich využití. Uživatelé by proto
měli učinit veškerá nutná opatření, než použijí tyto informace, používané výhradně na vlastní riziko.

ÚČEL DOKUMENTU
Tento dokument je zaměřen zejména na potravinářské podniky a příslušné orgány a má za cíl poskytovat návod na implementaci
nových požadavků na hygienu potravin a souvisejících záležitostí.
POZNÁMKA
Tento dokument se dále vyvíjí a bude aktualizován tak, aby akceptoval zkušenosti a informace získané od členských států, příslušných
orgánů, potravinářských podniků a potravinového a veterinárního úřadu Komise.

1. ÚVOD
Nařízení 852/2004/ES týkající se hygieny potravin1 (dále jen „Nařízení“) bylo přijato 29. dubna 2004. Stanovuje základní
hygienické požadavky, které musí respektovat potravinářské podniky ve všech etapách potravinového řetězce. Od přijetí Nařízení byla Komise požádána, aby objasnila řadu jeho aspektů. Tento dokument je zaměřen na doplnění těchto požadavků.
Generální ředitelství Komise pro ochranu zdraví a spotřebitelů již mělo řadu porad s experty členských států, aby prověřilo
a dosáhlo shody v řadě problémů týkajících se implementace tohoto Nařízení.
V zájmu transparence Komise rovněž podpořila diskusi s akcionáři, aby umožnila různým sociálně ekonomickým zájmovým
skupinám vyjádřit své názory. K tomuto účelu Komise zorganizovala setkání se zástupci výrobců, průmyslu, obchodu a spotřebitelů, aby prodiskutovali problémy spojené s implementací tohoto Nařízení.
Usoudilo se, že tyto porady a diskuse by měly pokračovat ve světle zkušeností získaných úplnou aplikací Nařízení od 1. ledna 2006.
Je třeba poznamenat, že záležitosti spojené s neshodou státní legislativy s Nařízením zůstávají mimo rámec tohoto úkolu
a bude o nich dále pojednáno v souladu se zavedenými postupy komise.
Tento dokument má pomoci všem účastníkům potravinového řetězce lépe porozumět a správně a jednotně uplatňovat
Nařízení.Tento dokument však nemá žádný formální právní status a v případě jakéhokoli sporu náleží konečná odpovědnost
za výklad zákona soudu.
Pro úplné porozumění různých aspektů Nařízení 852/2004/ES je důležité seznámit se také s jinými částmi legislativy Společenství, zejména s principy a definicemi uvedenými v následujících dokumentech:
• Nařízení 178/2002/ES Evropského Parlamentu a Rady stanovující obecné principy a požadavky na potravinové právo, zřizující Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovující postupy v záležitostech závadnosti potravin2 (uváděné rovněž
jako obecné potravinové právo).

_________________________
1
2

ÚV č. L 226, 25.6.2004, s. 3
ÚV č. L 31, 1.2.2002, s. 1
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•
•
•

Nařízení 882/2004/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách prováděných za
účelem ověření shody se zákonem o krmivech a potravinách, zdraví a pohody zvířat3.
Nařízení 2073/2005/ES ze dne 15. prosince 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny4, a
Nařízení 2074/2005/ES ze dne 5. prosince 2005 , kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/20045

Byl vypracován samostatný návod k postupu pro Nařízení 178/2002/ES.
(Viz http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/guidance/index_en.htm)

2. POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ
Nařízení musí být implementováno potravinářskými podniky. Ony musí zajistit, aby všechny požadavky byly náležitě implementovány za účelem zajištění bezpečnosti potravin.
Potravinářské podniky, které manipulují s potravinami živočišného původu musí kromě požadavků stanovených Nařízením
852/2004/ES rovněž implementovat příslušné požadavky Nařízení 853/2004/ES.

3.	ROZSAH PLATNOSTI
3.1. Prvovýroba
Nařízení zahrnuje prvovýrobu.
Prvovýroba je definována v článku 3(17) Nařízení 178/2002/ES:
„prvovýroba“ znamená prvovýrobu, chov zvířat nebo pěstování plodin, včetně sklizně, dojení a chovu zvířat určených k produkci potravin před porážkou. Rovněž zahrnuje lov zvířat, rybolov a sběr volně rostoucích plodů.
Pravidla aplikovatelné na prvovýrobu jsou uvedena v příloze I, část A, bod I(1) Nařízení 852/2004/ES.
Příloha I, část A, bod I(1) Nařízení 852/2004/ES zahrnuje rovněž následující prvovýrobu doprovodné operace:
• Přeprava, skladování a manipulace produktů prvovýroby v místě výroby za předpokladu, že při tom nedojde k podstatné
změně jejich vlastností;
• Přeprava živých zvířat, kdy je nutné dosáhnout cílů tohoto Nařízení; a
• V případě produktů rostlinného původu, produktů rybolovu a volně žijící zvěře: operace spojené s přepravou a dodáním
produktů prvovýroby, jejichž povaha se nebyla podstatně změněna, z místa produkce k příslušné organizaci.
Pojem „prvovýroba“ uvedený v tomto dokumentu je nutno chápat jako produkty prvovýroby, včetně těchto doprovodných
operací.
Prvovýroba je výraz, kterým se popisují aktivity na farmě nebo na podobné úrovni, a mimo jiné je zde obsažena:
– Produkce nebo pěstování rostlinných produktů, např. obilí, ovoce, zeleniny a bylin, rovněž tak jejich přeprava, skladování a manipulace s produkty (aniž by došlo k podstatné změně jejich vlastností) na farmě a následný transport do příslušné organizace.
– Produkce nebo chov zvířat produkující potraviny na farmě a činnosti s tím spojené, rovněž tak přepravu těchto zvířat na trh, jatka
nebo transport mezi farmami.
– Produkce, chov nebo pěstování šneků na farmě a jejich případný transport do zpracovatelské organizace nebo na trh.
– Dojení a skladování mléka na farmě.
– Produkce a sběr vajec v prostorách výrobce, nezahrnující operace spojené s balením vajec.
– Rybolov, manipulace s produkty rybolovu (jejichž povaha se v podstatě nezměnila) na palubách lodí (kromě mrazíren a lodních
zpracovatelských továren) a jejich přeprava k první organizaci na souši. Toto zahrnuje rybolov, manipulaci a transport ryb ulovených ve sladkých vodách (řeky, jezera).
– Produkce, chov, pěstování a výlov ryb na akvakulturních farmách a následný transport do příslušné organizace.
– Produkce, chov, pěstování a výlov živých mlžů a jejich transport do expedičních, purifikačních center nebo zpracujících závodů.
– Sklizeň hub, bobulového ovoce, šneků, atd., ve volné přírodě a jejich transport do příslušné závodů.

ÚV č. L 191, 28.5.2004, s. 1
ÚV č. L 338, 22.12.2005, s.1
5
ÚV č. L 338, 22.10.2005. s.27
3
4
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Poznámky k primární produkci:
•	Obecná pravidla aplikovatelné na prvovýrobu jsou uvedena v příloze I Nařízení 852/2004/ES. Navíc, podrobnější
pravidla pro určité potraviny (např. syrové mléko, živí mlži) jsou uvedená v Nařízení 853/2004/ES (viz oddíl 3.7 návodu
pro implementaci určitých ustanovení Nařízení 853/2004/ES o hygieně potravin živočišného původu).
• Produkty rybolovu, jejichž povaha se podstatně nezměnila: viz informace uvedené v bodě 3.7.
•	Centra zabývající se balením vajec:V souladu s definicemi a požadavky nových hygienických potravinářských pravidel nejsou centra zabývající se balením vajec považována za prvovýrobu (i když jsou situována na výrobní farmě).
•	Sběrny mléka: Při odebrání syrového mléka z farmy produkt opustil úroveň prvovýroby. Sběrny mléka, ve kterých se
syrové mléko skladuje po odebrání z farmy, a před expedicí k příslušné organizaci pro zpracování mléka, nejsou spojovány s prvovýrobou.
• Med a ostatní potraviny pocházející z včelí produkce: Veškeré včelařské aktivity je nutno považovat za prvovýrobu. Toto zahrnuje chov včel (i když se tato činnost rozšiřuje na vlastnictví včelích úlů umístěných v určité vzdálenosti od
provozoven včelaře). Další operace mimo provozoven včelaře (např. balení medu) nelze považovat za prvovýrobu.
• Mrazírny a továrny na lodích: Manipulace, skladování a transport produktů rybolovu na palubách mrazíren a továren
na lodích nespadají pod název „prvovýroba“.
3.2. Produkty prvovýroby:
Produkty prvovýroby jsou definovány v článku 2, odst. 1, bod (b) Nařízení 852/2004/ES následujícím způsobem:
„Produkty prvovýroby“ produkty z prvovýroby včetně produktů rostlinné výroby, živočišné výroby, lovu a rybolovu.
Produkty prvovýroby kromě jiného zahrnují:
– Produkty rostlinného původu: např. obilí, ovoce, zelenina, byliny a houby.
– Produkty rostlinného původu, např. vejce, syrové mléko, med, produkty rybolovu, živé mlže
– Produkty sklizené ve volné přírodě rostlinného nebo živočišného původu: např. houby, bobulové ovoce, šneci, atd.
Poznámky k produktům prvovýroby:
•	Čerstvé maso není produktem prvovýroby, neboť se získá po porážce.
• Produkty rybolovu zůstávají produkty prvovýroby i po porážce, vykrvení, manipulaci, odstranění vnitřností, odstranění
ploutví, zmražení a zabalení na úrovni prvovýroby. Produkty pocházející z dalšího zpracování produktů rybolovu (např.
zpracovávání na filé, balení ve vakuu atd.) nejsou produkty prvovýroby.
3.3. „Malá množství“ produktů prvovýroby, jak je definováno v článku 1, odst. 2(c) Nařízení
Toto Nařízení se nevztahuje na malá množství produktů prvovýroby dodaných přímo výrobcem konečnému spotřebitelovi
nebo místním maloobchodním organizacím, které je přímo dodávají konečnému spotřebiteli.
Všeobecně řečeno, pojem „malá množství“ by měl být dostatečně široký, aby kromě jiného zahrnoval:
• Farmáře, kteří prodávají produkty prvovýroby (zelenina, ovoce, vejce, syrové mléko6 přímo konečnému spotřebiteli, tj. prodej na farmě nebo místních trzích, místním maloobchodům pro následný přímý prodej konečnému spotřebiteli
a místním restauracím.
•
Jednotlivce, kteří sbírají produkty ve volné přírodě, např. houby a bobulové ovoce, a dodávají je přímo konečnému
spotřebiteli nebo místním maloobchodům pro následný přímý prodej konečnému spotřebiteli a místním restauracím.
Podle článku 1 odst. 3 Nařízení 852/2004/ES je na členských státech, jakým způsobem dále dopracují výraz „malá množství“
podle místní situace a jakým způsobem zakomponují do národní legislativy pravidla nutná pro zajištění zaručené bezpečnosti/
zdravotní nezávadnosti potravin (postup založený na riziku).
Obecně vzato, pravidla národních předpisů stanovená členskými zeměmi s ohledem na malá množství, jak je uvedeno v článku 1, odst. 2(c), by měla umožňovat současnou praxí při pokračování jejich uplatňování za předpokladu, že zajistí dosažení
cílů Nařízení.
3.4. Přeshraniční obchodování s malým množstvím produktů prvovýroby
Článek 1, odst. 3 Nařízení od členských států vyžaduje, aby se v národních zákonech (legislativě) stanovila pravidla, která
by řídila dodávky malých množství produktů prvovýroby výrobcem konečnému spotřebiteli nebo místním maloobchodním
organizacím.

6

 odle článku 10(8) nařízení 853/2004 členské státy mohou stanovit vnitrostátní pravidla zakazující nebo omezující uvedení na trh syrového
P
mléka určeného pro přímou lidskou spotřebu.
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Příležitostně se tyto dodávky mohou uskutečnit přes hranice, zejména pokud je farma výrobce situována v těsném sousedství hranic členských států.
Národní pravidla přijímaná podle článku 1, odst. 3 Nařízení 852/2004/ES musí bát v souladu s obecnými pravidly Smlouvy.
3.5.	Zpracování produktů prvovýroby na farmě
Produkty prvovýroby mohou být zpracovávány na farmě, např. syrové mléko je zpracováno na sýr, šťáva se extrahuje
z ovoce. Tyto operace spadají mimo aktivity popsané jako prvovýroba a tudíž jsou předmětem zdravotních hygienických
požadavků uvedených v příloze II Nařízení s ohledem na potraviny živočišného původu, rovněž požadavků stanovených
Nařízením 853/2004/ES.
Příklady:
• Příprava ovocné šťávy na farmě.
Pokud farma ve svých provozovnách využívá sklizeň nebo její část (např. jablka) k výrobě ovocné šťávy, tato farma
překračuje úroveň prvovýroby. Aktivita spojena s výrobou ovocné šťávy se považuje za aktivitu prováděnou po prvovýrobě a je tudíž předmětem příslušných požadavků Nařízení 852/2004/ES.
• Výroba sýru na farmě.
Sýr je výsledkem zpracování syrového nebo tepelně upraveného mléka. Proto sýr není produktem prvovýroby, i když
se vyrábí na farmě.
V důsledku toho musí výroba sýru na farmě odpovídat příslušným požadavkům na hygienu potravin stanovených
Nařízením 852/2004/ES a Nařízením 853/2004/ES.
Poznámky:
1) O
 becně, Nařízení 853/2004/ES obecné vylučuje ze svého rozsahu platnosti maloobchod (tj. zaházení s a/nebo
zpracování potravin a jejich skladování v místě prodeje nebo dodání konečnému spotřebiteli). Znamená to,
že pokud je sýr vyráběn a prodáván zcela na farmě nebo místním trhu (např. týdenní trh, farmářský trh, atd.)
konečným spotřebitelům, tyto aktivity lze provádět v souladu s příslušnými požadavky stanoveným v Nařízení 852/2004/ES, zejména v příloze II tohoto Nařízení a nemusí vyhovovat požadavkům Nařízení 853/2004/
ES, kromě požadavků na syrové mléko. V případě potřeby je třeba zajistit shodu s národními opatřeními
uvedenými v národních zákonech členských států na základě článku 1, odst. 5(c) Nařízení 853/2004/ES.
2) Za účelem přizpůsobení zpracování na farmě nebo za účelem zachování tradičních metod produkce mohou
členské státy zavést národní opatření, kterými upraví příslušné požadavky na infrastrukturu v souladu s postupem stanoveným pro tento účel v článku 13 Nařízení 852/2004/ES a v článku 10 Nařízení 853/2004/ES,
kdy tradiční metody nelze přizpůsobit požadavkům stanovených v Nařízeních.
3.6.	Vejce a prvovýroba
Pokud vezmeme do úvahy definici prvovýroby uvedenou v článku 3(17) Nařízení 178/2002/ES, a přílohu I, část A, bod I(1)
Nařízení 852/2004/ES, prvovýroba vajec zahrnuje manipulaci s vejci, např. sběr a přepravu mezi jednotlivými objekty a jejich
skladování v místě produkce za předpokladu, že při tom nedochází k podstatné změně jejich charakteru. Balení vajec, ať již
v místě produkce nebo v jiné organizaci zajišťující balení, nespadá do oblasti prvovýroby. Tyto aktivity musí proto vyhovovat
příslušným požadavkům uvedeným v příloze II Nařízení 852/2004/ES a příloze III, sekce X Nařízení 853/2004/ES a Nařízení
1907/90/ES o některých obchodních normách pro vejce .
3.7.	Na úrovni prvovýroby lze produkty prvovýroby přepravovat, skladovat a manipulovat s nimi
za předpokladu, že při tom nedojde k podstatné změně jejich charakteru [viz příloha I, část A,
bod I.1(a) Nařízení].
Na úrovni prvovýroby podléhají produkty prvovýroby často operacím, které zajišťují lepší prezentaci, např.
• čištění zeleniny, odstranění listů ze zeleniny, třídění ovoce, atd.
• sušení cereálií,
• porážení, vykrvení, odstranění vnitřností, odstranění ploutví, zmražení a zabalení ryb,
Tyto operace je třeba považovat za běžné rutinní operace na úrovni prvovýroby a nesmí vést k potřebě uspokojování požadavků na bezpečnost potravin navíc k těm, které se již aplikují na prvovýrobu.
Je třeba mít na paměti, že určité další operace prováděné na farmě pravděpodobně pozmění produkty a/nebo zavedou nová
rizika na potraviny, např. loupání brambor, krájení mrkve na plátky, pytlování salátů a používání ochranných plynů.Tyto operace nelze považovat za normální rutinní operace na úrovni prvovýroby, ani za operace spojené s prvovýrobou.
3.8. Příležitostná manipulace, příprava, skladování a podávání potravin soukromými osobami
Operace, jakými jsou např. příležitostná manipulace, příprava, skladování a podávání potravin soukromými osobami při
různých příležitostech, např. na církevních, školských nebo vesnických trzích, nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti tohoto
Nařízení. Toto je vysvětleno v preambuli 9 Nařízení 852/2004/ES. Druhá věta uvádí, že:
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„Komunitní pravidla by se měla vztahovat pouze na podniky, jejichž koncepce předpokládá určitou kontinuitu činností a určitý
stupeň organizace.“.
Pojem „podnikání“ je integrován do definice „potravinářský podnik“ (v souladu s článkem 3(2) obecného potravinového
práva (Nařízení 178/2002/ES); tj. „potravinářský podnik“ musí představovat „podnikání“).Ten kdo příležitostně manipuluje s,
připravuje, skladuje nebo podává potraviny v malém měřítku (např. církevní, školský nebo vesnický trh a další situace, např.
kdy organizované charitativní organizace sestávající z jednotlivých dobrovolníků příležitostně připravují jídlo) nelze považovat za „podnikání“, proto nepodléhá požadavkům hygienické legislativy Společenství.
3.9. Potravinářské podniky a prodej přes internet
Určité podniky nabízejí své zboží prostřednictvím internetu. I když tento typ obchodování není konkrétně zmiňován v Nařízení, tyto firmy spadají do definice obchodování s potravinami a vztahují se na ně příslušné požadavky zákona o potravinách.

4.	VÝRAZY „PODLE POTŘEBY“, „JE-LI TO VHODNÉ“, „ADEKVÁTNÍ“ A „DOSTATEČNÉ“
Pokud přílohy k Nařízení používají terminologii jako „podle potřeby“, „je-li to vhodné“, „adekvátní“ nebo „dostatečné“, potom je na provozovateli potravinářského podniku rozhodnout, zda je příslušný požadavek nutný, potřebný, adekvátní nebo
dostatečný k dosažení cílů Nařízení 852/2004/ES.
Při rozhodování o tom, zda je příslušný požadavek nutný, potřebný, adekvátní nebo dostatečný k dosažení cílů Nařízení je
třeba vzít do úvahy rovněž povahu konkrétní potraviny a její zamýšlené použití.
Provozovatel by mohl zdůvodnit svojí volbu podle postupů vycházejících z principů HACCP (kritický kontrolní bod analýzy
rizika) nebo podle provozních postupů obchodování/podnikání. Rovněž tak postupy správné praxe zmiňované v článku 7
Nařízení mohou být užitečným vodítkem a mohou naznačit, co je nejlepší praxí v případech, kdy se použijí slova jako „podle
potřeby“, „je-li to vhodné“, „adekvátní“ nebo „dostatečné”.

5. FLEXIBILITA
5.1.	Obecné pozadí
Nařízení stanovuje principy, které musí aplikovat všechny potravinářské podniky. Pro zajištění disponibilního řešení specifických situací Nařízení poskytuje určitou flexibilitu, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti/zdravotní nezávadnosti potravin.
K tomuto účelu mohou členské státy učinit národní opatření, kterým lze upravovat požadavky určitých příloh Nařízení.
Národní opatření:
• mají za cíl umožnit kontinuální používání tradičních metod produkce, zpracování a distribuce potravin, nebo
• mají za cíl přizpůsobit potřeby potravinářských podniků situovaných v regionech, které podléhají geografickým omezením.
• V ostatních případech se budou vztahovat pouze na výstavbu, navržení a vybavení organizací (provozoven).
Členské státy, které chtějí přijmout národní opatření musí z důvodu transparence o tom informovat Komisi a ostatní členské
státy (viz článek 13, odst. 5 Nařízení 852/2004/ES). Komise a ostatní členské státy mají právo vznášet připomínky. Pokud
tyto připomínky vedou k rozdílným pohledům na věc, celá záležitost se musí předložit Stálému výboru a může být přijato
rozhodnutí.
5.2.	Tradiční metody produkce
V členských státech lze potraviny vyrábět v souladu s dlouhodobými tradicemi, které prokázaly jejich bezpečnost, i když to
není pokaždé plně v souladu s určitými technickými požadavky Nařízení. Nařízení uznává potřebu zachovat tyto tradiční
metody produkce, které jsou důkazem kulturní rozmanitosti Evropy, proto poskytuje flexibilitu potřebnou pro potravinářské podniky.
V rámci tohoto dokumentu není záměrem přistoupit k inventarizaci tradičních metod produkce v členských státech. Je na
kompetentních orgánech, aby podnikly nezbytnou iniciativu nebo opatření ve prospěch flexibility v případě požadavků od
potravinářských podniků.
5.3.	HACCP a flexibilita
Metodika HACCP je flexibilní svým charakterem a vychází z omezené sady principů a postupů podporujících cíl bezpečnosti
potravin, aniž by nutil potravinářské podniky, aby vyhověly pravidlům nebo implementovaly postupy, které nejsou důležité
nebo neodpovídají specifickému obsahu jejich činnosti.
Příručky správné praxe v oblasti hygieny a aplikace principů HACCP vyvinuté samotnými sektory podnikajícími v oblasti
potravin buď na národní úrovni, nebo na úrovni Společenství by měly pomoci těmto podnikům implementovat postupy
založené na principech HACCP přizpůsobených charakteristikám jejich produkce.
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Komise vydala příručku, ve které vysvětluje hlavní možnosti flexibility s ohledem na implementaci postupů vycházejících
z principů HACCP.

6.	REGISTRACE A SCHVALOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZŮ
6.1.	Co znamená registrace potravinářského provozu v praxi?
Článek 6, odstavec 2 Nařízení 852/2004/ES požaduje po provozovatelích potravinářských podniků aby byly registrováni u
příslušného orgánu.
Účelem registrace je umožnit kompetentním orgánům členských států dovědět se, kde jsou potravinářské podniky situovány a jaké jsou jejich aktivity tak, aby šlo provádět úřední kontroly nezbytné na základě rozhodnutí národních příslušných
orgánů a v souladu s obecnými principy stanovenými v článku 31 Nařízení 882/2004/ES, které požaduje, aby příslušné orgány
v členských státech stanovily postupy, které musí provozovatelé potravinářských a krmivářských firem dodržet, pokud žádají
o registraci.
Registrace by měla být jednoduchým postupem, pomocí kterého je kompetentní orgán informován o adrese organizace/provozovny a vykonávané činnosti. Pokud jsou tyto informace již k dispozici z jiných zdrojů, např. registrace pro environmentální
nebo veterinární účely, tyto informace lze rovněž použít pro účely zajištění hygieny potravin.
Určité podniky se specializují na obchodování s potravinami (makléři). I když mohou zařídit pohyb potravin mezi dodavateli
nebo maloobchodníkům, nemusí nutně manipulovat s potravinami nebo je dokonce skladovat ve svých prostorách (které
mohou představovat pouze kancelář). Pokud vyhovují definici pro „potravinářské podniky obchodující s potravinami“ a definici „provozovatel potravinářského podniku”, potom se uplatní požadavek na registraci.
6.2.	Schvalování potravinářských firem
Právo Společenství požaduje, aby určité potravinářské podniky, které nakládají s potravinami živočišného původu byly schváleny před tím, než své produkty budou moci uvést na trh.Více informací viz oddíl 4 návodu k postupu implementace určitých
ustanovení Nařízení č. 853/2004/ES o hygieně potravin živočišného původu.
6.3.	Schvalování potravinářských podniků podle národních zákonů
Nařízení umožňuje členským státům požadovat schválení potravinářských provozů, pro které zákony Společenství (zejména
Nařízení 853/2004/ES) nevyžadují schválení.
Pokud je tento postup aplikován členskými státy, potom zákony Společenství nevyžadují použití identifikační značky ani žádné další omezení týkající se uvádění potravin na trh od těchto organizací, které podléhají národnímu schvalovacímu řízení.

7. POSTUPY SPRÁVNÉ PRAXE PRO HYGIENU A APLIKACI PRINCIPŮ HACCP
Články 7-9 Nařízení upravují způsob vytváření postupů správné praxe pro hygienu a aplikaci principů HACCP.
I když se jedná o dobrovolný nástroj, tyto postupy umožňují sektorům podnikajícím v potravinářství (na úrovni prvovýroby a ve fázích výroby následujících po prvovýrobě) popsat mnohem detailněji, jakým způsobem mohou provozovatelé
splnit právní požadavky vyjádřené několika obecnými termíny v Nařízení.
Tato nová hygienická pravidla ukládají řadu požadavků:
• Ponechání prostoru na rozhodnutí provozovatele potravinářského podniku: za tím účelem, aby se výrazy „podle potřeby“, „je-li to vhodné“, „adekvátní“ a „dostatečné“ zavedly do Nařízení (např. „k dispozici musí být adekvátní počet umyvadel“, nebo „čištění a dezinfekce zařízení se musí provádět tak často, aby se dostatečně zamezilo riziku kontaminace“), nebo
• Jsou formulovány jako cíl, kterého je třeba dosáhnout, ale kdy provozovatel potravinářského podniku musí vyvinout prostředky k dosažení tohoto cíle (např. s ohledem na tepelnou úpravu v hermeticky uzavřených nádobách, „každá úprava
musí zamezit, aby nedošlo ke kontaminaci produktu během zpracování“).
Příručky správné praxe jsou užitečným nástrojem na pomoc provozovatelům potravinářských podniků při:
• rozhodování o nutnosti, vhodnosti, přiměřenosti nebo dostatečnosti příslušného požadavku, např. při určení adekvátního počtu umyvadel, a
• definování prostředků k dosažení cílů definovaných v Nařízení, např. při určení toho, jak často je nutno provádět
čištění a dezinfikování zařízení.
Příručky mohou rovněž vhodně zahrnovat postupy, které musí zajistit správnou implementaci Nařízení, např.:
• postupy pro zamezení vzniku nebezpeční na úrovni primární produkce,
• postup na čištění a dezinfekci potravinářských podniků,
• postup na ochranu proti škůdcům a
• postup pro zajištění toho, aby byl splněn požadavek na vytvoření postupů vycházejících z principů HACCP.
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8.	DOKUMENTACE
8.1. Nařízení vytváří potřebu, aby potravinářské podniky vytvářely dokumentaci podle postupů na základě HACCP principů,
která odpovídá povaze a velikosti podniku.
8.2. I když to Nařízení nevyžaduje, pro potravinářské podniky může být dobrou praxí vytvoření rovněž další dokumentace,
která může pomoci při plnění cílů Nařízení. Při vytváření této dokumentace mohou provozovatelé potravinářských
podniků vzít do úvahy následující:
Dokumentace o strukturálních požadavcích
Dokumentace se může týkat strukturálních požadavků za účelem vyjasnění řady požadavků obecné povahy obsažených
v Nařízení, např.
• Příloha II, kapitola II, bod 1, (a) a (b), kde je požadováno, aby povrchy podlah a zdí byly „odolných, nenasákavé, omyvatelné a z netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti
jiných použitelných materiálů ”, a (f), kdy povrchy obecně musí být „hladké, omyvatelné, korozivzdorných a z netoxických
materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitelných
materiálů”.
• Příloha II, kapitola III, bod 2 (b), kde je požadováno, aby povrchy v kontaktu s potravinami byly „hladké, omyvatelné,
korozivzdorných a z netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán
o vhodnosti jiných použitelných materiálů“.
Dokumentace provozních požadavků
Dokumentace se může týkat provozních požadavků, např.
• Příloha II, kapitola IX, bod 4: „odpovídající postupy pro regulaci škůdců.“.
• Potřeba zdůvodnit volby s ohledem na termíny jako „podle potřeby“, „je-li to vhodné“, „adekvátní“ a „dostatečné“.
• Postupy a záznamy založené na principech HACCP.
8.3. Tato dokumentace společně vytváří provozní postupy, které jsou důležitým prvkem při zajišťování
bezpečnosti potravin.
Existují různé možnosti pro stanovení této dokumentace:
• Příručky správné praxe mohou obsahovat část nebo veškerou potřebnou dokumentaci.
• Potravinářské podniky mohou rozhodnout o zřízení jednorázové dokumentace vhodné pro jejich situaci.
• Podle postupů na základě principů HACCP (při vzetí do úvahy flexibility nutné pro potravinářské podniky, zejména pro
malé podniky).
Dokumentace by mohla být připravena ve formě výsledků laboratorních testů, zpráv týkajících se ochrany proti škůdcům,
měření teploty, a ve formě citací z literatury, dokumentace poskytnuté dodavatelem stavebních materiálů, atd.

9.	TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (PŘÍLOHY)
9.1.	Tepelná úprava (Příloha II, Kapitola XI)
V případě tepelné úpravy potravin uváděných na trh v hermeticky uzavřeném obalu Nařízení vyžaduje, aby provozovatelé
potravinářských firem aplikovali proces tepelné úpravy tak, aby vyhovoval mezinárodně uznávané normě. Tyto normy byly
vytvořeny Kodexem Alimentarius, např.:
• Kód hygienické praxe pro mléko a mléčné produkty (CAC/RCP 57-2004).
• Doporučený mezinárodní kód hygienické praxe pro nízkokyselé a okyselené konzervy (CAC/RCP 23-1979). 2 (1993)).
• Kód hygienické praxe pro asepticky zpracované a zabalené nízkokyselé potraviny (CAC/RCP 40-1993).
• Doporučený mezinárodní kód hygienické praxe pro ryby v konzervách (CAC/RCP 10-1976).
9.2. Školení (Příloha II, Kapitola XII)
Školení je důležitým nástrojem pro zajištění účinné aplikace správné hygienické praxe.
Školení tak, jak je zmiňováno v příloze II, kapitola XII Nařízení, by mělo odpovídat úkolům zaměstnanců v konkrétních potravinářských podnicích a vykonávaným pracovním aktivitám.
Školení může být prováděno různými způsoby. Ty zahrnují interní školení, organizování školících kurzů, informační kampaně
od profesionálních organizací nebo příslušných orgánů, příručky správné praxe atd.
S ohledem na školení HACCP pro zaměstnance v malých podnicích je nutno mít na mysli, že toto školení by mělo být úměrné velikosti a povaze příslušného podniku a mělo by se týkat způsobu, jakým se principy HACCP uplatňují v potravinářských
provozech. Pokud se použijí příručky dobré praxe pro hygienu a aplikaci principů HACCP, potom by se školení mělo zaměřit
na seznámení personálu s obsahem těchto příruček. Pokud se připustí, že v určitém potravinářském provoze lze bezpečnost
potravin dosáhnout implementací základních požadavků, školení by se mělo přizpůsobit této situaci.
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Brusel, 16. listopadu 2005

N á v o d EK
pro implementaci postupů založených na principech HACCP
a podporu implementace principů HACCP v určitých potravinářských firmách
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

ÚČEL DOKUMENTU
Tento dokument je zaměřen zejména na provozovatele potravinářských firem (tj. provozovatele podnikající v oblasti potravinářství)
a příslušné orgány a má za cíl poskytnout návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP a flexibilitu s ohledem
na implementaci těchto postupů, zejména v malých firmách.
POZNÁMKA
Tento dokument se dále vyvíjí a bude aktualizován tak, aby zahrnoval zkušenosti a informace získané od provozovatelů potravinářských firem a kompetentních orgánů.

1. ÚVOD
Článek 5 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin požaduje, aby provozovatelé potravinářských firem měli k dispozici, implementovali a udržovali permanentní postup vycházející z principů systému kritických
bodů analýzy rizik (HACCP).
HACCP systémy jsou obecně považovány za užitečný nástroj na pomoc provozovatelům potravinářských firem za účelem
kontroly rizik, ke kterým může dojít u potravin. Z pohledu širokého rozsahu potravinářských firem, pro které je Nařízení
(ES) č. 852/2004 určeno, a rovněž z pohledu značné diverzity potravinových komodit a výrobních postupů použitých u potravin se jeví užitečné vydat obecnou příručku rozvoje a implementace postupů vycházejících z principů HACCP.
Nařízení (ES) č. 852/2004 umožňuje flexibilní implementaci postupů vycházejícím z principů HACCP tak, aby se zajistilo
jejich použití ve všech situacích. Od přijetí Nařízení byla Komise požádána o objasnění rozsahu aplikace flexibility s ohledem
na implementaci těchto postupů vycházejících z principů HACCP.
Tento dokument má za cíl vydat návod k požadavku stanovenému v článku 5 Nařízení (ES) č. 852/2004 a flexibilitě, které lze
toto aplikovat zejména v malých podnicích.
Generální ředitelství Komise pro ochranu zdraví a spotřebitelů již mělo řadu porad s experty členských států, aby prověřilo
a dosáhlo shody v těchto otázkách.
V zájmu transparence Komise rovněž podpořila diskusi s akcionáři, aby umožnila různým sociálně ekonomickým zájmovým
skupinám vyjádřit své názory. K tomuto účelu Komise zorganizovala setkání se zástupci výrobců, průmyslu, obchodu a spotřebitelů, aby společně prodiskutovali otázky spojené s implementací postupů vycházejících z principů HACCP a flexibility HCCP.
Usoudilo se, že tento postup je užitečný a měl by pokračovat ve světle zkušeností získaných úplnou aplikací Nařízení od 1.
ledna 2006.
Předkládaný dokument má za cíl pomoci všem účastníkům potravinového řetězce lépe porozumět implementaci a flexibilitě
HACCP. Tento dokument však nemá žádný formální právní status a v případě jakéhokoli sporu náleží konečná odpovědnost
za výklad zákona soudu.

2. PRINCIPY HACCP A OBECNÉ ZÁSADY JEJICH APLIKACE
Poté co provozovatelé potravinářských firem získají, implementují a udržují permanentní postup vycházející z principů sedmi
kritických kontrolních bodů analýzy rizik (HACCP), doporučujeme, aby vzali do úvahy rovněž obecné zásady (směrnice)
uvedené v Příloze I tohoto dokumentu.
Příloha I jednoduchým způsobem popisuje způsob aplikace sedmi principů HACCP. Z velké části je inspirována principy
uvedenými v dokumentu Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1996, rev. 4-2003.
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3. FLEXIBILITA
Koncepce HACCP je vhodným nástrojem ke kontrole rizik v potravinářských firmách, zejména v těch, které zahrnují operace, které mohou vést ke vzniku rizika v případě, kdy se neprovádějí správně.
Nařízení (ES) č. 852/2004 umožňuje flexibilní implementaci principů HACCP takovým způsobem, aby se zajistila jejich
aplikace za všech okolností. Příloha II tohoto dokumentu zkoumá obsah této flexibility a nabízí návod na zjednodušenou
implementaci požadavků HACCP, zejména v malých potravinářských firmách.

PŘÍLOHA I1
PRINCIPY METODY KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ ANALÝZY RIZIKA (HACCP)
A OBECNÉ ZÁSADY JEJICH APLIKACE

Úvod
Tyto obecné zásady (směrnice) jsou určeny těm provozovatelům potravinářských firem, kteří aplikují postup vycházející z
principů HACCP.

Obecné principy
HACCP je vědecky založený a systematický systém, který identifikuje specifická rizika a opatření pro jejich kontrolu/řízení tak, aby se zajistila bezpečnost/zdravotní nezávadnost potravin. HACCP je nástrojem k vyhodnocení rizik a stanovení
kontrolních systémů, které se zaměřují spíše na prevenci, nežli na to, aby se spoléhaly na testování konečného produktu.
Každý HACCP systém je schopen se přizpůsobit změnám, např. v oblasti provedení zařízení, zpracovatelských postupů nebo
technologického rozvoje.
HACCP lze uplatnit v celém potravinovém řetězci od primární produkce (prvovýroby) po konečnou spotřebu a jeho
implementaci lze ovlivňovat vědeckým prokazováním rizik na lidské zdraví. Zvyšování bezpečnosti/zdravotní nezávadnosti
potravin a implementace HACCP mohou rovněž poskytovat významné výhody. Aplikace HACCP může například pomoci
při kontrole prováděné kontrolními orgány a při podpoře mezinárodního obchodu zvýšením důvěry v bezpečnost/zdravotní
nezávadnost potravin.
Úspěšná aplikace HACCP vyžaduje plnou angažovanost a zapojení vedení a zaměstnanců. Rovněž vyžaduje multidisciplinární
přístup, který zahrnuje (je-li vhodné) odborné znalosti z oblasti agronomie, veterinární hygieny, produkce, mikrobiologie,
medicíny, veřejného zdraví, potravinářské technologie, hygieny prostředí, chemie a inženýrinku.
Před aplikací HACCP na jakýkoli sektor podnikání by měl provozovatel potravinářské firmy implementovat nezbytné požadavky na hygienu potravin. Během identifikace rizik, vyhodnocení a následného vytvoření kontrolních opatření je třeba vzít
do úvahy dopad surovin, ingrediencí, technologických postupů výroby potravin, roli výrobních procesů na kontrolní rizika,
pravděpodobné konečné použití produktu, kategorie spotřebitelů a epidemiologický důkaz týkající se bezpečnosti potravin.
Účelem HACCP je zaměřit se na kontrolu v kritických kontrolních bodech. HACCP by se měla aplikovat u každé specifické
operace zvlášť. HACCP aplikace by se měla posuzovat a nezbytné změny provádět při každé změně výrobku, procesu nebo
určitého kroku. Při aplikaci HACCP je důležité být flexibilní, je-li třeba, přičemž je nutno v kontextu aplikace brát do úvahy
povahu a velikost provozu.
HACCP sestává z následujících sedmi principů:
(1) identifikace rizik, kterým je třeba předcházet, eliminovat nebo snížit na akceptovatelnou úroveň (analýza rizik);
(2) identifikace kritických kontrolních bodů u příslušného kroku nebo kroků, kdy je kontrola nezbytná, aby se předešlo nebo
eliminovalo riziko nebo se snížilo na akceptovatelnou úroveň;
(3) stanovení kritických limitů v kritických kontrolních bodech, které oddělí akceptovatelnost od neakceptovatelnosti za
účelem prevence, eliminace nebo snížení identifikovaných rizik;
(4) stanovení a implementace efektivních monitorovacích postupů v kritických kontrolních bodech;
(5) stanovení nápravných opatření, pokud monitorování ukáže, že kritický kontrolní bod není pod kontrolou;
(6) stanovení postupů, které se budou pravidelně provádět za účelem ověření, že opatření nastíněná v odst. 1 až 5 fungují
efektivně;
(7) stanovení dokumentů a záznamů, které odpovídají povaze a velikosti potravinářské firmy za účelem prokázání efektivní
aplikace opatření nastíněných v odst. 1 až 6.

1

P
 řevzato z dokumentů Codex Alimentarius documents: Codex Alinorm 03/13A Příloha II (v kroku 8 postupu)
a CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4- 2003).

69

Aplikace sedmi principů
Doporučujeme postupovat v souladu s níže uvedeným pořadím.
1.	Analýza rizik
1.1. Sestavení multidisciplinárního týmu (tým HACCP)
Tento tým, který zahrnuje všechny součásti potravinářské firmy (tj. podnikání v potravinářství) zabývající se produktem, musí
zahrnovat celý rozsah specifických znalostí a odborných schopností týkajících se posuzovaného produktu, jeho výroby (výroba, skladování a distribuce), spotřeby a s tím spojených potenciálních rizik. Rovněž by měl zahrnovat v maximální možné
míře zapojení vyššího vedení firmy.
Pokud je to nutné, týmu budou pomáhat odborníci při řešení problémů spojených s vyhodnocením a kontrolou kritických
bodů.
Tým může zahrnovat odborníky:
- kteří rozumí biologickým, chemickým nebo fyzikálním rizikům spojených s příslušnou skupinou produktů,
- kteří jsou odpovědní za, nebo jsou úzce zainteresováni do, technologický proces výroby zkoumaného produktu,
- kteří mají pracovní znalosti o hygieně a provozu zpracovatelského závodu a zařízení,
- další osoby, které mají odborné znalosti v oboru mikrobiologie, hygieny nebo technologie potravin.
Jeden člověk může plnit několik rolí za předpokladu, že jsou týmu k dispozici relevantní informace a použijí se k zajištění
vytvoření spolehlivého systému. Pokud nejsou v organizaci/firmě k dispozici příslušní odborníci, informace lze získat z jiných
zdrojů (poradenské firmy, zásady správné hygienické praxe, atd.).
Musí se určit rozsah plánu HACCP. Rozsah by měl popisovat, který segment potravinového řetězce je použit a kterému
procesu podnikání, a obecným třídám rizika, je rozsah určen (biologické, chemické, fyzikální).
1.2. Popis produktu
Musí se provést úplný popis produktu včetně relevantních bezpečnostních informací, např.:
• složení (např. suroviny, ingredience, aditiva, atd.),
• struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti (např. pevné, tekuté skupenství, gel, emulze, obsah vlhkosti, hodnota pH, atd.),
• zpracování (např. ohřev, zmrazení, vysušení, solení, uzení, atd., včetně rozsahu),
• balení (např. hermetické, vakuové, v modifikované atmosféře),
• skladování a podmínky distribuce,
• požadovaná doba použitelnosti/skladovatelnosti/spotřeby (např. “použitelné do” nebo “spotřebujte do”),
• návod k použití,
• veškerá použitelná mikrobiologická nebo chemická kritéria.
1.3. Identifikace zamýšleného použití
Tým HACCP by měl rovněž definovat běžné nebo očekávané použití produktu zákazníkem a cílovou skupinu zákazníků, pro
které je příslušný produkt určen.Ve specifických případech je třeba vzít do úvahy vhodnost produktu pro specifické skupiny
zákazníků, např. nákupčí potravin ve firmách, cestovatelé, atd., rovněž tak pro ohrožené skupiny obyvatelstva.
1.4. Konstrukce vývojového diagramu (popis výrobního procesu)
Každý jednotlivý formát zvolený ve všech krocích, které proces zahrnuje, včetně prodlev mezi jednotlivými kroky, od příjmu
surovin po umístění finálního produktu na trh, přes přípravu, zpracování, balení, skladování a distribuci, se musí postupně
studovat a prezentovat ve formě detailního vývojového diagramu společně s dostatečnými technickými údaji.
Tyto údaje mohou zahrnovat například:
• plán pracovních provozů a pomocných provozů,
• rozmístění zařízení a jeho vlastnosti,
• pořadí všech kroků procesu (včetně zahrnutí surovin, ingrediencí nebo aditiv a prodlev mezi jednotlivými kroky),
• technické parametry operací (zejména čas a teplota, včetně prodlev),
• tok produktů (včetně případné křížové kontaminace),
• oddělení čistých a špinavých prostor (nebo vysoce a nízko-rizikových oblastí).
Následující požadavky jsou nezbytné a lze je integrovat do systému HACCP:
• postupy pro čištění a dezinfekci,
• hygienické prostředí organizace,
• cesty pro personál a hygienické praktiky,
• skladování produktu a podmínky distribuce.
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1.5. Potvrzení vývojového diagramu na pracovišti
Po vytvoření vývojového diagramu by jej měl v průběhu pracovní doby na pracovišti potvrdit multidisciplinární tým.Veškeré
zaznamenané odchylky musí vést upravení a zpřesnění původního vývojového diagramu.
1.6. Seznam rizikových a kontrolních opatření
1.6.1. Seznam všech potenciálních biologických, chemických nebo fyzikálních rizik, o kterých lze předpokládat, že k nim
dojde v jednotlivých krocích procesu (včetně pořizování a skladování surovin a ingrediencí a zpoždění během výroby).
Riziko bylo definováno v článku 3(14) Nařízení (ES) č. 178/2002.
Tým HACCP musí provést analýzu rizik, aby pro plán HACCP identifikoval rizika takové povahy, kdy jejich prevence, eliminace nebo snížení na akceptovatelnou úroveň je důležitá pro výrobu bezpečných potravin.
Při provádění analýzy rizik je nutno vzít do úvahy následující:
• pravděpodobnost výskytu rizik a závažnost jejich nežádoucích zdravotních účinků;
• kvalitativní a/nebo kvantitativní vyhodnocení přítomnosti rizik;
• přežívání nebo multiplikace patogenních mikroorganismů a nepřijatelná tvorba chemikálií v meziproduktech, finálních
produktech, na výrobní lince nebo v jejím prostředí;
• produkce nebo perzistence toxinů a jiných nežádoucích produktů mikrobiálního metabolismu, chemikálií nebo fyzikálních agens či alergenů v potravinách;
• kontaminace (nebo rekontaminace) biologického (mikroorganizmy, parazity), chemického nebo fyzikálního charakteru u
surovin, meziproduktů nebo finálních produktů.
1.6.2. Zvažte a popište, která kontrolní opatření, pokud jsou relevantní, existují a mohou se použít u jednotlivých rizik.
Kontrolní opatření jsou ty akce a aktivity, které lze použít pro účely předcházení rizikům, jejich eliminace nebo snížení jejich
dopadu nebo výskytu na přijatelnou úroveň.
Pro kontrolu a identifikaci rizika může být požadováno více než pouze jedno kontrolní opatření, a více než jedno riziko může
být kontrolováno/řízeno jedním kontrolním opatřením, např. pasterizace nebo jiné kontrolované tepelné zpracování může
poskytovat dostatečnou záruku snížení úrovně salmonely a listerie.
Kontrolní opatření musí být podpořena podrobnými postupy a specifikacemi, aby se zajistila jejich efektivní implementace.
Např. podrobné harmonogramy čištění, přesné specifikace tepelného zpracování, maximální koncentrace konzervačních
látek použitých v souladu s platnými pravidly Společenství.

2.	Identifikace kritických kontrolních bodů (=CCP)
Identifikace kritického bodu pro kontrolu rizika vyžaduje logický přístup.Tento přístup lze usnadnit použitím rozhodovacího
stromu (tým může použít i jiné metody podle svých znalostí a zkušeností). Pro aplikaci rozhodovacího stromu musí být
každý krok procesu postupně identifikován ve vývojovém diagramu.V každém kroku se musí rozhodovací strom aplikovat na
příslušné riziko, kdy lze očekávat, že k němu nespíše dojde nebo bude zavedeno, rovněž tak se musí aplikovat na každé identifikované kontrolní opatření. Aplikace rozhodovacího stromu by měla být flexibilní a vyžaduje zdravé posouzení, přičemž
je nutno brát do úvahy celý výrobní proces tak, aby se v maximální možné míře zamezilo zbytečným kritickým kontrolním
bodům. Příklad rozhodovacího stromu je znázorněn na obr. 1, který však nelze aplikovat na všechny situace. Doporučuje se
provést určité školení zaměřené na aplikaci rozhodovacího stromu.
Identifikace kritických kontrolních bodů (CCP) má dva důsledky pro tým HACCP, který by poté měl:
• zajistit, aby se vhodná kontrolní opatření efektivně navrhla a implementovala. Jedná se zejména o situace, kdy riziko bylo
identifikováno v kroku, ve kterém je kontrola nutná pro bezpečnost/zdravotní nezávadnost produktu a neexistuje žádné
kontrolní opatření v tomto kroku, nebo kdy produkt nebo proces měl být modifikován v tomto kroku nebo v dřívější či
pozdější fázi, která by měla zahrnovat kontrolní opatření,
• stanovit a implementovat monitorovací systém u každého kritického kontrolního bodu.

3. Kritické meze u kritických kontrolních bodů
U každého kontrolního opatření spojeného s CCP by se měly specifikovat kritické meze.
Kritické meze se týkají extrémních hodnot akceptovatelných s ohledem na bezpečnost/zdravotní nezávadnost produktu.
Oddělují akceptovatelnost od neakceptovatelnosti. Jsou nastavené pro sledovatelné a měřitelné parametry, kterými lze prokázat, že CCP je pod kontrolou. Měly by vycházet z ověřeného důkazu, že vybrané hodnoty povedou ke kontrole procesu.
Mezi příklady těchto parametrů patří teplota, čas, hodnota pH, vlhkost, obsah, aditiv, konzervačních látek nebo solí, senzorické parametry, např. vizuální vzhled, textura, atd.
V některých případech může být nutné pro snížení rizika překročení kritické meze způsobené změnami procesu specifikovat
přísnější úrovně (např. cílové úrovně), které zajistí dodržení kritických mezí.
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Kritické meze lze odvodit z řady zdrojů. Pokud nejsou převzaty ze zákonných norem nebo postupů správných hygienických
praktik, tým by měl ověřit jejich validitu ve vztahu ke kontrole identifikovaných rizik u CCP.

4. Postupy monitorování u kritických kontrolních bodů
Důležitou součástí HACCP je program sledování nebo měření prováděných u jednotlivých CCP pro zajištění shody se
specifikovanými kritickými mezemi.
Pozorování nebo měření musí být schopno zjistit ztrátu kontroly u CCP a poskytnout informace v čase, kdy se má provést
nápravné opatření.
Pokud je to možné, musí se provést úpravy procesu, jestliže výsledky monitorování naznačují trend ztráty kontroly u CCP.
Tyto úpravy se musí provést před tím, než dojde k odchylkám. Údaje odvozené z monitorování musí vyhodnotit určená
osoba, která je znalá a oprávněna provádět nápravná opatření, pokud jsou indikovány.
Pozorování nebo měření lze provádět kontinuálně nebo občasně. Pokud pozorování nebo měření nejsou kontinuální, potom
je nutné stanovit frekvenci pozorování nebo měření, které poskytují spolehlivé informace.
Program by měl popisovat metody, frekvenci pozorování nebo měření a postup pro zaznamenávání a identifikaci jednotlivých CCP:
• kdo provede monitorování a kontrolu,
• kdy se monitorování a kontrola provedou,
• jakým způsobem se monitorování a kontrola provedou.
Záznamy související s monitorováním CCP musí být podepsány osobou (osobami) provádějící monitorování a v době, kdy
záznamy ověřuje odpovědný revizní referent (referenti) společnosti.

5. Nápravná opatření
Každé nápravné opatření CCP musí tým HACCP plánovat předem, aby se mohlo realizovat bez váhání v době, kdy se při
monitorování zjistí odchylka od kritické meze.
Nápravné opatření musí zahrnovat:
• správnou identifikaci osoby (osob) odpovědné za implementaci nápravného opatření,
• popis prostředků a požadovanou činnost vedoucí k nápravě pozorované odchylky,
• opatření, které se musí provést s ohledem na produkty, které byly vyrobeny v době, kdy byl proces mimo kontrolu,
• písemný záznam provedených opatření s uvedením všech relevantních informací (například: datum, čas, typ akce, osoba
provádějící tuto akci a následnou verifikační kontrolu (ověření)).
Monitorování může indikovat, že preventivní opatření (kontrola zařízení, kontrola osoby manipulující s potravinami, kontrola účinnosti
předchozích nápravných opatření, atd.) se musí provést, pokud se musí opakovaně provést nápravná opatření pro stejný postup.

6. Ověřovací postupy
6.1. Tým HACCP musí specifikovat metody a postupy, které se použijí pro určení správného fungování HACCP. Metody pro ověření
zahrnují zejména namátkový odběr vzorků, testy vybraných CCP, analýzu meziproduktů nebo finálních produktů, průzkumy
skutečného stavu během skladování, distribuce a prodeje, a skutečné použití produktu.
Frekvence ověřování musí být účinná, aby se potvrdilo, že HACCP funguje efektivně. Frekvence ověřování bude záviset na
charakteristikách firmy (výkon, počet zaměstnanců, druh potravin, se kterými se manipuluje), frekvence monitorování, přesnost zaměstnanců, počet zjištěných odchylek během určitého časového období a obsažená rizika.
Ověřovací postupy zahrnují následující aktivity:
• audity HACCP a zápisy z auditů,
• kontrola operací,
• potvrzení, že CCP jsou uchovávány pod kontrolou,
• validace kritických limitů,
• posouzení odchylek a dispozice produktu; nápravná opatření učiněná s ohledem na produkt.
Frekvence verifikace/ověření ve velké míře ovlivní množství opětovných kontrol nebo stažení z trhu požadované v případě,
že odchylka překračující kritické limity bude detekována. Ověření musí zahrnovat všechny následující prvky, ne však nutně
ve stejnou dobu:
• kontrola správnosti záznamů a analýza odchylek,
• kontrola osoby, která monitoruje aktivity spojené se zpracováním, skladováním a/nebo přepravou,
• fyzická kontrola monitorovaného procesu,
• kalibrace nástrojů použitých k monitorování.
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Ověření by měla provádět jiná osoba než ta, která je odpovědna za monitorování a nápravná opatření. Pokud určité aktivity
spojené s ověřením nelze provést ve firmě, potom by ověření ve prospěch firmy měli provést externí odborníci nebo kvalifikované třetí strany.
6.2. Pokud je možné, aktivity spojené s validací by měly zahrnovat činnosti pro potvrzení účinnosti všech prvků plánu HACCP.
V případě změny je nutno systém zkontrolovat, aby se zjistilo, zda ještě platí (nebo bude platit).
Mezi příklady změny patří:
• změna suroviny nebo produktu, podmínek zpracování (celkové dispoziční uspořádání továrny a prostředí, technologické
zařízení, program čištění a dezinfekce),
• změna v balení, skladování a podmínkách distribuce,
• změna v použití uživatelem,
• příjem jakýchkoli informací o novém riziku v souvislosti s produktem.
Pokud je nutné, toto posouzení musí vést k vytvoření přílohy k příslušným platným postupům. Tyto změny se musí řádně
začlenit do dokumentace a systému uchovávání záznamů, aby se zajistilo, že budou k dispozici přesné a aktuální informace.

7. Dokumentace a uchovávání záznamů
Účinné a přesné uchovávání záznamů je důležité pro aplikaci HACCP systému. Postupy HACCP se musí dokumentovat.
Dokumentace a uchovávání záznamů musí být úměrné povaze a velkosti provozu a účinné, aby pomohlo firmě ověřit, že
kontroly HACCP jsou k dispozici a udržovány. Dokumenty a záznamy se musí uchovávat dostatečně dlouho, aby umožnily
kompetentnímu orgánu provést kontrolu (audit) systému HACCP. Kvalifikovaně vytvořené pomocné materiály HACCP
(např. příručky HACCP zaměřující se na příslušný sektor) lze využít jako součást dokumentace za předpokladu, že tyto
materiály odrážejí specifické potravinářské operace dané firmy. Dokumenty musí podepsat odpovědný kontrolní referent
společnosti.
Příklady dokumentace jsou:
• Analýza rizik;
• Určení CCP;
• Určení kritických mezí;
• Modifikace HACCP systému.
Příklady záznamů jsou:
• Monitorovací aktivity CCP;
• Odchylky a související nápravná opatření;
• Aktivity spojené s ověřováním.
Jednoduchý systém pro uchovávání záznamů lze efektivně a snadno vysvětlit zaměstnancům. Může být integrován do stávajících operací a může využívat stávající kancelářské práce, např. vkládání faktur a kontrolních seznamů do záznamu (např.
s teplotou produktu).

8. Školení
1. Provozovatel potravinářské firmy musí zajistit, aby si veškerý personál byl vědom identifikovaného rizika (pokud je), CCP
při výrobě, skladování, dopravě a/nebo v procesu distribuce, a nápravných opatření, preventivních opatření a postupů
dokumentování použitelných ve své firmě.
2. Sektory potravinářského průmyslu se vynasnaží připravit informace, např. (generické) HACCP příručky a školení pro
provozovatele potravinářských firem.
3. Kompetentní orgán bude v případě potřeby napomáhat při rozvoji podobných aktivit, jak je zmiňováno v odst. 2, zejména
v těch oblastech, které jsou špatným způsobem organizovány nebo které vykazují neúčinnou informovanost.
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Obr. 1: Příklad rozhodovacího stromu pro identifikaci kritických kontrolních bodů (CCP). Na otázky (uvedené označené
písmenem O) se odpoví po pořadí.
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PŘÍLOHA II

Podpora implementace principů HACCP v určitých potravinářských firmách
1. Pozadí
1.1.

Článek 5 Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin požaduje, aby provozovatelé potravinářských firem měli k dispozici, implementovali a udržovali permanentní postup vycházející z principů HACCP (kritický kontrolní bod analýzy
rizika).
Tato koncepce umožňuje implementaci principů HACCP s požadovanou flexibilitou ve všech případech. Předkládaný dokument zkoumá obsah této flexibility a nabízí návod na zjednodušenou implementaci požadavků HACCP, zejména v malých
potravinářských firmách.
1.2. V Nařízení (ES) č. 852/2004 mezi klíčové otáčky zjednodušeného postupu HACCP patří:
(a) Výčet 15 stejného Nařízení, který stanoví, že:
“Požadavky HACCP principů obsažených v dokumentu Codex Alimentarius se musí brát do úvahy. Měly by poskytnout
účinnou flexibilitu ve všech situacích, včetně malých firem. Je nutné vědět, že v některých potravinářských firmách
není možné identifikovat kritické kontrolní body a v některých případech správná hygienická praxe může nahradit monitorování kritických bodů. Obdobě, požadavek na stanovení kritických limitů neznamená, že je nutné v každém případě
stanovovat numerický limit. Navíc, požadavek na uchovávání dokumentů musí být flexibilní, aby se zamezilo nepřiměřené
zátěži kladené na velmi malé firmy”.
(b) Jasná formulace uvedená v článku 5(1) Nařízení (ES) č. 852/2004 stanovuje, že tento postup musí vycházet
z principů HACCP.
(c) Formulace uvedena v článku 5(2)(g) o tom, že potřeba zavedení dokumentů a záznamů musí odpovídat povaze
a velikosti potravinářské firmy.
(d) Článek 5(5) Nařízení, který umožňuje převzetí uspořádání pro podporu implementace požadavku HACCP určitými provozovateli potravinářských firem. Toto zahrnuje použití postupů aplikace principů HACCP.

2. Účel předkládaného dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout návod týkající se flexibility s ohledem na implementaci postupů vycházejících
z principů HACCP, zejména:
• identifikace těch potravinářských firem, ve kterých by flexibilita mohla být vhodná,
• vysvětlení pojmu „postup vycházející z principů HACCP“,
• umístění HACCP do širšího kontextu hygieny potravin a nezbytných požadavků,
• vysvětlení role postupů správné praxe pro hygienu potravin a pro aplikaci principů HACCP, včetně potřeby dokumentování a
• identifikace rozsahu flexibility aplikovatelné na principy HACCP.

3. Podniky vhodné pro podporu HACCP
Nařízení (ES) č. 852/2004 není specifické ohledně povahy potravinářských firem, které jsou vhodné pro implementaci zjednodušeného postupu vycházejícího z principů HACCP. Nicméně v obecném kontextu nových bezpečnostních hygienických
pravidel dopad tohoto požadavku mít k dispozici, implementovat a udržovat permanentní postup založený na principech
HACCP musí být úměrný riziku a vycházet z tohoto rizika. Zejména rizika spojena s určitými typy potravin a procesu použitého u potravin je třeba vzít do úvahy v době, kdy se uvažuje o využití zjednodušených postupů vycházejících z principů
HACCP.
Principy uvedené v předkládaném dokumentu jsou primárně adresovány malým firmám, avšak nejsou použitelné pouze jimi.
Příklady uvedené v jiných částech tohoto dokumentu jsou proto pro informaci a nejsou vyčerpávající pro potravinářské
podniky nebo citované potravinářské sektory.

4. Co je postup vycházející z principů HACCP?
Sedm principů HACCP je praktickým modelem pro identifikaci a kontrolu významných rizik na permanentní bázi.
Toto znamená, že pokud lze cíle dosáhnout ekvivalentními prostředky, které nahrazují zjednodušeným, ale účinným způsobem těchto sedm principů, je nutno povinnost obsaženou v článku 5, odst. 1 Nařízení (ES) č. 853/2004
považovat za splněnou.
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Postup vycházející z principů HACCP je proaktivní systém řízení rizik. Jeho cílem je udržovat pod kontrolou kontaminaci
potravin mikroorganizmy, chemickými látkami nebo fyzikálními kontaminanty (např. částečkami skla) tak, aby byla výroba
potravin bezpečná.
Povinnost mít k dispozici, implementovat a udržovat permanentní postup vycházející z principů HACCP je z větší části
inspirován dokumentem „Doporučený mezinárodního předpisu praktických obecných principů hygieny potravin“2. Účelem
tohoto postupu je kontrola rizika potravin, které Nařízení doporučuje provozovatelům potravinářských podniků pro:
• identifikaci kroků v jejich provozech, které jsou kritické pro bezpečnost potravin;
• implementaci účinných kontrolních postupů při těchto krocích;
• monitorovaní kontrolních postupů k zajištění jejich kontinuální efektivnosti a
• pravidelné posuzování kontrolních postupů a při každé změně operací.
Znamená to, že provozovatelé potravinářských firem musí mít k dispozici systém pro identifikaci a kontrolu významných
rizik na permanentní bázi a musí tento systém upravit, kdykoli je to nutné.
Tohoto lze dosáhnout např. správnou implementací nezbytných požadavků a dobrou hygienickou praxí, aplikací principů
HACCP (popř. zjednodušeným způsobem), používáním postupů správné praxe nebo kombinací výše uvedeného.

5.	HACCP a nezbytné požadavky
Hygiena potravin je výsledkem implementace nezbytných požadavků a postupů založených na principech HACCP
na straně potravinářských firem. Tyto nezbytné požadavky poskytují základ efektivní implementace principů HACCP a měli by být k dispozici ještě před tím, než se stanoví postupy vycházející z principů HACCP.
Postupy vycházející z principů HACCP nejsou náhradou jiných hygienických požadavků na potraviny, ale součástí sady hygienických opatření na potraviny, které musí zajistit zdravotně nezávadné potraviny. Před stanovením postupů HACCP je třeba
mít na zřeteli především “nutnost” mít k dispozici hygienické požadavky na potraviny, zejména:
• požadavky na infrastrukturu a vybavení,
• požadavky na suroviny,
• bezpečnou manipulaci s potravinami (včetně balení a dopravy),
• nakládání s odpady,
• postupy na ochranu proti škůdcům,
• sanitační postupy (čištění a dezinfekce),
• kvalita vody,
• údržba chladicího řetězce,
• zdraví personálu,
• osobní hygiena,
• školení.
Tyto požadavky jsou navržené pro kontrolu rizik obecným způsobem a jsou jasně popsány v legislativě Společenství. Lze je
implementovat s postupy správné praxe stanovené různými potravinářskými sektory.
Další požadavky legislativy Společenství, např. sledovatelnost (článek 18 Nařízení (ES) č. 178/2002) a stahování potravin
z trhu a povinnost informovat kompetentní orgány (článek 19 Nařízení (ES) č. 178/2002) by se mohly rovněž vzít do úvahy
jako nezbytná opatření, i když nejsou zahrnuta do pravidel na hygienu potravin.

6. Nezbytné požadavky a kontrola rizik potravin
Tam, kde nezbytné požadavky (ať již doplněné pravidly správné praxe nebo ne) dosahují cíle kontroly rizik v potravinách, potom na základě principu proporcionality je nutné považovat závazky formulované v hygienických pravidlech potravin za splněné a není nutné zavádět povinnost mít k dispozici, implementovat a udržovat permanentní
postup založený na principech HACCP.
6.1.

Úplný postup vycházející z principů HACCP je systém řízení jakosti potravin vhodný zejména pro potravinářské firmy,
které připravují, vyrábějí nebo zpracovávají potraviny.
V určitých případech, zejména v potravinářských firmách, kde se potraviny nepřipravují, nevyrábějí ani nezpracovávají, se může zdát, že všechna rizika lze kontrolovat prostřednictvím implementace nezbytných požadavků.V těchto případech
lze říci, že první krok postupu HACCP (analýza rizik) byl proveden a není zde již potřeba dalšího rozvoje a implementace
dalších principů HACCP.
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Mezi tyto podniky mohou patřit (kromě jiných) například:
• velké polní stany (šapitó), tržní stánky a mobilní prodejní vozidla,
• organizace, které podávají hlavně nápoje (bary, kavárny, atd.),
• drobné maloobchodní prodejny (např. pekařství),
• přeprava a skladování balených potravin nebo potravin nepodléhajících zkáze,
• místa, kde se obvykle nepřipravují žádné potraviny.
Tyto firmy mohou rovněž provádět jednoduché operace spojené s přípravou potravin (např. krájení/porcování potravin),
které lze provádět bezpečným způsobem, jestliže se správně aplikují požadavky na hygienu potravin.
6.2.

Nicméně je jasné, že tam, kde to bezpečnost potravin požaduje, je třeba zajistit nezbytný monitoring
a ověřování (případně uchovávání záznamů), např. v místech, kde je nutné zachovat chladící řetězec.
V takovém případě je nutné provádět monitorování teplot, případně kontrolovat správnou funkci chladírenského
zařízení.

7. Postupy správné praxe pro hygienu potravin a pro aplikaci principů haccp
Postupy správné praxe jsou jednoduchým, ale účinným způsobem jak překonat potíže, kterým musí některé potravinářské firmy čelit při implementování podrobného postupu HACCP. Zástupci různých potravinářských sektorů,
zejména těch, kde mnoho potravinářských firem čelí problémům při zavádění postupů HACCP, by měli zvážit použití těchto postupů, a kompetentní orgány by měly povzbudit tyto zástupce sektoru při tvorbě těchto postupů.
Pomoc by se měla poskytnout při vývoji postupů správné praxe v těchto potravinářských sektorech, které jsou
slabé nebo špatným způsobem organizovány.
7.1. Použití postupy správné praxe může pomoci potravinářským podnikům kontrolovat rizika a prokazovat shodu, aniž by
museli přistupovat k formálnímu postupu HACCP. Lze je uplatnit v jakémkoli potravinářském sektoru a zejména tam,
kde se manipulace s potravinami provádí v souladu s postupy, které jsou dobře známé a které jsou často součástí obvyklého odborného školení provozovatelů v příslušných sektorech (ať již na úrovni maloobchodu nebo nikoli), např.
• restaurace, včetně zařízení na manipulaci s potravinami na palubách přepravních prostředků, např. na palubách lodí,
• sektory stravování, které přepravují jídlo připravené v centrální organizaci,
• sektor pekařství a cukrárenství,
• maloobchody, včetně řeznictví.
7.2.

Těmto firmám může stačit, že směrnice správné praxe popisují praktickým a jednoduchým způsobem metody kontroly rizik, aniž by zacházely do zbytečných detailů týkajících se povahy těchto rizik a formální identifikace kritických
kontrolních bodů. Tyto postupy nicméně musí zahrnovat všechna významná rizika a firmy si musí jasně definovat postupy na kontrolu těchto rizik a nápravných opatření, která je nutno učinit v případě problémů.
Tyto postupy by rovněž mohly upozornit na možná rizika spojena s určitým druhem potravin (např. syrová vejce a možná
přítomnost salmonely), rovněž tak na metody pro kontrolu kontaminace potravin (např. nákup syrových vajec od spolehlivého zdroje a kombinace času a teploty potřebné pro zpracování).
7.3.

•
•
•
•
•
•
•
•

Postupy správné praxe byly již vyvinuty a vyhodnoceny kompetentními orgány pro řadu potravinářských sektorů. Tyto
postupy jsou obvykle kombinací správné hygienické praxe (GHP) a prvků vycházejících z principů HACCP, a jsou zde
zahrnuty například:
směrnice pro praktickou implementaci nezbytných požadavků,
požadavky na suroviny,
analýza rizik,
předem určené kritické kontrolní body při přípravě, výrobě a zpracování potravin, které identifikují rizika a specifické
kontrolní požadavky,
hygienická opatření, která je třeba podniknout v případě manipulace s citlivými produkty a produkty podléhajícími zkáze
(např. produkty určené k přímé konzumaci),
propracovanější opatření pro případ potravin připravených pro vysoce citlivé skupiny konzumentů (děti, staří lidé, atd.),
potřeba dokumentování a záznamů,
protokoly pro validaci dat použitelnosti/spotřeby.

7.4. Generické postupy pro implementaci systému HACCP
Generický postup HACCP je speciálním typem postupu správné praxe.
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Generické postupy by mohly naznačit rizika a kontroly společné pro určité potravinářské firmy a pomoci manažerovi nebo týmu HACCP během procesu bezpečných postupů výroby potravin nebo metod, včetně vhodného
uchovávání záznamů.
Provozovatele potravinářských firem by si však měli uvědomit, že mohou být přítomné rovněž další rizika, např.
rizika spojena s dispozičním uspořádáním jejich organizace nebo používaného procesu, a tato rizika nelze předpovídat v generickém postupu HACCP. I když se použijí generické postupy HACCP, existuje zde potřeba dalšího
zkoumání možné přítomnosti těchto rizik a metod jejich kontroly.
Generické postupy mohou být vhodné v těch sektorech, ve kterých existuje velká shoda mezi firmami, ve kterých je výrobní
proces lineární a pravděpodobnost výskytu rizika vysoká, např.:
• jatka, organizace manipulující s produkty rybolovu, mlékárenské organizace, atd.
• firmy, které aplikují standardní postupy zpracování potravin, např. konzervování potravin, pasterizace tekutých potravin,
zmrazování/rychlé rozmrazování potravin, atd.

8. Flexibilita s ohledem na implementaci principů HACCP
Vezmeme-li do úvahy výše uvedené, následující příklady ukazují, jakým způsobem lze principy HACCP aplikovat flexibilním a
jednoduchým způsobem. Postupy správné praxe jsou vhodným nástrojem k poskytnutí určitého vodítka v této záležitosti.
8.1. Analýza rizik a vývoj postupů vycházejících z principů HACCP
• V určitých případech lze předpokládat, že vzhledem k povaze potravinářské firmy a potravin, se kterými se v ní manipuluje, že případná rizika lze kontrolovat implementací nezbytných požadavků.V těchto případech není třeba použít formální
analýzu rizik. Pro tyto potravinářské firmy je třeba stanovit postupy správné praxe.
• V určitých případech může analýza rizik ukázat, že všechna rizika potravin lze kontrolovat implementací nezbytných
požadavků.V takových případech je vytvoření postupů HACCP zbytečné.
• U určitých kategorií potravinářských firem možno předem určit rizika, která je třeba kontrolovat. Postupy pro tato rizika
a jejich kontrolu lze určit v generickém postupu HACCP.
8.2.

Kritické meze

Kritické meze v kritických kontrolních bodech lze stanovit na základě:
• zkušenostní (nejlepší praxe),
• mezinárodní dokumentace pro řadu operací, např. konzervování potravin, pasterizace tekutin, atd., pro které existují
mezinárodně zavedené normy (Codex Alimentarius). Kritické meze lze rovněž stanovit
• v postupu správné praxe.
Požadavek na stanovení kritické meze u kritického kontrolního bodu nezahrnuje vždy požadavek na určení numerické hodnoty. Jedná se zejména o případ, kdy postupy monitorování vychází z vizuálního pozorování, např.
• fekální kontaminace jatečně upravených těl na jatkách,
• teplota varu tekutých potravin,
• změna fyzikálních vlastností potravin během zpracování (např. vaření potravin).
8.3.

Postupy monitorování

8.3.1.
V mnoha případech představuje monitorování jednoduchý postup, např.:
• pravidelné vizuální ověření teploty v chladírnách/mrazírnách pomocí teploměru;
• vizuální sledování, kdy dochází k monitorování, zda se použije správný postup „odkrytí“ během porážky, kdy část procesu
porážení byla identifikována jako kritický kontrolní bod k zamezení kontaminace poraženými zvířaty;
• vizuální sledování, kdy se ověřuje, zda potraviny připravené a předložené ke konkrétní tepelné úpravě mají správné
fyzikální vlastnosti odrážející úroveň tepelného zpracování (např. vaření).
8.3.2.
Standardní postupy zpracování
• Určité potraviny lze někdy zpracovat standardním způsobem použitím standardního kalibrovaného zařízení, např. určité
operace spojené s vařením, pečením kuřat, atd. Toto zařízení zaručuje zajištění správnou kombinaci času/teploty během
standardní operace. V těchto případech se teplota vaření produktu nemusí systematicky měřit, jestliže je zajištěno, že
zařízení funguje správně a požadovaná kombinace času/teploty je dodržena a provádějí se nezbytné kontroly k tomuto
účelu určené (popř. nápravná opatření).
• V restauracích se potraviny připravují v souladu se zavedenými kuchařskými/kulinářskými postupy. Z toho vyplývá, že
měření (např. měření teploty potravin) se nemusí systematicky provádět, pokud se postupuje v souladu se zavedenými
postupy.
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8.4. Dokumenty a záznamy
Úvodní poznámky:
Tato část se vztahuje pouze na dokumentaci týkající se HACCP a ne na dokumentaci zabývající se dalšími otázkami, např. regulací
zásob, sledovatelností, atd.
Příklady zde zmiňované je nutno chápat ve světle článku 5, odst. 2(g) Nařízení (ES) č. 852/2004, ve kterém se uvádí, že postupy
vycházející z principů HACCP, dokumenty a záznamy musí být úměrné velikosti a povaze příslušné potravinářské firmy.
Obecně lze říci, že potřeba uchovávání záznamů týkajících se HACCP musí být dobře vyvážena a může být omezena na to, co je důležité s ohledem na bezpečnost/zdravotní nezávadnost potravin.
Dokumentace týkající se HACCP zahrnuje:
(a) Dokumenty o postupech vycházejících z principů HACCP vhodné pro konkrétní potravinářskou firmu a
(b) Záznamy o provedeném měření a analýzách.
Pokud vezmeme výše uvedené do úvahy, potom lze následující obecná pravidla použít jako určité vodítko:
• Tam, kde existují postupy správné praxe nebo generické postupy HACCP, tyto mohou nahrazovat individuální dokumentaci o postupech vycházejících z principů HACCP. Tyto postupy by rovněž měly jasně uvádět, kdy je třeba tyto záznamy
mít a v jakém časovém období se musí záznamy udržovat.
• V případě vizuálních postupů monitorování se může zvážit omezení potřeby stanovení záznamu pouze na měření zjištěné
neshody (např. neschopnost zařízení udržet správnou teplotu).
Tyto záznamy neshody musí zahrnovat nápravné opatření, které je třeba učinit. V těchto případech může být používání deníku nebo kontrolního listu vhodnou metodou pro udržování záznamů.
• Dokumenty se musí uchovávat dostatečně dlouho. Toto období musí být dostatečně dlouhé, aby se zajistila dostupnost
informací v případě, že je nutné vysledovat zpětně určité vlastnosti některých potravin, např. dva měsíce po datu spotřeby.
U některých potravin je datum spotřeby jasně dané, např. v případě potravin pro účely stravování toto datum představuje
dobu krátce po výrobě.
U potravin, kdy je datum spotřeby nejisté, je třeba záznamy uchovávat po přiměřeně krátké období po uplynutí doby použitelnosti potravin.
• Záznamy jsou důležitým nástrojem potravinářských firem a kompetentních orgánů pro účely ověření správné funkce
postupů bezpečnosti potravin v potravinářských firmách.

9. Role kritérií a meze stanovené legislativou Společenství nebo národní LEGISLATIVOU
I když legislativa Společenství nestanovuje kritické meze v kritických kontrolních bodech, je třeba vzít do úvahy, že mikrobiologická kritéria lze použít při validaci a verifikaci postupů vycházejících z principů HACCP a dalších kontrolních opatření
hygieny potravin, rovněž tak ověření správného fungování těchto kontrolních opatření. V mnoha případech tato kritéria již
existují v legislativě Společenství nebo národní legislativě. Pro konkrétní operaci nebo typ potraviny se mohou postupy dobré praxe odvolávat na tyto meze a postup HACCP lze upravit takovým způsobem, aby zajišťoval jejich splnění.

10. Údržba chladicího řetězce
Podle Nařízení (ES) č. 852/2004, provozovatelé potravinářských firem mají definovanou jasnou povinnost, pokud jde o údržbu chladícího řetězce.
Tato povinnost je proto součástí nezbytných požadavků a musí se implementovat, i když se použijí zjednodušené postupy
HACCP.
Nic však nebrání potravinářským podnikům, aby kontrolovaly teplotu potravin v určitých kritických kontrolních bodech
výrobního cyklu a aby začlenily tento požadavek do svých postupů HACCP.

11. Zákonné vyhodnocení
Postupy HACCP, bez ohledu na to, v jaké formě se použijí, musí vytvořit a musí za ně odpovídat provozovatelé potravinářských firem.
Zákonné vyhodnocení se musí provést, přičemž je nutno brát do úvahy prostředky, které vybraly potravinářské podniky pro
zajištění shody s požadavkem HACCP:
• Tam, kde potravinářské firmy zajišťují bezpečnost potravin pouze prostřednictvím nezbytných požadavků, kompetentní
orgán musí ověřit správnou implementaci těchto požadavků.
• Pokud potravinářské firmy použijí postupy dobré praxe pro hygienu a pro aplikaci principů HACCP pro zajištění shody
s požadavkem HACCP, potom je běžnou praxí kontrolního orgánu vyhodnotit tyto firmy s ohledem plnění těchto postupů.
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Při vyhodnocení implementace požadavku HACCP může kompetentní orgán požadovat provedení určitých náprav. toto se
však nemusí považovat za formální schválení těchto postupů.

12. HACCP a certifikace
Legislativa Společenství neobsahuje požadavek na certifikaci postupů HACCP, např. na základě programů zabezpečování
jakosti. Jakákoli iniciativa pro zavedení této certifikace vychází ze soukromých iniciativ.
Jediným vyhodnocením, která vychází z legislativy Společenství, je vyhodnocení kompetentními orgány členských států v kontextu jejich běžných oficiálních kontrolních povinností.

13.	HACCP a školení personálu v potravinářských podnicích
Na školení zmiňovaném v příloze II, kapitola XII Nařízení (ES) č. 852/2004 by se mělo pohlížet v širším kontextu. Příslušné
školení nezahrnuje povinnost účastnit se školících kurzů. Školení lze rovněž dosáhnout prostřednictvím informačních kampaní realizovaných odbornými organizacemi nebo kompetentními orgány, postupy správné praxe, atd.
Je nutno přitom mít na mysli, že HACCP školení personálu v potravinářských firmách by mělo být úměrné velikosti
a povaze příslušného podniku.

14.	Závěr
Nařízení (ES) č. 852/2004 uvádí, že požadavky HACCP by měly poskytnout účinnou flexibilitu ve všech situacích, včetně
malých podniků.
Základním cílem implementace postupů principů HACCP je kontrola rizik v potravinách.Tohoto cíle lze dosáhnout různými
způsoby, přičemž je nutné mít na paměti, že postupy pro kontrolu rizik jsou založeny na rizikách se stanovenými prioritami
a zamřené na to, co je důležité pro bezpečnost/zdravotní nezávadnost potravin v příslušné potravinářské firmě.Tyto postupy
lze rozvinout do příruček správné praxe, generických příruček pro řízení bezpečnosti potravin nebo tradičního procesu
HACCP podle vhodnosti.V řadě případů, zejména v potravinářských firmách, které nezpracovávají potraviny, lze rizika kontrolovat pouze implementací nezbytných hygienických požadavků na potraviny.
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Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

NAŘÍZENÍ
KOMISE (ES) č. 2073/2005
ze dne 15. listopadu 2005
o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s významem pro EHP)
(Úř.věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)
Ve znění:
Úřední věstník
►M1

Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007

Č.

Strana

L 322

12

Datum

7.12.2007

Opraveno
►C1

Oprava, Úř.věst. L 278, 10.10.2006, s. 32 (2073/2005)

►C2

Oprava, Úř.věst. L 61, 28.2.2007, s. 56 (2073/2005)

▼B
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005
ze dne 15. listopadu 2005
o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně (1) potravin a zejména na čl. 4 odst. 4 a článek 12 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Jedním ze základních cílů potravinového práva je vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví, jak je stanoveno v 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 (2). Mikrobiologická nebezpečí v potravinách představují hlavní zdroj onemocnění z potravin u lidí.
(2) Potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy nebo jejich toxiny či metabolity v množstvích, která představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví.
(3) Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné požadavky na bezpečnost potravin, podle nichž potravina nesmí být uvedena na
trh, není-li bezpečná. Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni stáhnout potravinu, která není bezpečná, z trhu.
Ve snaze přispět k ochraně veřejného zdraví a zabránit rozdílným výkladům je vhodné stanovit harmonizovaná bezpečnostní kritéria přijatelnosti potravin, zejména s ohledem na přítomnost některých patogenních mikroorganismů.
(4) Mikrobiologická kritéria jsou rovněž vodítkem pro stanovení přijatelnosti potravin a postupu jejich výroby, manipulace
a distribuce. Používání mikrobiologických kritérií by mělo být nedílnou součástí provádění postupů založených na zásadách HACCP a dalších opatření na kontrolu hygieny.
(5) Bezpečnost potravin se zajišťuje především preventivním přístupem, například prováděním správné hygienické praxe
a používáním postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Mikrobiologická
kritéria je možné použít při validaci a ověřování postupů založených na zásadách HACCP a dalších opatření na kontrolu
hygieny. Je proto vhodné stanovit mikrobiologická kritéria vymezující přijatelnost postupů a rovněž mikrobiologická
kritéria pro bezpečnost potravin stanovující limit, při jehož překročení musí být potravina považována za nepřijatelně
kontaminovanou mikroorganismy, pro něž jsou kritéria stanovena.
(1) Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 1, opraveno v Úř.věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.
(2) Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř.věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).
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(6) Podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004 musejí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat mikrobiologická
kritéria. To by mělo zahrnovat vyšetření podle hodnot stanovených pro jednotlivá kritéria prostřednictvím odběru
vzorků, provedení vyšetření a nápravných opatření v souladu s potravinovým právem a pokyny příslušného orgánu. Je
proto vhodné stanovit prováděcí opatření k analytickým metodám zahrnující v případě potřeby nejistotu měření, plán
odběru vzorků, mikrobiologické limity a počet analytických jednotek, které mají být v souladu s uvedenými limity. Dále
je vhodné stanovit prováděcí opatření týkající se potraviny, na niž se kritérium vztahuje, bodů potravinového řetězce,
v nichž kritérium platí, a rovněž opatření, která mají být přijata v případě nesplnění kritéria. Mezi opatření, která musejí provozovatelé potravinářských podniků přijímat, aby zajistili dodržování kritérií vymezujících přijatelnost postupu,
může mimo jiné patřit kontrola surovin, hygieny, teploty a údržnosti produktu.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat (1) ukládá členským státům povinnost zajistit, aby úřední kontroly byly prováděny pravidelně, na
základě rizik a s přiměřenou četností.Tyto kontroly je třeba provádětvpříslušných fázích výroby, zpracování a distribuce
potravin s cílem zajistit, aby provozovatelé potravinářských podniků dodržovali kritéria stanovená v tomto nařízení.
(8) Sdělení Komise o strategii Společenství pro stanovení mikrobio logických kritérií pro potraviny (2) popisuje strategii ke stanovení
a přezkoumání kritérií v právních předpisech Společenství, jakož i zásady pro vypracování a uplatňování těchto kritérií.
Tato strategie by měla být použita při stanovování mikrobiologických kritérií.
(9) Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví (SCVPH) vydal dne 23. září 1999 stanovisko
k hodnocení mikrobiologických kritérií pro potravinářské produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě.Zdůraznil, že je důležité, aby mikrobiologická kritéria vycházela z formálního hodnocení rizika a mezinárodně schválených
zásad. Ve stanovisku se doporučuje, aby mikrobiologická kritéria byla významná a účinná ve vztahu k ochraně zdraví
spotřebitelů. SCVPH navrhl jako přechodná opatření do doby, než budou k dispozici formální hodnocení rizik, určitá
přezkoumaná kritéria.
(10) SCVPH zároveň vydal zvláštní stanovisko k Listeria monocyto-genes. V tomto stanovisku se doporučuje, aby se jako cíl
stanovilo udržování koncentrace Listeria monocytogenes v potravinách pod 100 KTJ/g. Vědecký výbor pro potraviny
(SCF) s těmito doporučeními vyslovil ve svém stanovisku ze dne 22. června 2000 souhlas.
(11) Ve dnech 19.-20. září 2001 přijal SCVPH stanovisko k Vibrio vulnificus a Vibrio parahaemolyticus.Došel k závěru, ževědecké
údaje, které jsou v současnosti k dispozici, nepodporují stanovení zvláštních kritérií pro patogenní mikroorganismy V.
vulnificus a parahaemolyticus vmořských plodech. Doporučil však vytvoření pravidel správné praxe, aby se zajistilo uplatňování správné hygienické praxe.
(12) Ve dnech 30.-31. ledna 2002 vydal SCVPH stanovisko k virům skupiny Norwalk („Norwalk-like viruses“, NLV, noroviry).
V uvedeném stanovisku došel k závěru, že běžné fekální indikátory jsou pro prokázání přítomnosti či nepřítomnosti
NLV nespolehlivé a že spoléhání se na odstranění fekálních bakterií jako indikátoru ke stanovení délky trvání čisticího
procesu u měkkýšů není bezpečnou praxí.V případě uplatňování bakteriálních indikátorů se jako indikátor fekální
kontaminace v oblastech sběru měkkýšů rovněž doporučuje používat E. coli, a nikoliv fekální koliformní bakterie.
(13) Dne 27. února 2002 přijal SCF stanovisko k specifikacím pro želatinu z hlediska zdraví spotřebitelů.Došel k závěru, že
mikrobiologická kritéria stanovená v kapitole 4 přílohy II směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/
EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (3) jsou z hlediska zdraví spotřebitelů přehnaná, a považoval za dostatečné používání povinného mikrobiologického kritéria pouze pro salmonely.
(14) Ve dnech 21.-22. ledna 2003 vydal SCVPH stanovisko k E. coli produkující verocytotoxin (VTEC). Ve svém stanovisku
došel k závěru, že používání mikrobiologické normy pro konečný produkt v případě VTEC O157 pravděpodobně nepovede k významnému snížení souvisejícího rizika pro spotřebitele. Mikrobiologické pokyny zaměřené na snížení fekální
kontaminace na všech stupních potravinového řetězce však mohou přispět ke snížení rizik pro veřejné zdraví, a to včetně rizika VTEC. SCVPH určil tyto kategorie potravin, v nichž představuje VTEC nebezpečí pro veřejné zdraví: syrové
nebo nedostatečně tepelně upravené hovězí maso a případně maso z dalších přežvýkavců, mleté maso a fermentované
hovězí maso a výrobky z něj, syrové mléko a výrobky ze syrového mléka, čerstvé produkty, zejména naklíčená semena
a nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy.
(15) Ve dnech 26.-27. března 2003 přijal SCVPH stanovisko ke stafylokokovým enterotoxinům v mléčných výrobcích, zejména v sýrech. Doporučil přezkoumání kritérií pro koagulázopozitivní stafylokoky v sýrech, v syrovém mléku určeném
ke zpracování a v sušeném mléku. Kromě toho by kritéria pro stafylokokové enterotoxiny měla být stanovena u sýrů
a sušeného mléka.
(16) Ve dnech 14.-15. dubna 2003 přijal SCVPH stanovisko k salmonelám v potravinách. Podle tohoto stanoviska patří do
kategorií potravin potenciálně představujících vysoké riziko pro veřejné zdraví syrové maso a některé produkty určené

(1) Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 1, opraveno v Úř.věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.
(2)	Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003
(Úř.věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).
(3) Úř.věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř.věst. L 72, 11.3.2004, s. 60).
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(17)
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(19)

(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

ke spotřebě za syrova, syrové a nedostatečně tepelně upravené výrobky z drůbežího masa, vejce a produkty obsahující
syrová vejce, nepasterizované mléko a některé výrobky z něj. Nebezpečí představují také naklíčená semena a nepasterizované ovocné šťávy. Výbor doporučil, aby rozhodnutí o potřebě mikrobiologických kritérií bylo přijato na základě
jeho schopnosti chránit spotřebitele a na základě jeho proveditelnosti.
Vědecká komise pro biologická nebezpečí (komise BIOHAZ) zřízená při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA) vydala dne 9. září 2004 stanovisko k mikrobiologickým rizikům v počáteční a pokračovací kojenecké výživě.
Došla k závěru, že salmonely a Enterobacter sakazakii jsou nejnebezpečnějšími mikroorganismy v počáteční kojenecké
výživě,výživě určené pro zvláštní léčebné účely a pokračovací kojenecké výživě. Přítomnost těchto patogenních mikroorganismů představuje značné riziko, jestliže podmínky po rekonstituci umožňují množení. Enterobacteriaceae, jejichž
přítomnost je častější, by mohly být použity jako indikátor rizika. EFSA doporučil sledování bakterií čeledi Enterobacteriaceae a provádění vyšetření na jejich přítomnost ve výrobním prostředí i v konečném produktu. Kromě patogenních druhů však
čeleď Enterobacteriaceae zahrnuje také druhy přítomné v životním prostředí, které se často vyskytují v prostředí výroby potravin,
aniž by představovaly nebezpečí pro zdraví. Proto je možné použít čeleď Enterobacte-riaceae k běžnému sledování a v případě
jejich přítomnosti lze zahájit vyšetření na specifické patogenní mikroorganismy.
Prozatím nebyly vytvořeny mezinárodní pokyny pro mikrobiologická kritéria týkající se velkého množství potravin.
Při stanovování mikrobiologických kritérií se však Komise řídila pokynem Codexu Alimentarius „Zásady stanovování
a používání mikrobiologických kritérií pro potraviny CAC/GL 21 - 1997“ a rovněž radami výborů SCVPH a SCF. Byly
zohledněny platné specifikace Codexu týkající se výrobků ze sušeného mléka, potravin pro kojence a děti a histaminové
kritérium pro některé ryby a produkty rybolovu. Přijetí kritérií Společenství by mělo prospět obchodu díky tomu, že
se stanoví harmonizované mikrobiologické požadavky na potraviny a nahradí kritéria jednotlivých členských států.
Je třeba přezkoumat mikrobiologická kritéria stanovená pro některé kategorie potravin živočišného původu ve směrnicích, které byly zrušeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují
některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného
původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS
a rozhodnutí Rady 95/408/ES (1), a rovněž je nutné stanovit s ohledem na vědecká stanoviska kritéria nová.
Do tohoto nařízení jsou včleněna mikrobiologická kritéria stanovená v rozhodnutí Komise 93/51/EHS ze dne 15.
prosince 1992 o mikrobiologických kritériích pro produkci vařených korýšů a měkkýšů se schránkami (2). Je proto
třeba uvedené rozhodnutí zrušit. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 2001/471/ES ze dne 8. června 2001 o pravidlech pro pravidelné vnitropodnikové kontroly obecné hygieny podle směrnice 64/433/EHS o hygienických otázkách
produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh a směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách produkce čerstvého
drůbežího masa a jeho uvádění na trh (3)se s účinkem od 1. ledna 2006 zrušuje, je třeba včlenit do tohoto nařízení
mikrobiologická kritéria stanovená pro jatečně upravená těla.
Producent nebo výrobce potravinářského produktu musí rozhodnout, zda může být produkt konzumován jako takový,
aniž by bylo nutné jej tepelně upravovat či jinak zpracovávat s cílem zajistit jeho bezpečnost a dodržování mikrobiologických kritérií. Podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů člen-ských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy
(4)se při označování potravin uvádí návod k použití jako povinný údaj v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu
nebylo možné vhodným způsobem použít.Tento návod by měli provozovatelé potravinářských podniků brát v potaz při
rozhodování o vhodné četnosti odběru vzorků k vyšetření podle mikrobiologických kritérií.
Odebírání vzorků z produkčního a zpracovatelského prostředí může být užitečným nástrojem ke zjišťování a prevenci
přítomnosti patogenních mikroorganismů v potravinách.
Provozovatelé potravinářských podniků by měli v rámci svých postupů založených na zásadách HACCP a dalších postupů kontrol hygieny sami rozhodnout o potřebné četnosti odběru vzorků a vyšetření.V některých případech však může
být nutné stanovit harmonizovanou četnost odběru vzorků na úrovni Společenství, zejména s cílem zajistit stejnou
úroveň kontrol, které mají být prováděny v rámci celého Společenství.
Výsledky vyšetření závisejí na použité analytické metodě, a proto by měla být s každým mikrobiologickým kritériem spjata
určitá referenční metoda. Provozovatelé potravinářských podniků by však měli mít možnost používat jiné analytické metody, než jsou metody referenční, zejména pak rychlejší metody, pokud ovšem používání těchto alternativních metod vede
k rovnocenným výsledkům. K zajištění harmonizovaného provádění musí být pro každé kritérium rovněž vymezen plán
odběru vzorků.Je však nutné umožnit používání jiných plánů odběru vzorků a vyšetření, včetně používání alternativních
indikátorových organismů,za předpokladu, že tyto plány poskytují rovnocenné záruky bezpečnosti potravin.

(1) Úř.věst. L 157, 30.4.2004, s. 33, opraveno v Úř.věst. L 195, 2.6.2004, s. 12.
(2) Úř.věst. L 13, 21.1.1993, s. 11.
(3)	Úř.věst. L 165, 21.6.2001, s. 48. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/379/ES (Úř.věst. L 144, 30.4.2004, s. 1).
(4)	Úř.věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
2003/89/ES (Úř.věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
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(25) Je třeba analyzovat trendy ve výsledcích vyšetření, neboť tyto trendy mohou poukázat na nežádoucí vývoj ve výrobním
procesu a mohou provozovateli potravinářského podniku umožnit provedení nápravných opatření před tím, než se
postup vymkne kontrole.
(26) Je třeba umožnit přezkoumání mikrobiologických kritérií stanovených v tomto nařízení a tato kritéria by měla být v
zájmu zohlednění vývoje v oblasti bezpečnosti potravin a potravinářské mikrobiologie případně podrobena revizi či
doplněna. Tento vývoj zahrnuje vědecko-technický a metodický pokrok, změny rozšíření a úrovní kontaminace, změny
populace zranitelných spotřebitelů, jakož i možné výsledky hodnocení rizik.
(27) Zejména je třeba stanovit kritéria pro patogenní viry v živých mlžích, jakmile budou dostatečně vyvinuty příslušné
analytické metody. Je rovněž nutné vyvinout spolehlivé metody pro další mikrobiální nebezpečí, např. Vibrio parahaemolyticus.
(28) Bylo prokázáno, že provádění programů kontrol může výrazně přispět ke snížení rozšíření salmonel v užitkových zvířatech a produktech z nich. Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o
tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (1) je zajistit, aby byla přijata
vhodná a účinná opatření na tlumení salmonel na odpovídajících stupních potravinového řetězce. Kritéria pro maso a
výrobky z něj by měla odrážet očekávané zlepšení salmonelové situace na stupni prvovýroby.
(29) V případě některých kritérií bezpečnosti potravin je vhodné poskytnout členským státům přechodnou odchylku, která
jim umožní naplňovat méně přísná kritéria, ovšem pouze za předpokladu, že budou příslušné potraviny uváděny pouze
na trh daného členského státu. Při použití této přechodné odchylky jsou členské státy povinny tuto skutečnost oznámit
Komisi a ostatním členským státům.
(30) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Předmět a oblast působnosti
Toto nařízení stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé
potravinářských podniků dodržovat při provádění obecných a zvláštních hygienických opatření podle článku 4 nařízení (ES)
č. 852/2004. Příslušný orgán ověří podle nařízení (ES) č. 882/2004, zda jsou dodržována pravidla a kritéria stanovená v tomto
nařízení, aniž je dotčeno právo příslušného orgánu provádět další odběry vzorků a vyšetření za účelem průkazu a měření
jiných mikroorganismů, jejich toxinů či metabolitů, a to buď v rámci ověřování procesů v případě potravin, u nichž existuje
podezření, že nejsou bezpečné, nebo v souvislosti s analýzou rizik.
Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena jiná zvláštní pravidla pro kontrolu mikroorganismů stanovená v právních
předpisech Společenství, a zejména zdravotní normy pro potraviny stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 (2), pravidla týkající se parazitů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (3)
a mikrobiologická kritéria stanovená v rámci směrnice Rady 80/777/EHS (4).
Článek2
Definice
Použijí se tyto definice:
a) „mikroorganismy“ se rozumí bakterie, viry, kvasinky, plísně, řasy, cizopasní prvoci, mikroskopičtí cizopasní helminti a jejich
toxiny a metabolity;
b) „mikrobiologickým kritériem“ se rozumí kritérium vymezující přijatelnost produktu, partie potravin nebo procesu na
základě nepřítomnosti, přítomnosti či počtu mikroorganismů a/nebo na základě množství jejich toxinů/metabolitů na
jednotku/y hmotnosti, objemu, plochy či partie;
c) „kritériem bezpečnosti potravin“ se rozumí kritérium vymezující přijatelnost produktu nebo partie potraviny, které se
vztahuje na produkty uváděné na trh;
d) „kritériem hygieny výrobního procesu“ se rozumí kritérium udávající přijatelné fungování výrobního procesu. Toto kritérium se nevztahuje na produkty uváděné na trh. Stanoví orientační hodnotu kontaminace, při jejímž překročení jsou
vyžadována nápravná opatření s cílem udržet hygienu procesu v souladu s potravinovým právem;

(1)
(2)
(3)
(4)

Úř.věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.
Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 55, opraveno v Úř.věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.
Úř.věst. L 139, 30.4.2004, s. 206, opraveno v Úř.věst. L 226, 25.6.2004, s. 83.
Úř.věst. L 229, 30.8.1980, s. 1.
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e) „partií“ se rozumí skupina nebo soubor identifikovatelných produktů získaných na základě určitého procesu za prakticky
totožných okolností a vyprodukovaných na určitém místě v rámci vymezeného produkčního období;
f) „dobou údržnosti“ se rozumí období předcházející buď datu „spotřebujte do“, nebo datu minimální trvanlivosti podle
článků 9 a10 směrnice 2000/13/ES;
g) „potravinou určenou k přímé spotřebě“ se rozumí potravina, která je producentem nebo výrobcem určena k přímé
lidské spotřebě, aniž by bylo nutné ji tepelně upravovat či jinak zpracovávat za účelem účinného odstranění či snížení
dotčených mikroorganismů na přijatelnou úroveň;
h) „potravinou určenou pro kojence“ se rozumí potravina určená zvláště pro kojence podle směrnice Komise 91/321/EHS(1)
i) „potravinou určenou pro zvláštní léčebné účely“ se rozumí dietní potravina pro zvláštní léčebné účely podle směrnice
Komise 1999/21/ES (2);
j) „vzorkem“ se rozumí soubor tvořený jednou nebo několika jednotkami nebo část materiálu, který/á byl/a vybrán/ a
různými způsoby z celku nebo z významného množství materiálu a který/á má poskytnout informace o daném znaku
zkoumaného celku nebo materiálu a má tvořit základ pro rozhodnutí o dotyčném celku nebo materiálu nebo o procesu,
který vedl k jeho vzniku;
k) „reprezentativním vzorkem“ se rozumí vzorek, v němž jsou zachovány znaky partie, z níž je odebrán.Tak je tomu zejména
u prostého namátkového vzorku, kde každý z členů nebo dílů partie má stejnou pravděpodobnost zahrnutí do vzorku;
l) „dodržováním mikrobiologických kritérií“ se rozumí získávání vyhovujících či přijatelných výsledků podle přílohy I při provádění vyšetření podle hodnot stanovených pro jednotlivá kritéria prostřednictvím odběru vzorků, provádění vyšetření
a nápravných opatření v souladu s potravinovým právem a pokyny příslušného orgánu.
Článek 3
Obecné požadavky
1.

Provozovatelé potravinářských podniků musejí zajistit, aby potraviny splňovaly příslušná mikrobiologická kritéria podle
přílohy I. Za tímto účelem musejí provozovatelé potravinářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravin, včetně maloobchodu, v rámci svých postupů založených na zásadách HACCP spolu s uplatňováním správné
hygienické praxe přijímat opatření k zajištění toho,
a) aby suroviny a potraviny podléhající jejich kontrole byly dodávány, zpracovávány a bylo s nimi manipulováno tak, že se
dodrží kritéria hygieny výrobního procesu;
b) aby kritéria bezpečnosti potravin platná po celou dobu údržnosti produktů mohla být dodržena za rozumně předvídatelných podmínek distribuce, skladování a používání.
2. Provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za výrobu produktu musejí v případě potřeby provádět studie podle
přílohy II s cílem prověřit, zda jsou po celou dobu údržnosti dodržována příslušná kritéria. To se týká zejména potravin
určených k přímé spotřebě, které podporují růst Listeria monocytogenes a které mohou představovat riziko Listeria
monocytogenes pro veřejné zdraví.
Potravinářské podniky mohou při provádění těchto studií spolupracovat.
Pokyny pro provádění těchto studií mohou být zahrnuty do pokynů pro
správnou praxi podle článku 7 nařízení (ES) č. 852/2004.
Článek 4
Provádění vyšetření podle kritérií
1.

2.

Provozovatelé potravinářských podniků musejí při validaci a ověřování správného fungování svých postupů založených
na zásadách HACCP a správné hygienické praxe v případě potřeby provádět vyšetření podle mikrobiologických kritérií
stanovených v příloze I.
O vhodné četnosti odběru vzorků rozhodnou provozovatelé potravinářských podniků, nestanoví-li ovšem příloha
I zvláštní četnost odběru vzorků,přičemž v takových případech odpovídá četnost odběru vzorků nejméně četnosti
stanovené v příloze I. Provozovatelé potravinářských podniků takto rozhodnou v rámci svých postupů založených na
zásadách HACCP a správné hygienické praxe, přičemž zohlední návod k použití potraviny.

Četnost odběru vzorků může být přizpůsobena povaze a velikosti potravinářských podniků, pokud ovšem nebude ohrožena
bezpečnost potravin.

(1) Úř.věst. L 175, 4.7.1991, s. 35.
(2) Úř.věst. L 91, 7.4.1999, s. 29.

85

Článek 5
Zvláštní ustanovení o provádění vyšetření a odběru vzorků
1.
2.

Analytické metody, jakož i plány a metody odběru vzorků v příloze I se použijí jako referenční metody.
Vzorky se odebírají z míst a zařízení pro zpracování používaných při výrobě potravin, pokud je takový odběr vzorků
potřebný k zajištění toho, aby byla splněna příslušná kritéria. Při tomto odběru vzorků se jako referenční metoda použije norma ISO 18593.
Provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící potraviny určené k přímé spotřebě, které mohou představovat riziko
Listeria monocyto-genes pro veřejné zdraví, musejí v rámci svého plánu odběru vzorků odebírat vzorky pro stanovení Listeria
monocytogenes zmístazařízení pro zpracování.
Provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící sušenou počáteční kojeneckou výživu nebo sušené potraviny pro zvláštní
léčebné účely určené pro kojence do šesti měsíců věku, které představují riziko Ente-robacter sakazakii, musejí v rámci svého
plánu odběru vzorků monitorovat místa pro zpracování a zařízení na přítomnost bakterií čeledi Enterobacteriaceae.
3. Počet jednotek vzorku v plánech odběru vzorků podle přílohy I může být snížen, pokud provozovatel potravinářského
podniku může dokumenty z předchozího období prokázat, že disponuje účinnými postupy založenými na zásadách
HACCP.
4. Je-li účelem vyšetření zvláště posoudit přijatelnost určité partie potravin nebo procesu, musí být přinejmenším dodrženy plány odběru vzorků stanovené v příloze I.
5. Provozovatelé potravinářských podniků mohou používat jiné postupy odběru vzorků avyšetření, pokud mohou ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, že tyto postupy poskytují přinejmenším rovnocenné záruky. Mezi tyto postupy
může patřit používání alternativních míst odběru vzorků a používání analýz trendů.
Vyšetření na alternativní mikroorganismy a podle mikrobiologických limitů, které se na ně vztahují, jakož i vyšetření na jiné
než mikrobiologické analyty se povoluje pouze u kritérií hygieny výrobního procesu.
Používání alternativních analytických metod je přijatelné tehdy, pokud jsou tyto metody validovány podle referenční metody
uvedené v příloze I a pokud je použita patentovaná metoda certifikovaná třetí stranou podle protokolu stanoveného v normě EN/ISO 16140 nebo podle jiných obdobných mezinárodně přijatých protokolů.
Přeje-li si provozovatel potravinářského podniku používat jiné analytické metody než metody validované a certifikované
podle pododstavce 3, musejí být metody validovány podle mezinárodně přijatých protokolů a jejich použití musí povolit
příslušný orgán.
Článek 6
Požadavky na označování
1.

2.

Jsou-li splněny požadavky na bakterie rodu Salmonella v mletém mase, masných polotovarech a masných výrobcích určených ke spotřebě v tepelně upraveném stavu všech druhů stanovené v příloze I, musí výrobce partie těchto výrobků
uváděné na trh zřetelně označit, aby spotřebitele informoval o tom, že je nutné je před spotřebou důkladně tepelně
upravit.
Od 1. ledna 2010 není označování podle odstavce 1 u mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků vyrobených z drůbežího masa vyžadováno.
Článek 7

Nevyhovující výsledky
Jsou-li výsledky vyšetření podle kritérií stanovených v příloze I nevyhovující, musejí provozovatelé potravinářských
podniků vedle dalších nápravných opatření vymezených v jejich postupech založených na zásadách HACCP a dalších
opatření potřebných k ochraně zdraví spotřebitelů učinit opatření podle odstavců 2 a ž 4 tohoto článku.
Kromě toho musejí podniknout opatření ke zjištění příčiny nevyhovujících výsledků, aby zabránili opětovnému výskytu nepřijatelného mikrobiologického znečištění. Mezi tato opatření mohou patřit úpravy uplatňovaných postupů založených na
zásadách HACCP a dalších opatření na kontrolu hygieny potravin.
2. Poskytne-li vyšetření podle kritérií bezpečnosti potravin uvedených v příloze I kapitole 1 nevyhovující výsledky, musí
být příslušný produkt nebo partie potravin stažena nebo převzata zpět podle článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002.
Produkty uvedené na trh, které však doposud nejsou na úrovni maloobchodu a které nesplňují kritéria bezpečnosti
potravin, mohou být podrobeny dalšímu zpracování ošetřením, které odstraní dotyčné nebezpečí.Toto ošetření mohou
provádět pouze provozovatelé potravinářských podniků jiní než na úrovni maloobchodu.
Provozovatel potravinářského podniku může partii použít k jiným účelům, než k jakým byla původně určena, za předpokladu,
že toto použití nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat a že o tomto použití bylo rozhodnuto v rámci
postupů založených na zásadách HACCP a správné hygienické praxe a že jej povolil příslušný orgán.
1.
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3.

4.

C2 Partie strojně odděleného masa (SOM) vyrobeného technikami podle přílohy III  oddílu V kapitoly III bodu 3
nařízení (ES) č. 853/2004 s nevyhovujícími výsledky u kritéria Salmonella smí být v potravinovém řetězci použita pouze
k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků v zařízeních schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004.
V případě nevyhovujících výsledků u kritérií hygieny výrobního procesu se přijmou opatření stanovená v příloze I kapitole 2.
Článek 8

1.

2.
a)

b)
c)

Přechodná odchylka
Podle článku 12 nařízení (ES) č. 852/2004 se uděluje nejpozději do 31. prosince 2009 přechodná odchylka, pokud jde
o dodržování hodnoty stanovené v příloze I tohoto nařízení pro bakterie rodu Salmonella v mletém mase, masných
polotovarech a masných výrobcích určených ke spotřebě v tepelně upraveném stavu uváděných na vnitrostátní trh
členského státu.
Členské státy využívající tuto možnost jsou povinny tuto skutečnost oznámit Komisi a ostatním členským státům.
Členský stát musí:
zaručit, aby byly používány odpovídající prostředky, včetně označování a zvláštního označení, které nesmí být zaměňováno s identifikačním označením podle přílohy II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004, s cílem zajistit, aby se odchylka týkala
pouze dotyčných produktů při jejich uvádění na domácí trh, a aby produkty expedované k obchodu uvnitř Společenství
splňovaly kritéria stanovená v příloze I;
zajistit, aby produkty, na něž se tato přechodná odchylka vztahuje, byly zřetelně označeny s uvedením skutečnosti, že je
nutné je před spotřebou důkladně tepelně upravit;
zavázat se, ž e p ř i provádění vyšetření podle kritéria Salmonella podle článku 4 a aby výsledek byl přijatelný, pokud jde
o tuto přechodnou odchylku, nesmí být shledána pozitivní více než jedna z p ě t i jednotek vzorku.
Článek 9

Analýzy trendů
Provozovatelé potravinářských podniků musejí analyzovat trendy ve výsledcích vyšetření. Zjistí-li trend směrem k nevyhovujícím výsledkům, podniknou bez zbytečného odkladu příslušná opatření k nápravě situace s cílem zabránit výskytu
mikrobiologických rizik.
Článek 10
Přezkum
Toto nařízení se přezkoumá s ohledem na vědecko-technický a metodický pokrok, nově se vyskytující patogenní mikroorganismy v potravinách a údaje z hodnocení rizik. Zejména kritéria a podmínky týkající se přítomnosti salmonel v jatečně
upravených tělech skotu, ovcí, koz, koňovitých, prasat a drůbeže se přezkoumá s ohledem na změny pozorované v rozšíření
salmonel.
Článek 11
Zrušení
Rozhodnutí 93/51/EHS se zrušuje.
Článek 12
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2006.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
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PŘÍLOHA I
Mikrobiologická kritéria pro potraviny
Kapitola 1.

Kritéria bezpečnosti potravin

Kapitola 2.

Kritéria hygieny výrobního procesu
2.1.. Maso a výrobky z něj
2.2.. Mléko a mléčné výrobky
2.3.. Vaječné výrobky
2.4.. Produkty rybolovu
2.5.. Zelenina, ovoce a výrobky z nich

Kapitola 3.

Pravidla pro odběr vzorků a přípravu zkušebních vzorků
3.1.. Obecná pravidla pro odběr vzorků a přípravu zkušebních vzorků
3.2.. Odběr vzorků na jatkách a v závodech vyrábějících mleté maso a masné polotovary
k bakteriologickému vyšetření

0

5

5

5
5

5

5
5

5

5

Listeria monocytogenes

Salmonella
Salmonella

Salmonella

Salmonella

Salmonella

1.4 Mleté maso a masné polotovary určené ke
spotřebě za syrová

1.5 Mleté maso a masné polotovary vyrobené z
drůbežího masa určené ke spotřebě v tepelně
upraveném stavu

Salmonella
1.6 Mleté maso a masné polotovary vyrobené z
jiných druhů než z drůbeže, určené ke spotřebě v
tepelně upraveném stavu
Salmonella

1.3 Potraviny určené k přímé spotřebě, které
nepodporují růst L. monocytogenes, jiné než pro
kojence a pro zvláštní léčebné účely (4) (8)

1.7 Strojně oddělené maso (SOM) (9)

1.8 Masné výrobky určené ke spotřebě za syrová,
vyjma výrobků, u nichž výrobní proces nebo
složení výrobku vyloučí riziko salmonel

1.9 Masné výrobky vyrobené z drůbežího masa
určené ke spotřebě v tepelně upraveném stavu

1.10 Zelatina a kolagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

c

Listeria monocytogenes

n

Plán odběru
vzorků (1)

1.2 Potraviny určené k přímé spotřebě, které
podporují růst L. monocytogenes, jiné než pro
kojence a pro zvláštní léčebné účely

Mikroorganismy/
jejich toxiny,
metabolity
10

Kategorie potravin
M

nepřítomnost ve 25 g

od 1. ledna 2006
nepřítomnost v 10 g
od 1. ledna 2010
nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost v 10 g

nepřítomnost v 10 g

od 1. ledna 2006
nepřítomnost v 10 g
od 1. ledna 2010
nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 11290-2 (6)

EN/ISO 11290-1

nepřítomnost ve 25 g (7)

100 KTJ/g

EN/ISO 11290-2 (6)

EN/ISO 11290-1

Analytická
referenční
metoda (3)

100 KTJ/g(5)

nepřítomnost ve 25 g

m

Limity (2)

Kapitola 1. Kritéria bezpečnosti potravin

1.1 Potraviny určené k přímé spotřebě pro kojence Listeria monocytogenes
a potraviny určené k přímé spotřebě pro zvláštní
léčebné účely (4)

▼ MI

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

před tím, než potravina opustí bezpro
střední kontrolu provozovatele potravi
nářského podniku, který ji vyrobil

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

Fáze, na niž se kritérium vztahuje
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5

5

5
5
5
5
5
5

Salmonella

Salmonella

Salmonella
Salmonella

Salmonella
Stafylokokové enterotoxiny

1.15 Potraviny určené k přímé spotřebě obsahující
syrová vejce, vyjma výrobků, u nichž výrobní
proces nebo složení výrobku vyloučí riziko
salmonel

1.16 Vaření korýši a měkkýši se schránkami

1.17 Živí mlži a živí ostnokožci, pláštěnci a plži

1.18 Naklíčená semena (určená k přímé spotřebě) (12) Salmonella
Salmonella

1.14 Vaječné výrobky, vyjma výrobků, u nichž výrobní
proces nebo složení výrobku vyloučí riziko
salmonel

1.19 Předkrájené ovoce a zelenina (určené k přímé
spotřebě)

1.20 Nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy
(určené k přímé spotřebě)

1.21 Sýry, sušené mléko a sušená syrovátka podle
kritérií pro koagulázopozitivní stafylokoky v
kapitole 2.2 této přílohy

30

5

Salmonella

1.13 Zmrzlina (u), vyjma výrobků, u nichž výrobní
proces nebo složení výrobku vyloučí riziko
salmonel

1.22 Sušená počáteční kojenecká výživa a sušené dietní Salmonella
potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro
kojence do šesti měsíců věku

5

Salmonella

1.12 Sušené mléko a sušená syrovátka

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Plán odběru
vzorků (1)
5

Mikroorganismy/
jejich toxiny,
metabolity

Salmonella
1.11 Sýry, máslo a smetana vyrobené ze syrového
mléka nebo mléka, které bylo podrobeno nižšímu
tepelnému ošetření než pasterizaci (10)

Kategorie potravin
M

nepřítomnost ve 25 g

neprokázány ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g
nebo ml

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

nepřítomnost ve 25 g

m

Limity (2)

EN/ISO 6579

evropská screeningová metoda refe
renční laboratoře
Společenství pro
koagulázopozitivní
stafylokoky (13)

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

EN/ISO 6579

Analytická
referenční
metoda (3)

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

Fáze, na niž se kritérium vztahuje
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Salmonella

Mikroorganismy/
jejich toxiny,
metabolity

2

9(18)
9

Histamin
Histamin

1.26 Produkty rybolovu z druhů ryb spojovaných s
vysokým množstvím histidinu (17)

1.27 Produkty rybolovu, které byly ošetřeny enzyma
tickým zráním v láku, vyrobené z druhů ryb
spojovaných s vysokým množstvím histidinu (17)

M

200 mg/kg

100 mg/kg
400 mg/kg

200 mg/kg

při použití techniky
nejvýše pravděpodobného
počtu (MPN): 230/100 g
svaloviny a tekutiny mezi
lasturami

nepřítomnost v 10 g

nepřítomnost ve 25 g

m

Limity (2)

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti
produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

HPLC (19)

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

produkty uvedené na trh během doby
údržnosti

Fáze, na niž se kritérium vztahuje

HPLC (19)

ISO TS 16649-3

ISO/TS 22964

EN/ISO 6579

Analytická
referenční
metoda (3)

(1) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) U bodů 1.1-1.25 se m rovná M.
(3) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.
(4) Pravidelné provádění vyšetření podle příslušného kritéria se za běžných podmínek nevyžaduje u těchto potravin určených k přímé spotřebě:—
– u takových, které byly tepelně ošetřeny nebo jinak zpracovány za účelem účinného odstranění L. monocytogenes, pokud po tomto ošetření není možná opětovná kontaminace (např. výrobky, které jsou tepelně
ošetřeny v konečném obalu),
– u čerstvé, nekrájené a nezpracované zeleniny a ovoce, vyjma naklíčených semen,
– u chleba, sušenek a podobných výrobků,
– u vod, nealkoholických nápojů, piva, jablečného vína, vína, lihovin a podobných výrobků v lahvích nebo baleních,
– u cukru, medu a cukrovinek, včetně výrobků z kakaa a čokolády,
– u živých mlžů.
(5)	Toto kritérium platí, pokud je výrobce schopen ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, že výrobek nepřekročí limit 100 KTJ/g po celou dobu údržnosti. Provozovatel může pro průběh procesu stanovit
průběžné limity, které musejí být dostatečně nízké, aby zaručily, že limit 100 KTJ/g nebude na konci doby údržnosti překročen.
(6)	1 ml inokula se naočkuje na Petriho misku o průměru 140 mm nebo na Iři Petriho misky o průměru 90 mm.
(7)	Toto kritérium se vztahuje na výrobky před tím, než opustí bezprostřední kontrolu provozovatele potravinářského podniku, který je vyrábí, pokud není schopen ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, že
výrobek nepřekročí limit 100 KTJ/g po celou dobu údržnosti.
(8)	Výrobky s pH < 4,4 nebo a^, < 0,92, , výrobky s pH < 5,0 a a^, < 0,94, výrobky s dobou údržnosti pod 5 dní jsou automaticky považovány za výrobky spadající do této kategorie. Je-li to vědecky opodstatněné,
mohou do této kategorie spadat také jiné kategorie výrobků.
(9)	Toto kritérium se vztahuje na strojně oddělené maso (SOM) vyrobené technikami podle přílohy III oddílu V kapitoly III bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
(10) Vyjma výrobků, u nichž je výrobce schopen ke spokojenosti příslušných orgánů prokázat, že v důsledku případné doby zrání a a^, výrobku neexistuje riziko salmonel.
(11) Pouze zmrzliny obsahující mléčné složky.
(12) Předběžné vyšetření partie semen před zahájením procesu klíčení nebo odběr vzorků, který je nutné provést ve fázi, kdy lze předpokládat nejvyšší pravděpodobnost zjištění bakterií rodu Salmonella.
(13) Reference: Referenční laboratoř Společenství pro koagulázopozitivní stafylokoky. Evropská screeningová metoda ke zjišťování stafylokokových enterotoxinů v mléce a v mléčných výrobcích.

2

0

1(16)

0

0

c

E. coli(15)

30

30

n

Plán odběru
vzorků (1)

1.25 Živí mlži a živí ostnokožci, pláštěnci a plži

1.24 Sušená počáteční kojenecká výživa a sušené dietní Enterobacter sakazakii
potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro
kojence do šesti měsíců věku (14)

1.23 Sušená pokračovací kojenecká výživa

Kategorie potravin
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1

) Výsledky vyšetření lze rovněž použít k prokázání účinnosti zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů nebo správného hygienického postupu procesu.

Interpretace výsledků vyšetření
Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku, vyjma živých mlžů a živých ostnokožců, pláštěnců a plžů v souvislosti s vyšetřením na E. coli, kdy se limit vztahuje
na směsný vzorek.
Výsledky vyšetření vypovídají o mikrobiologické jakosti vyšetřované partie (1).
L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě pro kojence a pro zvláštní léčebné účely:
– vyhovující, pokud všechny zjištěné hodnoty poukazují na nepřítomnost této bakterie,
– nevyhovující, pokud je přítomnost této bakterie určena v kterékoli jednotce vzorku.
L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě, které podporují růst L. monocytogenes, před tím, než potraviny opustí bezprostřední kontrolu provozovatele potravinářského podniku, který je vyrábí, pokud není schopen prokázat, že výrobek nepřekročí limit 100 KTJ/g po celou dobu údržnosti:
– vyhovující, pokud všechny zjištěné hodnoty poukazují na nepřítomnost této bakterie,
– nevyhovující, pokud je přítomnost této bakterie určena v kterékoli jednotce vzorku.
L. monocytogenes v ostatních potravinách určených k přímé spotřebě a E. coli v živých mlžích:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ limit,
– nevyhovující, pokud je kterákoli hodnota > limit. Salmonella v různých kategoriích potravin:
– vyhovující, pokud všechny zjištěné hodnoty poukazují na nepřítomnost příslušné bakterie,
– nevyhovující, pokud je přítomnost této bakterie určena v kterékoli jednotce vzorku. Stafylokokové enterotoxiny v mléčných výrobcích:
– vyhovující, pokud nejsou enterotoxiny zjištěny v žádné jednotce vzorku,
– nevyhovující, pokud jsou enterotoxiny zjištěny v kterékoli jednotce vzorku.
Enterobacter sakazakii v sušené počáteční kojenecké výživě a sušených dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence do šesti měsíců věku:
– vyhovující, pokud všechny zjištěné hodnoty poukazují na nepřítomnost této bakterie,
– nevyhovující, pokud je přítomnost této bakterie určena v kterékoli jednotce vzorku.
Histamin v produktech rybolovu z druhů ryb spojovaných s vysokým množstvím histidinu:
– vyhovující, pokud jsou splněny tyto požadavky: 1. zjištěná průměrná hodnota je ≤ m;
2. nejvýše c/n zjištěných hodnot se nachází mezi m a M;
3. žádné zjištěné hodnoty nepřekračují limit M,
— nevyhovující, pokud zjištěná průměrná hodnota překračuje m nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M nebo pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M.

(14)	Provede se paralelní vyšetření na přítomnost Enterobacteriaceae a E. sakazakii, pokud nebyla stanovena korelace mezi těmito mikroorganismy na úrovni jednotlivých závodů. Je-li v kterémkoliv ze vzorků odběru
určena přítomnost Enterobacteriaceae, musí být příslušná partie vyšetřena na E. sakazakii. Výrobce je povinen ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, zda taková korelace mezi Enterobacteriaceae a E.
sakazakii taková korelace existuje.
(15) E. coli zde slouží jako indikátor fekální kontaminace.
(16) Směsný vzorek složený nejméně z 10 jednotlivých živočichů.
(17) Zejména druhy ryb čeledí Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.
(18) Na úrovni maloobchodu je možné odebrat jednotlivé vzorky.V takovém případě neplatí předpoklad stanovený v čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 178/2002, podle něhož se má za nebezpečnou považovat celá partie.
(19)	Literatura: 1. Maile P.,Valle M., Bouquelet S., Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internát. 1996, 79, 43^19.2. Duflos G., Dervin C, Malle P., Bouquelet S., Relevance of matrix
effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus). J. AOAC Internát. 1999, 82, 1097-1101.
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5

5

počet kolonií aerob
ních mikroorganismů
(7)
E. coli (8)

počet kolonií aerob
ních mikroorganismů
E. cofií8)

2

50
(5)

Salmonella

2

2

5

5

2

5

7
(6)

5
(6)

50
(5)

Salmonella

2
(6)

50
(5)

Salmonella

2.1.8 Masné polotovary E. cofií8)

2.1.7 Strojně oddělené
maso (SOM) (9)

2.1.5 Jatečně upravená těla drůbeže:
brojleři a krocani
a krůty
2.1.6 Mleté maso

2.1.3 Jatečně upravená
těla skotu, ovcí,
koz a koňovitých
2.1.4 Jatečně upravená
těla prasat

počet kolonií aerob
ních mikroorganismů

2.1.2 Jatečně upravená
těla prasat (4)

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

2.1.1 Jatečně upravená
těla skotu, ovcí,
koz a koňovitých
(4)

Kategorie potravin

Plán
odběru
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
počet kolonií aerob
ních mikroorganismů

500 KTJ/g nebo cm2

50 KTJ/g

5 x io5 KTJ/g

50 KTJ/g

5 x io5 KTJ/g

5 000 KTJ/ g nebo
cm2

500 KTJ/g

5 x io6 KTJ/g

500 KTJ/g

5 x 106 KTJ/g

ISO 16649-1
nebo 2
ISO 16649-1
nebo 2

ISO 16649-1
nebo 2
ISO 4833

ISO 4833

nepřítomnost ve 25 g směsného vzorku kůže EN/ISO 6579
z krku

ISO 4833

Analytická
referenční
metoda (3)

konec výrobního
procesu
konec výrobního
procesu
konec výrobního
procesu
konec výrobního
procesu

zlepšení hygieny výroby a zlepšení v oblasti výběru a/ nebo původu surovin
zlepšení hygieny výroby a zlepšení v oblasti výběru a/ nebo původu surovin
zlepšení hygieny výroby a zlepšení v oblasti výběru a/ nebo původu surovin
zlepšení hygieny výroby a zlepšení v oblasti výběru a/ nebo původu surovin

zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
procesních kontrol, původu zvířat a opatření biologické bezpečnosti v hospodářstvích původu
jatečně upravená těla zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
po chlazení
procesních kontrol, původu zvířat a opatření biologické bezpečnosti v hospodářstvích původu
konec výrobního
zlepšení hygieny výroby a zlepšení v oblasprocesu
ti výběru a/ nebo původu surovin

zlepšení hygieny porážky, přezkoumání
procesních kontrol a původu zvířat

zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
procesních kontrol

zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
procesních kontrol

zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
procesních kontrol

zlepšení hygieny porážky a přezkoumání
procesních kontrol

Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků

jatečně upravená těla
po úpravě, ale před
chlazením
ISO 21528-2 jatečně upravená těla
po úpravě, ale před
chlazením
ISO 4833
jatečně upravená těla
po úpravě, ale před
chlazením
ISO 21528-2 jatečně upravená těla
po úpravě, ale před
chlazením
EN/ISO 6579 jatečně upravená těla
po úpravě, ale před
chlazením
nepřítomnost na vyšetřovaném místě jatečně EN/ISO 6579 jatečně upravená těla
upraveného těla
po úpravě, ale před
chlazením

m
M
3,5 log KTJ/cm2
5,0 log KTJ/cm2
denní průměrná
denní průměrná
logaritmická hodnota logaritmická hodnota
2,5 log KTJ/cm2
1,5 log KTJ/cm2
denní průměrná
denní průměrná
logaritmická hodnota logaritmická hodnota
4,0 log KTJ/cm2
5,0 log KTJ/cm2
denní průměrná
denní průměrná
logaritmická hodnota logaritmická hodnota
3,0 log KTJ/cm2
2,0 log KTJ/cm2
denní průměrná
denní průměrná
logaritmická hodnota logaritmická hodnota
nepřítomnost na vyšetřovaném místě jatečně
upraveného těla

Limity (2)

Kapitola 2. Kritéria hygieny výrobního procesu
2.1 Maso a výrobky z něj
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Salmonella v jatečně upravených tělech:
– vyhovující, pokud je přítomnost bakterií rodu Salmonella určena nejvýše v c/n vzorků,
– nevyhovující, pokud je přítomnost bakterií rodu Salmonella určena ve více než c/n vzorků. Po každém vzorkování se zhodnotí výsledky posledních deseti vzorkování k získání počtu
vzorků n.
E. coli a počet kolonií aerobních mikroorganismů v mletém mase, masných polotovarech a strojně odděleném mase (SOM):
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M. g

Enterobacteriaceae a počet kolonií aerobních mikroorganismů v jatečně upravených tělech skotu, ovcí, koz, koňovitých a prasat:
– vyhovující, pokud je denní průměrná logaritmická hodnota ≤ m,
– přijatelný, pokud je denní průměrná logaritmická hodnota mezi m a M,
– nevyhovující, pokud je denní průměrná logaritmická hodnota > M.

Interpretace výsledků vyšetření
Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku, vyjma vyšetření jatečně upravených těl, kdy se limity vztahují na směsné vzorky. Výsledky vyšetření vypovídají
o mikrobiologické jakosti vyšetřovaného procesu.

(*) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) U bodů 2.1.3-2.1.5 se m rovná M.
(3) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.
(4)	Limity (m a M) se vztahují pouze na vzorky odebrané destruktivní metodou. Denní průměrná logaritmická hodnota se vypočítá tak, že se nejprve zjistí logaritmická hodnota každého jednotlivého výsledku
vyšetření, a poté se vypočítá průměr těchto logaritmických hodnot.
(5) Stanovených 50 vzorků se získá z 10 po sobě jdoucích vzorkování podle pravidel pro odběr vzorků a četností odběru vzorků, které jsou stanoveny v tomto nařízení.
(6)	Počet vzorků, v nichž je určena přítomnost salmonely. Hodnota c může být přezkoumána za účelem zohlednění pokroku dosaženého při snižování rozšíření salmonel. I před tímto přezkumem mohou členské
státy nebo regiony s nízkým rozšířením salmonel používat nižší hodnoty c.
(7) Toto kritérium se nevztahuje na mleté maso vyrobené na úrovni maloobchodu, pokud je údržnost výrobku nižší než 24 hodin.
(8) E. coli zde slouží jako indikátor fekální kontaminace.
(9) Tato kritéria se vztahují na strojně oddělené maso (SOM) vyrobené technikami podle přílohy III oddílu V kapitoly III bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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E. coli i5)

2.2.8 Zmrzlina (8) a mražené mléčné deserty

Enterobacteriaceae

Koagulázopozi-tivní
stafylokoky

Koagulázopozi-tivní
stafylokoky
2.2.4 Sýry vyrobené z mléka, které bylo podro- Koagulázopozi-tivní
stafylokoky
beno nižšímu tepelnému ošetření než
pasterizaci (7), a zrající sýry vyrobené z
pasterizovaného či silněji tepelně ošetře
ného mléka nebo z pasterizované či
silněji tepelně ošetřené syrovátky (7)
Koagulázopozi-tivní
2.2.5 Nezrající měkké sýry (čerstvé sýry)
stafylokoky
vyrobené z pasterizovaného či silněji
tepelně ošetřeného mléka nebo z
pasterizované či silněji tepelně ošetřené
syrovátky (7)
2.2.6 Máslo a smetana vyrobené ze syrového E. coli(5)
mléka nebo z mléka, které bylo podrobeno nižšímu tepelnému ošetření než
paste-rizaci
Enterobacteriaceae
2.2.7 Sušené mléko a sušená syrovátka (4)

2.2.3 Sýry vyrobené ze syrového mléka

2.2.2 Sýry vyrobené z tepelně ošetřeného
mléka či tepelně ošetřené syrovátky

2

2

0

5

5

5

5

2

2

2

5

5

2

2

5

5

Plán
odběru
Kategorie potravin
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
2.2.1 P
 asterizované mléko a další pasterizova- Enterobacteriaceae 5
2
né tekuté mléčné výrobky (4)

10 KTJ/g

10 KTJ/g

konec výrobního
procesu

100 KTJ/g

ISO 21528-2

ISO 21528-2

ISO 16649-1
nebo 2

konec výrobního
procesu

konec výrobního
procesu

konec výrobního
procesu
100 KTJ/g EN/ISO 6888-1 konec výrobního
or 2
procesu

100 KTJ/g

zlepšení hygieny výroby

kontrola účinnosti tepelného ošetření
a prevence opětovné kontaminace
zlepšení hygieny výroby; pokud jsou
zjištěny hodnoty > 105 KTJ/g, musí být
příslušná partie vyšetřena na stafylokokové enterotoxiny

zlepšení hygieny výroby a výběru surovin

zlepšení hygieny výroby; pokud jsou
zjištěny hodnoty > 105 KTJ/g, musí být
příslušná partie sýra vyšetřena na stafylokokové enterotoxiny

zlepšení hygieny výroby a výběru surovin;
pokud jsou zjištěny hodnoty > 105 KTJ/g,
musí být příslušná partie sýra vyšetřena
na stafylokokové enterotoxiny

kontrola účinnosti tepelného ošetření a
prevence opětovné kontaminace, jakož i
jakosti surovin
zlepšení hygieny výroby a výběru surovin

Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků

100 KTJ/g EN/ISO 6888-1 konec výrobního
nebo 2
procesu

ISO 16649-1
nebo 2

ISO 21528-1

Analytická
referenční
metoda (3)

v takovém okamžiku
během výrobního
procesu, kdy se přepokládá nejvyšší počet
bakterií E. coli (50)
5
10 KTJ/g EN/ISO 6888-2 v takovém okamžiku
během výrobního
1 000
EN/ISO 6888-1 procesu, kdy se přepokládá nejvyšší počet
KTJ/g
nebo 2
stafylokoků

1 000
KTJ/g

M
5/ml

10 KTJ/g

10 KTJ/g

10 KTJ/g

100 KTJ/g

104 KTJ/g

100 KTJ/g

m
< l/ml

Limity (2)

2.2 Mléko a mléčné výrobky
94

Předpokládaný
5
výskyt Bacillus cereus

1

50 KTJ/g

500 KTJ/g

nepřítomnost v 10 g

0

Enterobacteriaceae

5

m
M
nepřítomnost v 10 g

Limity (2)

konec výrobního
procesu

zlepšení hygieny výroby s cílem minimalizovat kontaminaci
zlepšení hygieny výroby; prevence
opětovné kontaminace; výběr surovin.

zlepšení hygieny výroby s cílem minimalizovat kontaminaci (9).

Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků

konec výrobního
procesu
EN/ISO 7932 konec výrobního
procesu
(10)

ISO 21528-1

ISO 21528-1

Analytická
referenční
metoda (3)

Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku.Výsledky vyšetření vypovídají o mikrobiologické jakosti vyšetřovaného procesu.
Enterobacteriaceae v sušené počáteční kojenecké výživě, sušených dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence do šesti měsíců věku a sušené pokračovací kojenecké výživě:
–	vyhovující, pokud všechny zjištěné hodnoty poukazují na nepřítomnost příslušné bakterie,
– nevyhovující, pokud je přítomnost příslušné bakterie určena v kterékoli jednotce vzorku.
E. coli, Enterobacteriaceae (ostatní kategorie potravin) a koagulázopozitivní stafylokoky:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M.
Předpokládaný výskyt Bacillus cereus v sušené počáteční kojenecké výživě a sušených dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence do šesti měsíců věku:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou < m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M.

Interpretace výsledků vyšetření

(*) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) U bodů 2.2.7, 2.2.9 a 2.2.10 se m rovná M.
(3) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.
(4) Kritérium se nevztahuje na výrobky určené k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu.
(5) E. coli zde slouží jako indikátor úrovně hygieny.
(6) U sýrů, které nepodporují růst E. coli, je počet bakterií E. coli obvykle nejvyšší na počátku období zrání a u sýrů, které podporují růst E. coli, je to obvykle na konci období zrání.
(7) Vyjma sýrů, u nichž je výrobce schopen ke spokojenosti příslušných orgánů prokázat, že výrobek nepředstavuje riziko stafylokokových enterotoxinů.
(8) Pouze zmrzliny obsahující mléčné složky.
(9)	Provede se paralelní vyšetření na přítomnost Enterobacteriaceae a E. sakazaJúi, pokud nebyla stanovena korelace mezi těmito mikroorganismy na úrovni jednotlivých závodů. Je-li v kterémkoliv ze vzorků
produktu vyšetřených v takovém závodě určena přítomnost Enterobacteriaceae, musí být příslušná partie vyšetřena na E. sakazakii. Výrobce je povinen ke spokojenosti příslušného orgánu prokázat, zda mezi
Enterobacteriaceae a E. sakazakii taková korelace existuje.
(10) 1 ml inokula se naočkuje na Petriho misku o průměru 140 mm nebo na tři Petriho misky o průměru 90 mm.

2.2.11 Sušená počáteční kojenecká výživa a
sušené dietní potraviny pro zvláštní
léčebné účely určené pro kojence do
šesti měsíců věku

2.2.9 Sušená počáteční kojenecká výživa a
sušené dietní potraviny pro zvláštní
léčebné účely určené pro kojence do
šesti měsíců věku
2.2.10 Sušená pokračovací kojenecká výživa

Kategorie potravin

Plán
odběru
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
Enterobacteriaceae 10
0
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ISO 21528-2

Analytická
referenční
metoda (2)

Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku.
Výsledky vyšetření vypovídají o mikrobiologické jakosti vyšetřovaného procesu.
Enterobacteriaceae ve vaječných výrobcích:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M

Interpretace výsledků vyšetření

(1) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.

2.3.1 Vaječné výrobky

Kategorie potravin

Plán
odběru
Limity
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
m
M
Enterobacteriaceae
5
2
10 KTJ/g 100 KTJ/g
nebo ml
nebo ml

2.3 Vaječné výrobky

konec výrobního
procesu

kontroly účinnosti tepelného ošetření a
prevence opětovné kontaminace

Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků
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ISO TS 166493
EN/ISO 6888-1
nebo 2

Analytická
referenční
metoda (2)

Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku.
Výsledky vyšetření vypovídají o mikrobiologické jakosti vyšetřovaného procesu.
E. coli v krunýře a lastury zbavených výrobcích z vařených korýšů a měkkýšů se schránkami:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M.
Koagulázopozitivní stafylokoky v krunýře zbavených a vařených korýších a měkkýších se schránkami:
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M

Interpretace výsledků vyšetření

(1) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.

Plán
odběru
Limity
Kategorie potravin
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
m
M
2.4.1 Krunýře a lastury zbavené výrobky z va- E. coli
5
2
i/g
10/g
řených korýšů a měkkýšů se schránkami
koagulázopozitivní
5
2 100 KTJ/g
1 000
stafylokoky
KTJ/g

2.4 Produkty rybolovu

konec výrobního
procesu
konec výrobního
procesu
zlepšení hygieny výroby

zlepšení hygieny výroby

Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků
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Fáze, na niž se
Opatření v případě nevyhovujících
kritérium vztahuje výsledků
zlepšení hygieny výroby, výběru surovin
zlepšení hygieny výroby, výběru surovin

výrobní proces
výrobní proces

Analytická
referenční
metoda (2)
ISO 16649-1
nebo 2
ISO 16649-1
nebo 2

Interpretace výsledků vyšetření
Uvedené limity se vztahují na každou vyšetřovanou jednotku vzorku.Výsledky vyšetření vypovídají o mikrobiologické jakosti vyšetřovaného procesu.
E. coli v předkrájeném ovoci a zelenině (určených k přímé spotřebě) a nepasterizovaných ovocných a zeleninových šťávách (určených k přímé spotřebě):
– vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ m,
– přijatelný, pokud se nejvýše c/n hodnot nachází mezi m a M a zbývající zjištěné hodnoty jsou ≤ m,
– nevyhovující, pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M.

(1) n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty leží mezi m a M.
(2) Použije se nejnovější vydání příslušné normy.

Plán
odběru
Limity
Kategorie potravin
Mikroorganismy
vzorků (1)
n
c
m
M
2.5.1 Předkrájené ovoce a zelenina (určené k E. coli
5
2 100 KTJ/g
1 000
přímé spotřebě)
KTJ/g
2.5.2 Nepasterizované ovocné a zeleninové E. coli
5
2 100 KTJ/g
1 000
šťávy (určené k přímé spotřebě)
KTJ/g

2.5 Zelenina, ovoce a výrobky z nich
98
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Kapitola 3. Pravidla pro odběr vzorků apřípravu zkušebních vzorků
3.1 Obecná pravidla pro odběr vzorků a přípravu zkušebních vzorků
Neexistují-li konkrétnější pravidla pro odběr vzorků apřípravu zkušebních vzorků, použijí se jako referenční metody příslušné normy ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a pokyny Codexu Alimentarius.
3.2 Odběr vzorků na jatkách a v závodech vyrábějících mleté maso a masné polotovary k bakteriologickému vyšetření
Pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých
Destruktivní i nedestruktivní metody odběru vzorků, výběr míst odběru vzorků a pravidla pro skladování a přepravu vzorků
jsou popsány v normě ISO 17604.
Během každého vzorkování se odebírají namátkové vzorky z pěti jatečně upravených těl. Místa odběru vzorků se vyberou
s ohledem na porážkovou technologii používanou v jednotlivých závodech.
Při odběru vzorků pro vyšetření na Enterobacteriaceae a na počet kolonií aerobních mikroorganismů se odeberou vzorky
ze čtyř míst každého jatečně upraveného těla. Destruktivní metodou se odeberou čtyři vzorky tkáně odpovídající celkem
20 cm2. Používá-li se pro tento účel nedestruktivní metoda, musí plocha, zníž se odebírá vzorek, činit alespoň 100 cm2
(50 cm2 u jatečně upravených těl drobných přežvýkavců) na jedno místo odběru vzorku.
Při odběru vzorků pro vyšetření na salmonely se použije metoda odběru vzorků pomocí abrazivní houbičky. Vyberou se
místa, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že budou kontaminována. Celková plocha, z níž se odebírá vzorek, musí činit
alespoň 400 cm2.
Jsou-li vzorky odebírány z různých míst odběru vzorků na jatečně upraveném těle, před vyšetřením se z nich připraví směsný
vzorek.
Pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže
Pro účely vyšetření na salmonely se přikaždém vzorkování odebírají namátkové vzorky z nejméně 15 jatečně upravených
těl po chlazení. Z každého jatečně upraveného těla se odebere kousek kůže z krku o přibližné hmotnosti 10 g. Z vzorků
kůže z krku ze tří jatečně upravených těl se pokaždé před vyšetřením vytvořísměsný vzorek tak, aby se získalo 5 x 25 g
konečných vzorků.
Pokyny pro odběr vzorků
Podrobnější pokyny pro odběr vzorků z jatečně upravených těl, zejména pokud jde o místa odběru vzorků, mohou být
zahrnuty do pokynů pro správnou praxi podle článku 7 nařízení (ES) č. 852/2004.
Četnost odběru vzorků u jatečně upravených těl, mletého masa, masných polotovarů
a strojně odděleného masa
Provozovatelé potravinářských podniků provozující jatky či zařízení, která vyrábějí mleté maso, masné polotovary nebo
strojně oddělené maso, odeberou vzorky pro mikrobiologické vyšetření nejméně jednou týdně. Den odběru vzorků se
každý týden mění, aby se zajistilo pokrytí každého dne v týdnu.
U odběru vzorků mletého masa a masných polotovarů pro účely vyšetření na E. coli anapočet kolonií aerobních mikroorganismů a u odběru vzorků jatečně upravených těl pro účely vyšetření na Enterobacteriaceae a na počet kolonií aerobních
mikroorganismů může být četnost snížena na vyšetření jednou za čtrnáct dní, pokud jsou po šest po sobě jdoucích týdnů
získávány vyhovující výsledky.
U odběru vzorků mletého masa, masných polotovarů a jatečně upravených těl pro účely vyšetření na salmonely může být
četnost snížena na čtrnáctidenní, pokud jsou po 30 po sobě jdoucích týdnů získávány vyhovující výsledky. Četnost odběru
vzorků u salmonel může být snížena také tehdy, pokud je uplatňován celostátní nebo regionální program tlumení salmonel
a pokud tento program zahrnuje vyšetření, které nahrazuje vzorkování popsané v tomto odstavci. Četnost odběru vzorků
může být ještě více snížena, pokud se v rámci tohoto celostátního nebo regionálního programu tlumení salmonel prokáže,
že zvířata, která jatky nakupují, vykazují nízké rozšíření salmonel.
Je-li to však na základě analýzy rizik opodstatněné a schválí-li to následně příslušný orgán, mohou být malé jatky a zařízení,
která vyrábějí mleté maso a masné polotovary v malých množstvích, z požadavků na četnost odběru vzorků vyňaty.
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PŘÍLOHA II
Studie podle čl. 3 odst. 2 zahrnují:
– specifikace fyzikálně-chemických vlastností produktu, jako například pH, a^,, obsah soli, koncentrace konzervantů a druh
obalového systému, při zohlednění podmínek skladování a zpracování, možností kontaminace a plánované doby údržnosti, a
– konzultace dostupné vědecké literatury a údajů z výzkumu, které se týkají vlastností dotčených mikroorganismů, pokud
jde o jejich růst a přežívání.
Je-li to na základě uvedených studií nutné, provede provozovatel potravinářského podniku další studie, které mohou zahrnovat:
– prediktivní matematické modelování pro dotčenou potravinu za použití kritických faktorů růstu nebo přežití pro dotčené mikroorganismy v daném produktu,
– vyšetření ke stanovení schopnosti vhodně inokulovaného dotčeného mikroorganismu růst nebo přežít v produktu za
různých rozumně předvídatelných podmínek skladování,
– studie k zhodnocení růstu nebo přežívání dotčených mikroorganismů, které mohou být v produktu po dobu údržnosti
za rozumně předvídatelných podmínek distribuce, skladování a používání přítomny.
Uvedené studie zohlední inherentní variabilitu související s produktem, dotčenými mikroorganismy a podmínkami zpracování a skladování.
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SEZNA M
základních přímo použitelných přepisů Evropských společenství
souvisejících s potravinovým právem
k 31.12.2009

Obecné
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
Změny:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003
Nařízení Komise (ES) č. 575/2006
Nařízení Komise (ES) č. 202/2008
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2008
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
Změny:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006
Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1020/2008
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních
kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
Změny:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005
Nařízení Komise (ES) č. 2076/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1663/2006
Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1021/2008
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
Změny:
Nařízení Rady (ES) č. 247/2008
Nařízení Rady (ES) č. 248/2008
Nařízení Rady (ES) č. 361/2008
Nařízení Rady (ES) č. 470/2008
Nařízení Komise (ES) č. 510/2008
Nařízení Rady (ES) č. 13/2009
Nařízení Rady (ES) č. 72/2009
Nařízení Komise (ES) č. 183/2009
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Nařízení Komise (ES) č. 435/2009
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009
Nařízení Rady (ES) č. 880/2009
Nařízení Rady (ES) č. 1038/2009
Nařízení Rady (ES) č. 1047/2009
Nařízení Rady (ES) č.1140/2009

Úřední kontroly
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 882/2004/ES, o úředních kontrolách za účelem ověřování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 776/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1791/2006
Nařízení Komise (ES) č. 180/2008
Nařízení Komise (ES) č. 301/2008
Nařízení Komise (ES) č. 737/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1029/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009
Nařízení Rady (ES) č.1162/2009
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006
Nařízení Komise (ES) č.1244/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1022/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1250/2008
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly
trichinel v mase.
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1665/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1245/2007

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2007
Nařízení Komise (ES) č. 565/2008
Nařízení Komise (ES) č. 629/2008
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 178/2006
Nařízení Komise (ES) č. 149/2008
Nařízení Komise (ES) č. 260/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008
Nařízení Komise (ES) č. 839/2008
Nařízení Komise (ES) č. 256/2009
Nařízení Komise (ES) č. 822/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1097/2009

103

Hluboce zmrazené potraviny
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.

Hovězí maso
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97,
Změna:
Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa,
Změna
Nařízení Komise (ES) č. 275/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu
Změna
Nařízení Komise (ES) č. 499/2004
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh

Vepřové maso
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Drůbeží maso
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 936/2008
Nařízení Komise (ES) č. 508/2009

Klasifikační stupnice
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.
Rozhodnutí komise 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice.
Změna:
Rozhodnutí Komise 2006/383/ES

Vejce
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 598/2008
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Mléko a mléčné výrobky
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 548/2009
Nařízení Komise (ES) č. 273/2008 ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení
používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)
Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)

Oleje a tuky
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 ze dne 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1964/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1176/2003
Nařízení Komise (ES) č. 406/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1750/2004
Nařízení Komise (ES) č. 1044/2006
Nařízení Komise (ES) č. 632/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1183/2008
Nařízení Komise (ES) č. 182/2009
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje
z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003
Nařízení Komise (ES) č. 702/2007
Nařízení Komise (ES) č. 640/2008
Nařízení Komise (ES) č. 796/2002
Nařízení Komise (ES) č. 455/2001
Nařízení Komise (ES) č. 379/1999
Nařízení Komise (ES) č. 282/1998
Nařízení Komise (ES) č. 2472/1997
Nařízení Komise (ES) č. 656/1995
Nařízení Komise (ES) č. 177/1994
Nařízení Komise (ES) č. 183/1993
Nařízení Komise (ES) č. 3288 /1992
Nařízení Komise (ES) č. 1429/1992
Nařízení Komise (ES) č. 3682/1991

Ryby
Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Změna:
Nařízení Rady (ES) č. 1759/2006
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury, ve znění
Změna:
Nařízení Komise (ES) č.1792/2006
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Nařízení Komise (EHS) č. 3703/85 ze dne 23. prosince 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
Změny:
Nařízení Komise (EHS) č. 3506/1989
Nařízení Komise (ES) č. 1115/2006
Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované
sardinky
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1181/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1345/2008
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované
pravé a nepravé tuňáky
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 323/1997
Nařízení Rady (ES) č. 2578/2000
Nařízení Komise (ES) č. 2495/2001
Nařízení Komise (ES) č. 790/2005

Ovoce, zelenina
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny.
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 292/2008
Nařízení Komise (ES) č. 352/2008
Nařízení Komise (ES) č. 498/2008
Nařízení Komise (ES) č. 514/2008
Nařízení Komise (ES) č. 590/2008
Nařízení Komise (ES) č. 853/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1050/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1327/2008
Nařízení Komise (ES) č. 313/2009
Nařízení Komise (ES) č. 434/2009
Nařízení Komise (ES) č. 441/2009
Nařízení Komise (ES) č. 635/2009
Nařízení Komise (ES) č. 771/2009
Nařízení Komise (ES) č. 772/2009
Nařízení Komise (ES) č. 797/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1031/2009
Nařízení Komise (ES) č. 1256/2009

Lihoviny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89
Změna:
Nařízení EP a rady (ES) č. 1334/2008
Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin
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Aromatizovaná vína, vinné nápoje
Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování
a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
Změny:
Nařízení Rady (EHS) č. 3279/92
Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 3378/94
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2061/96
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008

Přídatné látky, enzymy, látky určené k aromatizaci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné
povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech
a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES
a nařízení (ES) č. 258/97
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných
látkách
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
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva

Výživová a zdravotní tvrzení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních
tvrzeních při označování potravin
Změny:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008
Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení
zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1169 /2009
Nařízení Komise (ES) č. 984/2009 ze dne 21. října 2009 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin kromě tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí
Nařízení Komise (ES) č. 983/2009 ze dne 21. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení
při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí

Vitaminy a minerální látky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
Změny:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1170 /2009

Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku
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Potraviny s přidanými fytosteroly
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004, o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů.

GMO
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006.
Změny:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1981/2006
Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení
stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných
organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES.
Změna:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008
Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných
identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy

Potraviny nového typu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin
Změny:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009

Ekologické zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Změna:
Nařízení Rady (ES) č. 967/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 537/2009
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování
a kontrolu
Změny:
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008
Nařízení Komise (ES) č. 710/2009

Zvláštní dovozní podmínky pro dovoz produktů neživočišného původu do zemí ES
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu,
a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES
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Rozhodnutí Komise 2008/352/ES ze dne 29. dubna 2008, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro guarovou gumu pocházející nebo zasílanou z Indie vzhledem k riziku kontaminace těchto produktů pentachlorfenolem a dioxiny
Rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky
modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.
Změny:
Rozhodnutí Komise 2006/754/ES
Rozhodnutí Komise 2008/162/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu
Rozhodnutí Komise 2008/289/ES ze dne 3. dubna 2008 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu Bt 63 v produktech z rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých
výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje
rozhodnutí 2008/433/ES
Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých
potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
Změna:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené
pro styk s potravinami.
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008
Nařízení Komise (ES) č. 975/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech
a předmětech určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených
pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

Tradiční speciality
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.

Zeměpisná označení a označení původu
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006.
Změny:
Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
Nařízení Komise (ES) č. 417/2008
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Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 628/2008
Nařízení Komise (ES) č. 240/2007 ze dne 6. března 2007, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných označení (Štramberské uši (CHZO) – Aceite Monterrubio (CHOP) – Alfajor de Medina Sidonia (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du
Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 989/2007 ze dne 23. srpna 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Barèges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
Změna:
Nařízení Komise (ES) č. 192 /2008
Nařízení Komise (ES) č. 982/2007 ze dne 21. srpna 2007 o zapsání některých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Pimentón de la Vera (CHOP) – Karlovarský suchar (CHZO) – Riso di
Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 1018/2007 ze dne 30. srpna 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 112/2008 ze dne 6. února 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nošovické kysané zelí (CHOP), Pardubický perník (CHZO), Aceite del
Baix Ebre-Montsià nebo Oli del Baix Ebre-Montsià (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 433/2008 ze dne 20. května 2008 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Český kmín (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 483/2008 ze dne 30. května 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 656/2008 ze dne 10. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP),
Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 676/2008 ze dne 16. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (Ail de la Drôme (CHZO), Všestarská cibule (CHOP), Slovenská bryndza
(CHZO), Ajo Morado de Las Pedroñeras (CHZO), Gamoneu nebo Gamonedo (CHOP), Alheira de Vinhais (CHZO), Presunto de Vinhais nebo Presunto Bísaro de Vinhais (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení (České pivo (CHZO), Cebreiro (CHOP))
Nařízení Komise (ES) č. 367/2009 ze dne 5. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Znojemské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 417/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Mariánskolázeňské oplatky (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 647/2009 ze dne 23. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Brněnské pivo nebo Starobrněnské pivo (CHZO))
Nařízení Komise (ES) č. 961/2009 ze dne 14. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO))
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ZÁKON
o potravinách a tabákových výrobcích

Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2000 Sb., zákonem č. 306/2000 Sb.,
zákonem č. 146/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb.,
zákonem č. 94/2004 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem č. 558/2004 Sb.,
zákonem č. 392/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 229/2006 Sb.,
zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem 120/2008 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb.
a zákonem č. 281/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné
předpisy Evropských společenství 1a) povinnosti provozovatele potravinářského podniku 1b) a podnikatele, který vyrábí
nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona
a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1a).

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se
označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající
se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států ohledně potravin
a přísad do potravin ošetřených ionizací.
Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky
na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.
Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek
povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/
EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se
označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.
Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci
pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu.
Směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel
používaných při výrobě potravin a složek potravin.
1a
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny
živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních
kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení
(ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 1664/2006.
Nařízení Komise č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004,
(ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1666/2006.
1
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(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele ohlásit zásoby 1c) potravin nebo zemědělských výrobků
stanovené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství 1d) (dále jen „zásoby“) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.
(3) Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby
pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis 1e).

 ařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování
N
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro
hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování
hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, ve znění nařízení Komise (ES) č. 275/2007.
Nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce.
Nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých
obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde
o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1981/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky
modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice
č. 2001/18/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů,
fytostanoly nebo estery fytostanolů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném
znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu,
v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.
Nařízení Komise (EHS) č. 563/82 ze dne 10. března 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení
tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat,
v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně
upravená těla prasat, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92 ze dne 23. července 1992 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí, standardní jakosti
čerstvých nebo chlazených jatečně upravených těl ovcí ve Společenství a o prodloužení platnosti nařízení (EHS) č. 338/91, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin,
ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006.
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin
a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89.
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném
případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii
jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90
o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.
Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných
třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční
hodnoty a vlivu na zdraví.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých
dalších látek do potravin.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí
veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách
a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, ve znění nařízení Komise (ES) č.
178/2006.
1b
) Čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
1c
) § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
1d
) Například nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, které je třeba přijmout s ohledem na obchod se zemědělskými
produkty související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
1e
) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1a)
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§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva 2) a
omamné nebo psychotropní látky 2a); za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené
k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,
b) potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny živočišného původu,
c) potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „potraviny nového typu“) potraviny nebo složky vyrobené a uvedené
do oběhu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 2b),
d) surovinami zemědělské, lesní, mořské a jiné produkty určené pro výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,
e) surovinami živočišného původu všechny části těl zvířat, ptáků, zvěře, mořských a sladkovodních živočichů, mléko, vejce a včelí
produkty 2c),
f) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropských společenství a prováděcím právním předpisem
nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 3a odst. 1 nebo § 11 odst. 2 písm.
b) bodu 1,
g) jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity
jsou stanoveny tímto zákonem, prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství,
h) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,
i) doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních
látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená
k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,
j) přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani
jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo
jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny,
k) látkami určenými k aromatizaci potravin látky používané a určené k tomu, aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni
nebo chuť, kterou by potravina bez těchto látek neměla nebo neměla v charakteristické intenzitě,
l) pomocnými látkami látky používané při výrobě potravin z technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném
výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,
m) látkami kontaminujícími látky, které se do potravin dostaly neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě nebo skladování,
mimo mechanické znečištěniny, mikroby, živé nebo mrtvé živočišné škůdce a části jejich těl,
n) výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek uvedených
v písmenech i) až l) nebo povolených podle § 11 odst. 2 písm. b), včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do
oběhu; za výrobu potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba,
o) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a
dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu,
p) datem použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu,
q) datem minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při
dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost,
r) původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,
s) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na
jejich původní použití,
t) šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek,
u) tabákovými výrobky tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z
tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,
v) klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „klasifikace jatečných zvířat“) způsob zařazování jatečně upravených
těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a prováděcím
právním předpisem,
w) potravinou neznámého původu potravina, u které nelze prokázat jejího výrobce nebo u dovezené potraviny zemi původu a
jejího výrobce.
) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2b
) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
2c
) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2

2a
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§3
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen
a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin,
b) dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin do oběhu technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, skladování a manipulace s potravinami,
c) dodržovat požadavky pro obsah, podmínky a způsob použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, dále látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci,
d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství kontaminujících látek, reziduí pesticidů, toxikologicky významných látek a
látek vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách,
e) zajistit, aby v potravinách nebylo překročeno nejvyšší přípustné množství zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek
používaných v živočišné výrobě,
f) dodržovat požadavky na čistotu a identitu látek uvedených v § 2 písm. i) až l), vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním
nebo fyziologickým účinkem,
g) při použití přídatných látek schválených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví podle § 3a odst. 1 nebo doplňků stravy schválených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b) bodu 1 dodržovat schválený rozsah použití a označení
těchto látek na obalu potraviny,
h) poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí 3a),
i) oznámit v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu
činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména,
příjmení nebo obchodní firmy, místa podnikání a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu,
sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla a předmětu činnosti nebo podnikání.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny, je dále povinen
a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů
vody; úpravu balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí předem příslušnému orgánu státního dozoru,
b) zajistit pravidelnou kontrolu dodržování požadavků kladených tímto zákonem a technických požadavků 3b) na zdravotní nezávadnost a jakost vyráběných potravin a v době radiační mimořádné situace dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně
radioaktivní kontaminace potravin stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace 3c)
a vést o provedených kontrolách evidenci,
c) používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy.

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy 1e), 2c).
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo suroviny z jiných států, než jsou členské státy
Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen
a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, předložit celnímu úřadu osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného
předpisu Evropských společenství; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené veterinárním zákonem 2c),
b) zajistit provedení další kontroly dovážené potraviny nebo suroviny, pokud tak stanoví přímo použitelné předpisy Evropských
společenství, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek v něm stanovených,
c) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podmínky dovozu potravin nebo surovin pocházejících ze třetích zemí 3d).

(5) Provozovatel potravinářského podniku u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí je povinen
a) dodržovat příslušné podmínky a požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potraviny nebo suroviny stanovené právními předpisy, pokud není předpisy v zemi určení nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak,
b) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům podle písmene a),
c) uskutečnit vývoz potraviny, která nevyhovuje požadavkům na jakost podle písmene a), pouze se souhlasem příslušného orgánu
v zemi určení; potravinu, která nevyhovuje zdravotním požadavkům podle písmene a) a představuje riziko ohrožení zdraví, nelze
vyvézt ani se souhlasem orgánu v zemi určení,
) Například čl. 4 rozhodnutí Komise 2006/504/ES.
) § 2 písm. h) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3c
) Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87.
3d
) Například nařízení Komise (ES) č. 1635/2006.
3a

3b
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d) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České republiky osvědčení, že vyvážená potravina nebo
surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a zvláštní podmínky pro vývoz potravin a
krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace 3e),
e) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, předložit celnímu úřadu osvědčení potvrzující, že vyvážená
potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

(6) S potravinami nebo surovinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, se
nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na základě stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
(7) V případě vývozu nebo dovozu potravin nebo surovin podle odstavce 8, nebo potravin nebo surovin neznámého
původu, celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 6, který rozhodne o způsobu dalšího
nakládání s těmito potravinami nebo surovinami.
(8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování
pro potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9.
(9) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice 1e) na základě úspěšného složení zkoušky ze
znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek.
(10) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči; součástí vyšetření je
odborné vyšetření zraku.
(11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká
a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,
b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.

§ 3a
Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků,
kteří vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídatné látky
(1) Jiné přídatné látky než stanovené v prováděcím právním předpisu lze používat k výrobě potravin, dovážet nebo
uvádět do oběhu pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. Souhlas Ministerstva zdravotnictví se vydává nejdéle na
dobu 2 let. Souhlas nelze vydat, pokud ohledně téže přídatné látky jiný členský stát Evropské unie požádal Komisi Evropských
společenství o její zařazení do seznamu povolených přídatných látek a tato žádost byla zamítnuta nebo o ní nebylo do 18
měsíců od jejího předložení rozhodnuto; souhlas z těchto důvodů zaniká dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s těmito
skutečnostmi seznámí osobu, které byl souhlas podle věty první vydán. Oznámení o zániku souhlasu se doručuje do vlastních
rukou adresáta. Pro udělení nového souhlasu se obdobně použije odstavec 5 věta poslední.
(2) Žádost podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který přídatnou látku vyrábí,
dováží nebo ji uvádí do oběhu.
(3) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat
a) specifikaci přídatné látky, popřípadě povahu zdroje, který není tradiční,
b) technologické zdůvodnění,
c) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení přídatné látky, zejména výsledky toxikologického
testování, z nichž je zřejmé, že byl vzat v úvahu kumulativní, synergický nebo zesilující účinek a projevy intolerance organismu
k látkám pro něj cizím, údaje o toxicitě s důkazem, že přídatná látka neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí
nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o čistotě
přídatné látky,
d) druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat a podmínky jejího použití, včetně množství ve výsledné potravině
a zdůvodnění rozsahu použití přídatné látky při výrobě potraviny.
3e

) Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87. Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89.
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(4) V souhlasu Ministerstvo zdravotnictví stanoví druhy potravin včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do
kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití; v souhlasu lze stanovit i způsob a rozsah značení přídatné
látky na obale. Při rozhodování o vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví přihlédne k tomu, aby množství přídatné látky
bylo omezeno na nejnižší míru potřebnou k dosažení požadovaného účinku, a zohlední akceptovatelnou denní dávku nebo
odhad pravděpodobného příjmu přídatné látky ze všech zdrojů.
(5) Ministerstvo zdravotnictví o vydání souhlasu jménem České republiky do 2 měsíců ode dne jeho vykonatelnosti
informuje Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Před uplynutím doby 2 let může Ministerstvo
zdravotnictví jménem České republiky požádat Komisi Evropských společenství o zahrnutí nové přídatné látky do seznamu
povolených přídatných látek.V žádosti uvede podklady, které zařazení látky do seznamu podporují a způsob použití přídatné
látky. Pokud Komise Evropských společenství předá návrh České republiky Radě Evropských společenství, prodlužuje se
doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dobu nutnou k rozhodnutí Rady Evropských společenství, nejdéle však
na dobu 18 měsíců. Pokud Rada Evropských společenství návrhu České republiky na zařazení přídatné látky do seznamu
vyhoví, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dalších 18 měsíců. Pokud Komise Evropských
společenství návrh České republiky nepředloží k rozhodnutí příslušnému orgánu Evropských společenství nebo tento orgán
ve stanovené lhůtě o zařazení do seznamu nerozhodne, zaniká souhlas Ministerstva zdravotnictví, udělený nebo prodloužený
podle tohoto ustanovení, dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s touto skutečností seznámí osobu, které byl souhlas podle
odstavce 1 vydán. Pro tutéž přídatnou látku, pro kterou souhlas zanikl, nelze udělit nový souhlas, pokud to neodůvodňuje
vědecký a technický pokrok, dosažený od doby zániku souhlasu.
(6) Přídatné látky musí být trvale sledovány a v případě potřeby přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek
použití a nových vědeckých informací. Ministerstvo zdravotnictví z moci úřední změní souhlas vydaný podle odstavce 1, dojdeli ke změně podmínek použití přídatné látky nebo jsou-li zjištěny nové informace nebo přehodnoceny stávající informace o
vlivu přídatné látky na lidské zdraví.
(7) Jestliže přídatná látka nebo její použití při výrobě potravin může ohrozit lidské zdraví, Ministerstvo zdravotnictví
souhlas udělený podle odstavce 1 z moci úřední odejme.
(8) V rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podmínky a lhůtu pro doprodej nebo jinou
spotřebu přídatné látky nebo potraviny, která tuto přídatnou látku obsahuje.
§ 3b
(1) Podnikatel podle § 1 odst. 2 je povinen ohlásit místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské
inspekce
a) zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů 21) k 1. květnu 2004,
b) zásoby za období let 2001, 2002 a 2003, vždy k 1. květnu,
c) zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků také k 1. květnu 2000.

(2) Ohlašovací povinnost zásob podle odstavce 1 písm. a) až c) musí splnit podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 nejpozději
do 31. července 2004; to neplatí pro zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy nebo zpracovaných výrobků podle odstavce 1 písm.
a), u kterých musí podnikatel splnit ohlašovací povinnost do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Kromě povinností podle odstavců 1 a 2 je podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 povinen ohlásit nejpozději do 31. července 2004 místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce množství cukru, izoglukózy, fruktózy
a zpracovaných výrobků, které podnikatel
a) dovezl,
b) vyvezl,
c) nakoupil na tuzemském trhu,
d) prodal na tuzemském trhu,
za období let 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, vždy od 1. května do 30. dubna následujícího roku.
(4) Rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 až 3 a vzor formuláře
stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.
§ 3c
Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků,
kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží z třetí země potravinu určenou pro zvláštní výživu,
která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejím prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu
zdravotnictví a v kopii ministerstvu český text označení, který má být uveden na obale výrobku. Provozovatel potravinářského podniku, který takovou potravinu uvedl předtím poprvé do oběhu v jiném členském státě Evropské unie, označí
v oznámení i orgán tohoto jiného členského státu Evropské unie, který byl informován jako první.
(2) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyžádat si od provozovatele potravinářského podniku, který podal oznámení
podle odstavce 1, odborné ověření oznámené potraviny včetně údajů o tom, že je vhodná pro označené výživové účely,
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splňuje označené výživové požadavky, je označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu a je uváděna na trh s označením účelu použití. Je-li takové odborné ověření obsaženo
v dostupné publikaci, postačí, uvede-li provozovatel potravinářského podniku odkaz na tuto publikaci.
(3) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat nebo omezit uvádění do oběhu potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která nesplňuje označené výživové účely, není označena způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, není uváděna do oběhu s označením účelu
použití nebo ohrožuje zdraví, ačkoli je v oběhu v jednom nebo ve více členských státech Evropské unie, jakož i rozhodnout
o zrušení tohoto opatření. O tomto postupu a jeho důvodech je povinno neprodleně informovat ostatní členské státy
Evropské unie a Komisi Evropských společenství.
§ 3d
Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, do níž byly přidány vitaminy,
minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem (dále jen „obohacená potravina“), počáteční kojeneckou výživu nebo doplňky stravy, je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví, a v
kopii ministerstvu, český text označení, který bude uveden na obale výrobku, a v případě obohacené potraviny je povinen
též neprodleně podat Ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu informaci o stažení výrobku z oběhu.
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země dietní potravinu pro zvláštní lékařské
účely, je povinen před jejím uvedením do oběhu zaslat Státní zemědělské a potravinářské inspekci český text označení, který
bude uveden na obale výrobku.
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž označení na obale nebo
v reklamě je uvedeno zdravotní tvrzení, je povinen
a) před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví a v kopii ministerstvu český text tohoto
tvrzení,
b) na žádost Ministerstva zdravotnictví neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství, upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin 3f).

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž označení na obale nebo
v reklamě je uvedeno výživové tvrzení, je povinen
a) před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat ministerstvu a v kopii Ministerstvu zdravotnictví český text tohoto
tvrzení,
b) na žádost ministerstva neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin 3f).

§4
Ozařování potravin
(1) Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin a surovin, druhy potravin a surovin,
které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin a
surovin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin na obalu, stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené
v prováděcím právním předpise lze způsobem podle věty první ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a za
podmínek v něm stanovených.
(2) Osoba provádějící ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením musí
a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem,
b) vést u každého zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující způsob ozáření potraviny nebo suroviny podle jednotlivých
druhů, jejich ozářené množství, označení šarže, jméno objednatele a příjemce ozářených potravin nebo surovin, datum ozáření,
druh obalového materiálu použitého během ozáření, údaje nezbytné ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné
dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,
c) dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.

(3) Ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto (dále jen „rozhodnutí o schválení ozařovny“) Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí; žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku.
(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu žadatele, jde-li o fyzickou
osobu, případně jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce žadatele, je-li ustanoven, nebo
3f

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.
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obchodní firmu a její sídlo, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, nebo osob,
které jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu, adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele. Žádost podle odstavce
3 musí být doložena povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně
typového schválení zdroje ionizujícího záření, dokumentací, stanovící kritické body nejvyššího přípustného rizika možného
porušení zdravotní nezávadnosti potravin, specifikaci zdrojů záření a sanitační řád. Podrobnosti a vzor žádosti podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Rozhodnutí o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly splněny podmínky pro ozařování stanovené
zvláštními právními předpisy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit
nebo zrušit, zjistí-li skutečnosti, které jsou způsobilé ohrozit nebo které ohrožují jeho řádný výkon, případně zjistí-li neplnění
stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon rozhodnutí o schválení ozařovny.
(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o schválení ozařovny neprodleně informuje příslušný orgán Komise Evropských společenství o této skutečnosti a současně předá dokumentaci potřebnou ke schválení za
účelem zveřejnění ozařovny v Úředním věstníku Evropských společenství. Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje též příslušný orgán Komise Evropských společenství o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení.
(7) Dovoz potravin nebo surovin ozářených ionizujícím zářením ze třetích zemí lze jen za podmínky, že
a) ozářené potraviny nebo suroviny splňují pod- mínky a požadavky stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem,
b) byly ozářeny v ozařovně schválené příslušným orgánem Komise Evropských společenství a která je uvedena na seznamu ozařoven zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství,
c) ozářená potravina je doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle odstavce 2.

(8) Potraviny nebo suroviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropských společenství musí být při
uvádění do oběhu v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření
provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin nebo surovin a jejich množství.
§ 4a
Klasifikace těl jatečných zvířat
(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka (dále jen „provozovatel jatek“), který poráží jatečná zvířata,
je povinen zajistit klasifikaci a označení jatečných zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství upravujícími klasifikaci jatečných zvířat 4) a prováděcím právním předpisem.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží
a) v ročním průměru nejvýše do 100 kusů prasat týdně,
b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a která všechna jatečně upravená těla bourají,
c) jatečná prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu,
d) dospělý skot v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.

(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na
a) prasnice, kryptorchidy a kance, kteří sloužili k účelům plemenitby,
b) dospělý jatečný skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k porážce pro vlastní spotřebu.

(4) Klasifikaci jatečných zvířat provádí fyzická osoba na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem (dále jen „klasifikátor“), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími klasifikaci jatečných zvířat 4) a prováděcím právním předpisem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor
protokol.
(5) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 4 je zdravotní způsobilost, úplné střední vzdělání nebo úplné
střední odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v oboru, absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu jeho platnosti
a způsob prodloužení osvědčení. Uznávání kvalifikace občanů Evropské unie se řídí tímto zákonem a zvláštním právním
předpisem 4c).
(6) Klasifikátor je povinen v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace
příslušnému provozovateli jatek, ve kterých byla provedena porážka jatečných zvířat. Provozovatel jatek je povinen v listinné
) Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006.
Nařízení Komise (EHS) č. 563/82.
Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84.
Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85.
Nařízení Rady (ES) č. 2137/92.
Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75.
Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001.
4c
) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
4
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podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené podle plemenářského zákona vedením ústřední evidence zvířat 5). Rozsah uváděných údajů o výsledcích klasifikace
stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1 roku a osoba pověřená vedením ústřední
evidence zvířat po dobu 2 let.
(8) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek
podle odstavce 1.
§5
Balení potravin
Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny nebo látky uvedené v § 2 písm. i) až l) do oběhu, je povinen
používat jen takové obaly a obalové materiály, které
a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu,
b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami 6),
c) senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.

§6
Označování potravin
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb
a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo prodávajícího, který je usazen v členské zemi Evropské unie, nebo balírny, jde-li
o osobu právnickou, a s uvedením svého jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou. U potravin se uvede země
původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku
potraviny,
b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu. Potravina,
kterou nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým surovinám nebo použité technologii, se označí
názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie,
c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností, pokud není stanoveno jinak); u pevných potravin nacházejících se
v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,
d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u druhů potravin stanovených vyhláškou,
e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných než pod písmenem d) uvedených druhů potravin; výjimku tvoří
potraviny, které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,
f) údajem o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem; jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu
spotřebitelem došlo k rychlému poškození jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, uvedou se konkrétní podmínky pro uchovávání
po otevření obalu u spotřebitele, popřípadě doba spotřeby potraviny,
g) údajem o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo
jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,
h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,
i) údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků,
j) označením šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud toto datum
obsahuje den a měsíc,
k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy,
l) údajem o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím zářením, a to slovy „ionizováno“ nebo „ošetřeno ionizací“ anebo „ošetřeno ionizujícím zářením“; v případě ošetření potraviny nebo suroviny, která je složkou potraviny, se tento údaj uvede vedle názvu
složky potraviny,
m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení, dále v případech stanovených
prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství,
n) údajem o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis,
o) dalšími údaji, stanoví-li tak veterinární zákon 2c).

) § 23c zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6
) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5
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(2) Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2 a skleněné lahve určené k opakovanému použití, které jsou
nesmazatelně označeny, a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou krčkovou nebo rukávovou, musí být označeny
minimálně údaji uvedenými v odstavci 1 písm. b), c), d), e) a o).
(3) Mezinárodní symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, pokud byly splněny požadavky
stanovené zvláštním právním předpisem 6b).
(4) Jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 uvedeny v jazyce českém 6c),
kromě obchodního názvu potraviny a údajů, které nelze jednoznačně vyjádřit v českém jazyce.
(5) Potraviny nebo složky potravin nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označí podle odstavce 1 a údaji
stanovenými přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími nové potraviny nebo nové složky 6d). Potraviny nebo složky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují nebo které jsou vyrobeny
z geneticky modifikovaného organismu, se na obalu určeném pro spotřebitele označí podle odstavce 1 a údaji stanovenými
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství upravujícími geneticky modifikované potraviny a krmiva 6e).
(6) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 označí vnější obaly, ve kterých uvádí potravinu do oběhu,
zejména obaly přepravní a skupinové, podle odstavce 1 písm. a), názvem potraviny podle odstavce 1 písm. b), datem minimální
trvanlivosti nebo datem použitelnosti podle odstavce 1 písm. d) a e), údajem o ošetření potraviny ionizujícím zářením podle
odstavce 1 písm. l), třídou jakosti, pokud je stanovena vyhláškou, s výjimkou vnějších obalů a způsobu balení, umožňující bez
jejich porušení zjistit uvedené údaje přímo na obalu potraviny určeném pro spotřebitele. Datum minimální trvanlivosti nebo
datum použitelnosti se nemusí uvádět na vnějších obalech s potravinami v případech, kdy je tak stanoveno vyhláškou.
(7) Pokud potravina v obalu určeném pro spotřebitele je uváděna do oběhu před prodejem konečnému spotřebiteli
(případně distributorovi nebo velkoskladu) nebo provozovně stravovacích služeb, nemusí být obal označen povinnými údaji
podle odstavce 1. Tyto údaje však musí být uvedeny v průvodní dokumentaci, která je předána současně s touto potravinou
nebo ještě před jejím dodáním.
(8) Potraviny ze zemí Evropských společenství označené názvem, který je v zemi původu běžně používaný po delší dobu
a u něhož spotřebitel nemá pochybnost z tohoto důvodu, považuje se za vyhovující, i když tento název neodpovídá zcela
požadavkům na označení názvu předmětné potraviny.
§7
Provozovatel potravinářského podniku, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji:
a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila; u právnické osoby uvést též její sídlo, jde-li o osobu fyzickou, její trvalý pobyt
nebo místo podnikání,
b) názvem potraviny podle § 6 odst. 1 písm. b),
c) údajem o množství výrobku (objemu plnění, hmotnosti),
d) údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci, vitaminů, minerálních látek
a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem,
e) údajem o zemi původu nebo vzniku potraviny v případě, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu
nebo vzniku potraviny,
f) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e), f) a k),
g) třídou jakosti, stanoví-li to vyhláška,
h) dalšími údaji, stanoví-li to prováděcí právní předpis.

§8
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen označit vnější obaly
(přepravní, manipulační) údaji podle § 6 odst. 6 nebo sdělit nebo doložit údaje uvedené v § 6 odst. 1 jinému provozovateli
potravinářského podniku.

) § 9a odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6d
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
Nařízení Komise (ES) č. 608/2004.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2003/867 ze dne 1. prosince 2003, kterým se povoluje uvádění salatrimů na trh jako nové složky potravin podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97/ES.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2001/721 ze dne 25. září 2001, kterým se povoluje uvádění trehalosy na trh jako potraviny nebo složky potravin
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 258/97/ES.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 2000/500 ze dne 24. července 2000, kterým se povoluje uvádění „žlutých pomazánkových tuků s přídavkem
fytosterolových esterů“ na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
6e
) Čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.
Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.
6b
6c
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(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen tam, kde je potravina přímo nabízena k
prodeji spotřebiteli, viditelně umístit alespoň písemný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e), k), l) a n) a další údaje
stanovené prováděcími právními předpisy.
§9
Při označování potravin lze používat podmíněná tvrzení uvedená ve vyhlášce, pokud splňují podmínky stanovené touto
vyhláškou.
§ 10
Uvádění potravin do oběhu
(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny
a) jiné než zdravotně nezávadné,
b) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem 6c), 10),
c) s prošlým datem použitelnosti,
d) neznámého původu,
e) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu
radiační mimořádné situace 3c),
f) ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.
(3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití.
§ 11
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen
a) skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,
b) vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,
c) uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem,
d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální
trvanlivosti,
e) s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny,
pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke
zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny,
f) potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu uvádět do oběhu pouze balené.

(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je dále povinen
a) neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1,
2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům
na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami 6),
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné
nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené,
b) zajistit, aby do oběhu uváděl

1. doplňky stravy, které obsahují vitaminy nebo minerální látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu,
pouze po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví,
2. potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství upravujícího potraviny nového typu 10a); žádost se podává Ministerstvu zdravotnictví; kopie
žádosti se zasílá Komisi Evropských společenství,
c) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží.

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 musí obsahovat údaje o složení potraviny a povaze jejího zdroje,
výsledky laboratorních analýz z hlediska výskytu kontaminujících látek v potravinách a stanovených mikrobiologických kritérií v potravinách a vyjádření Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti potraviny.
10

) § 46 obchodního zákoníku.
) Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
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(4) Ministerstvo zdravotnictví může v rozhodnutí vydaném podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 stanovit podmínky použití
doplňku stravy a jeho označení na obalu určeném pro spotřebitele.
(5) Ministerstvo zdravotnictví z moci úřední odejme souhlas vydaný podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo změní toto
rozhodnutí, jsou-li zjištěny nové informace nebo přehodnoceny stávající informace o vlivu doplňků stravy nebo živiny na
lidské zdraví.V rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví stanoví podmínky pro doprodej nebo jinou spotřebu doplňku stravy.
(6) Je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném
místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah
výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška.
(7) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen zajistit zásobování obyvatelstva
potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních
právních předpisů.
(8) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo
konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, a to nejpozději v den zahájení
uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny
příslušnému orgánu dozoru.
(9) V oznámení podle odstavce 8 provozovatel potravinářského podniku uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li
o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu
čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět do oběhu nebo vyvážet.
(10) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem „Potravinářská komora České republiky“ založené podle zvláštního zákona 11b).
(11) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vést informační systém o vydaných správních rozhodnutích, zamítnutých
návrzích na vydání souhlasu k uvedení látky nebo potraviny do oběhu a o potravinách, které mu byly oznámeny podle tohoto
zákona s uvedením údajů o složení a značení potravin včetně údajů o případném ozáření, a údajů o výrobcích a dovozcích
těchto potravin. Údaje obsažené v této evidenci je oprávněno sdělovat orgánům státního dozoru nad potravinami a zveřejňovat z nich způsobem umožňujícím dálkový přenos informace údaje zahrnující obchodní název výrobku, označení výrobce
potraviny v České republice i v zahraničí v rozsahu podle značení na obalu určeném pro spotřebitele, jakož i označení účastníka řízení, kterému bylo rozhodnutí vydáno.
§ 11a
(1) Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi Evropských společenství, nebo mající původ v některém
ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu 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.
§ 12
Tabákové výrobky
(1) K výrobě tabákových výrobků se používají
a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,
b) látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou.
(2) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.
(3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět do oběhu.
(4) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené jinak pro
potraviny v
a) § 3 odst. 1 písm. a) a b) a § 3 odst. 3,
b) § 5,
c) § 6 odst. 1 písm. a) až c), f), j),
d) § 7 písm. a), b), c), e), f), g) a h),
e) § 10 odst. 1 písm. b) a d),
f) § 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 11 odst. 2 písm. a) a c).
11b

) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

124

(5) Podnikatel uvedený v odstavci 4 je povinen
a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých
kategorií podle zvláštního právního předpisu 12) a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem
zveřejnění,
b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich
toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

(6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží podnikatel uvedený v odstavci 4 vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku
a) ministerstvu, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,
b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu,
nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.

(7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které podnikatel uvedený v odstavci 4 za tímto účelem takto označí.
(8) Ministerstvo může podnikateli uvedenému v odstavci 4 uložit provedení jakýchkoliv jiných zkoušek u jednotlivých
značek a typů tabákových výrobků za účelem vyhodnocení obsahu dalších látek vznikajících z tabákových výrobků a za účelem hodnocení účinků těchto látek na zdraví i s ohledem na jejich návykovost.
(9) Výsledky zjištěné podle odstavce 8 předloží podnikatel uvedený v odstavci 4 ministerstvu a Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které postupují podle odstavců 6 a 7.
§ 13
Přeprava potravin a tabákových výrobků
Provozovatel potravinářského podniku, který přepravuje potraviny, a podnikatel uvedený v § 12 odst. 4, který přepravuje
tabákové výrobky, jsou povinni používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které
chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti a tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti,
jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy. Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
§ 14
Státní dozor
(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají:
a) orgány ochrany veřejného zdraví 1e),
b) orgány veterinární správy 2c),
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

(2) Organizaci a výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem v působnosti Ministerstva
obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti upravují ve shodě s tímto zákonem uvedené ústřední orgány státní
správy.
§ 15
(1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinách a surovinách, vykonávaný orgány státního dozoru. Monitorování
radiologicky významných látek v potravinách a surovinách je upraveno zvláštním právním předpisem.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu těchto činností.
(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje systém rychlého varování při vzniku rizika 15)
ohrožení zdraví z potravin nebo surovin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních
zúčastněných organizací.
(4) V systému rychlého varování podle odstavce 3 je národním kontaktním místem Státní zemědělská a potravinářská
inspekce, která plní rovněž povinnosti stanovené v této oblasti přímo použitelným předpisem Evropských společenství 15)
a zvláštními právními předpisy.

12
15

) Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.
) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
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(5) Ministerstvo, Ministerstvo zdravotnictví a orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačním systému dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva, vedeném pro účely prohloubení spolupráce při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ministerstvem, informace o
a) kontrolovaných osobách,
b) výsledcích státního dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských podniků, osob provozujících stravovací služby
a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a
c) správních řízeních vedených na základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru.

Správní úřady uvedené ve větě první jsou oprávněny využívat údaje shromážděné v tomto informačním systému k
usměrnění, řízení a koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti o nebezpečných výrobcích a nejakostních službách.
Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
(6) Ministerstvo zpracovává jednotný víceletý vnitrostátní plán úředních kontrol a roční zprávy o prováděných kontrolách podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách 15a).
(7) Ministerstvo přijímá žádosti o povolení geneticky modifikovaného organismu, který má být použit jako výchozí materiál
pro výrobu potravin nebo krmiv, anebo produktů používaných jako potravina nebo krmivo, obsahujících geneticky modifikovaný
organismus, sestávajících z geneticky modifikovaného organismu nebo vyráběných z geneticky modifikovaného organismu.
(8) Ministerstvo zdravotnictví přijímá žádosti
a) o souhlas s uvedením do oběhu potravin nového typu jiných než rovnocenných,
b) o schválení druhových popisů (názvů), které se tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin nebo nápojů, z
níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví,
c) o schválení zdravotního tvrzení.

(9) Ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství
upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin 3f) může uložit z moci úřední ministerstvo, jde-li o výživové
tvrzení, a Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o zdravotní tvrzení. O uložení ochranného opatření ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví vyrozumí Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie.
(10) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu údaje o zboží, které bylo propuštěno do režimu volného oběhu
nebo do režimu vývozu, nezbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů a orgánů dozoru uvedených v § 16 za účelem
shromažďování těchto údajů ve společném informačním systému. Generální ředitelství cel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány veterinární správy si navzájem vyměňují informace významné pro jejich kontrolní činnosti. Rozsah
informací a údajů o zboží se poskytuje v rozsahu statistických údajů uváděných v celním prohlášení včetně údajů o dovozci
nebo vývozci.
(11) Celní úřad při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí
a) nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, pokud dovozce nepředloží osvědčení podle § 3 odst.
4 písm. a) nebo certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c),
b) neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru, pokud zásilka a její označení neodpovídá předloženému osvědčení nebo
certifikátu,
c) požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků 15b) v případech uvedených pod písmenem a) a v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení nebo certifikátu,
d) nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, jde-li o potraviny nebo suroviny kontrolované podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách 15c) a dovozce nepředloží vyhovující výsledky
kontrolního zjištění,
e) přeruší řízení o propuštění potravin nebo surovin do celního režimu volného oběhu a neprodleně požádá příslušné orgány dozoru o závazné stanovisko, pokud byla potravina nebo surovina nahlášena v systému rychlého varování 15d).

§ 16
(1) Ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem působí tyto orgány dozoru:
a) orgány ochrany veřejného zdraví 1e)

1. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem 6)
pro poskytování stravovacích služeb,
2. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem
ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození
zdraví z potravin 1e),
) Čl. 41 až 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění
pozdějších předpisů.
15c
) Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15d
) Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.
15a

15b
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b) orgány veterinární správy 2c) vykonávají státní dozor

1. nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy 2c) při výrobě, skladování, přepravě,
dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu,
2. při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji potravin živočišného původu
v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, a
v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení 15e) při příchodu surovin a potravin živočišného původu z členských
států Evropské unie,
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává státní dozor

1.
2.
3.
4.

při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),
při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a
nad ohlášením zásob,
při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí 15f), pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonává státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a
a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících klasifikaci jatečných zvířat 4).

(2) Odběr a přípravu kontrolních vzorků za účelem zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny, nejde-li o vzorky
pro mikrobiologické zkoušení, zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.
(3) Na žádost kontrolované osoby orgán dozoru připraví kontrolní vzorek za její účasti, který rozdělí na dva duplikátní vzorky o stejné velikosti, z nichž jeden ponechá kontrolované osobě a druhý si ponechá orgán dozoru.Vzorky se zapečetí, označí a
uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný záznam.
(4) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle prováděcího právního předpisu nesmí být výsledek zkoušky
orgánem dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy lze předpokládat ohrožení lidského zdraví.
(5) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 dále vykonávají v rámci svých působností podle odstavce 1 dozor nad plněním
povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
(6) Podkladem pro rozhodnutí orgánu dozoru může být výsledek laboratoře jiného orgánu dozoru nebo orgánu dozoru
jiného členského státu Evropské unie, které provádějí laboratorní vyšetření vzorků odebraných při úředních kontrolách 15g).
(7) Zjistí-li orgán dozoru, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel potravinářského podniku povinen nahradit náklady dodatečné kontroly 15h). Prováděcí právní předpis stanoví výši
paušální částky nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem potravinářského podniku. O náhradě nákladů za
dodatečnou kontrolu rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji
uložil, a vymáhá celní úřad.
(8) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vynaložené na ověření souladu se specifikacemi
podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a
zaručené tradiční speciality 15i) před uvedením potraviny do oběhu. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne orgán dozoru.
Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze
třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o úředních kontrolách 15j). O náhradě těchto nákladů
rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.
(10) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin a
surovin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství 15k). Prováděcí právní předpis
stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí. Zvláštní právní
předpis 15l) stanoví výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li proveden laboratoří orgánu dozoru. O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil,
a vymáhá celní úřad.

) § 28 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15g
) Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15h
) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15i
) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 510/2006.
Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 509/2006.
15j
) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
15k
) Například rozhodnutí Komise 2006/504/ES rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících
se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje, rozhodnutí Komise 2006/601/ES ze dne 5. září 2006 o mimořádných
opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže.
15l
) Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské
inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 469/2005 Sb.
15e
15f
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(11) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru podle odstavce 1 písm. a)
upravují zvláštní právní předpisy 15m).
(12) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády o systému rychlého varování 15d) jsou povinny neprodleně
a) oznámit výskyt potravin nebo surovin, které představují rizika ohrožení zdraví, národnímu kontaktnímu místu podle § 15 odst. 4,
přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení zdraví může přesáhnout území České republiky,
b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.

(13) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou oprávněny vydávat na žádost provozovatele potravinářského
podniku certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c) a osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. d).
§ 16a
(1) Zjistí-li ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících
informací podrobné důvody k názoru, že použití některé látky nebo suroviny v potravinách nebo některá potravina představují hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s právem Evropských společenství nebo seznamem vypracovaným podle
tohoto práva, může omezit nebo zakázat používání nebo uvádění do oběhu takové látky, suroviny nebo potraviny a tím
pozastavit nebo omezit uplatňování práva Evropských společenství na svém území, jakož i rozhodnout o zrušení takového
opatření. O tomto postupu a jeho důvodech jménem České republiky neprodleně uvědomí ostatní členské státy Evropské
unie a Komisi Evropských společenství.
(2) Pokud Komise Evropských společenství po přezkoumání takového rozhodnutí a jeho důvodů dojde k názoru, že je
třeba právo Evropských společenství změnit za účelem těchto změn, pozbývá zákaz podle odstavce 1 platnosti dnem, kdy
změna práva Evropských společenství nebo seznamu vypracovaného podle tohoto práva nabude účinnosti.
§ 17
Správní delikty
(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin podle § 3 odst. 1 písm. a) anebo
technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, skladování nebo manipulace s potravinami podle §
3 odst. 1 písm. b),
b) při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,
c) nedodrží ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví podle § 15 odst. 9 nebo nedodrží opatření zakazující nebo omezující používání nebo uvádění do oběhu látky, suroviny nebo potraviny, vydané ministerstvem nebo Ministerstvem zdravotnictví
podle § 16a,
d) u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí nedodrží podmínky a požadavky na jejich jakost a zdravotní nezávadnost podle § 3 odst. 5 písm. a), nebo neupozorní příslušný orgán v zemi určení podle § 3 odst. 5 písm. b), anebo v rozporu s § 3
odst. 5 písm. c) vyveze potravinu, která nevyhovuje požadavkům na jakost, bez souhlasu příslušného orgánu v zemi určení,
e) naloží s potravinami nebo surovinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, jinak, než
je uvedeno v § 3 odst. 6,
f) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) nebo neposkytne v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,
g) nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) požadavky pro obsah, podmínky a způsob použití vitaminů, minerálních látek a dalších
látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci,
h) nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) požadavky pro druhy a přípustná množství kontaminujících látek, reziduí pesticidů,
toxikologicky významných látek nebo látek vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách,
i) nezajistí v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e), aby v potravinách nebylo překročeno nejvyšší přípustné množství zbytků veterinárních
léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě,
j) nedodrží v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) požadavky na čistotu a identitu látek uvedených v § 2 písm. i) až l), vitaminů, minerálních
látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem,
k) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g) nedodrží schválený rozsah použití a označení přídatných látek nebo doplňků stravy,
l) v rozporu s § 3d odst. 3 písm. a) nebo § 3d odst. 4 písm. a) nezašle český text výživového nebo zdravotního tvrzení, nebo
m) v rozporu s § 3d odst. 3 písm. b) nebo § 3d odst. 4 písm. b) nepředloží stanovené podklady a údaje, nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě.

) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15m
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(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
upravujícími požadavky na potraviny 16), nebo
b) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenu a), poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na potraviny 16).

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), f) nebo k),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), g), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. b),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j) nebo odstavce 2 písm. a).

§ 17a
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, se dopustí správního deliktu tím, že
a) u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí

1. neupozorní příslušný orgán v zemi určení podle § 3 odst. 5 písm. b),
2. uskuteční vývoz v rozporu s § 3 odst. 5 písm. c), nebo
3. nepředloží celnímu úřadu osvědčení podle § 3 odst. 5 písm. d),
b) uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby v rozporu s § 3 odst. 8,
c) nesplní v rozporu s § 3d odst. 1 povinnost zaslat český text označení doplňku stravy, obohacené potraviny nebo počáteční kojenecké výživy nebo podat příslušným správním úřadům informaci o stažení obohacené potraviny z oběhu,
d) při uvádění do oběhu látky uvedené v § 2 písm. i) až l) používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 5,
e) označí potravinu v rozporu s § 6 až 8 nebo § 9,
f) uvádí do oběhu potraviny v rozporu s § 10 odst. 1 nebo nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a),
g) uvádí do oběhu potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2 nebo uvádí do oběhu potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,
h) skladuje potraviny nebo suroviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a) nebo uchovává potraviny nebo suroviny v rozporu s § 11 odst.
1 písm. c),
i) nevyloučí přímý styk potravin nebo surovin podle § 11 odst. 1 písm. b),
j) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) neumístí odděleně nebo zřetelně neoznačí potraviny použitelné k jinému než původnímu použití
a potraviny s prošlým datem trvanlivosti,
k) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti podle § 11 odst. 1 písm. e),
l) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. f) uvádí do oběhu nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy nebo potraviny
nového typu,
m) uvádí do oběhu potraviny nového typu v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) bodem 2,
n) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. c) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží,
o) neuvede výživovou hodnotu podle § 11 odst. 6,
p) neoznámí, že uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory podle § 11 odst. 8,
q) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) bodem 1 bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví uvede do oběhu doplněk stravy, který obsahuje
vitaminy nebo minerální látky neuvedené v prováděcím právním předpisu, nebo
r) nedodrží podmínky stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro doprodej nebo jinou spotřebu doplňku stravy nebo
potraviny obsahující přídatnou látku neupravenou v prováděcím právním předpisu.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), n), o) nebo p),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), h), k), l), m), q) nebo r),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo g),
d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f).

§ 17b
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. c) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy, nebo
b) získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst.
2 písm. a).
16

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm.
b) pokuta do 3 000 000 Kč.
§ 17c
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu přídatné látky, se dopustí správního deliktu
tím, že
a) používá k výrobě potravin nebo uvádí do oběhu přídatné látky jiné než stanovené v prováděcím právním předpisu nebo potraviny,
které je obsahují, v rozporu s § 3a, nebo
b) nedodrží podmínky stanovené v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro doprodej nebo jinou spotřebu přídatné látky jiné než
stanovené v prováděcím právním předpisu nebo potraviny, která takovou přídatnou látku obsahuje.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 17d
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu,
se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu do oběhu podle § 3c odst. 1 nebo nepředloží odborné ověření
oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo
b) nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu vydané Ministerstvem zdravotnictví podle § 3c odst. 3.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 500 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm.
b) pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 17e
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí uvedení do oběhu dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 3d odst. 2.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
§ 17f
(1) Klasifikátor se dopustí správního deliktu tím, že
a) provede klasifikaci v rozporu s § 4a odst. 4, nebo
b) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 17g
(1) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí klasifikaci nebo označení jatečných zvířat podle § 4a odst. 1, nebo
b) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 500 000 Kč.
§ 17h
(1) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje
požadavky stanovené pro potraviny podle § 12 odst. 4.
(2) Podnikatel, který uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede do oběhu tabák určený k orálnímu užití, nebo
b) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu tabákové výrobky, které obsahují látky zakázané vyhláškou.

(3) Podnikatel, který vyrábí tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 písm. a) použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,
b) v rozporu s § 12 odst. 5 nepředloží v termínu podle § 12 odst. 6 úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků nebo je nedoplní prohlášením, nebo
c) použije k výrobě tabákových výrobků látku nebo její množství v rozporu s § 12 odst. 1 písm. b).
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(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) nebo b),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. c).

§ 17i
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují
ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty projednávají v prvním stupni
a) krajské hygienické stanice, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až c), f) až m), § 17 odst. 2, § 17a odst. 1 písm. b) až
r), § 17b odst. 1, § 17c odst. 1, § 17d odst. 1,
b) inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až m), § 17 odst. 2, §
17a odst. 1 písm. a) až r), § 17b odst. 1, § 17c odst. 1, § 17d odst. 1, § 17e odst. 1, § 17h odst. 1 až 3,
c) krajské veterinární správy, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až j), § 17 odst. 2, § 17a odst. 1 písm. a), d) až k), m)
až o), § 17b odst. 1 písm. b), § 17c odst. 1, § 17d odst. 1,
d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jde-li o správní delikty podle § 17f odst. 1 a § 17g odst. 1.

(6) Orgán dozoru může od uložení pokuty upustit v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením 17) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně
nezávadnou potravinu nebo o klamání spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví 6c).
§ 18
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu, v návaznosti na jejich členění podle druhu,
skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže;
b) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;
c) způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby a při uvádění potravin do oběhu;
d) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě
potravin živočišného původu;
e) druhy potravin podléhající rychle zkáze a které musí být označeny datem použitelnosti;
f) druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti;
g) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, s výjimkou potravin určených pro zvláštní výživu, pro tabákové výrobky, pro
vybrané suroviny, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky
na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení;
h) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových výrobků a surovin, ze kterých se potraviny
vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též

1.
2.
3.
4.

teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při skladování či zmrazování potravin,
způsoby skladování a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění do oběhu,
zvláštní požadavky na přepravu,
minimální technologické požadavky;

i) podmínky pro velkoobjemovou přepravu tuků a olejů a cukrů po moři;
j) seznam složek, které je povoleno použít při výrobě tabákových výrobků;
k) seznam složek, které je zakázáno použít při výrobě tabákových výrobků;
l) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu
jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení;
m) pro jednotlivé druhy potravin nebo skupiny potravin stejného charakteru a tabákové výrobky

17

) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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1. požadavky na odběr vzorků a tabákových výrobků, na metody odběru vzorků, požadavky na jejich balení, označování
a přepravu, včetně požadavků na protokol o odběru vzorků a na přejímající plány,
2. způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zkoušení a jejich evidence,
3. požadavky na balení, označení, přepravu a uchovávání kontrolních vzorků,
4. požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr a přípravu kontrolních vzorků, metody zkoušení a senzorické zkoušení potravin a tabákových výrobků,
5. požadavky na metody zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti a metody zkoušení, způsob vyjadřování výsledků
zkoušek, včetně náležitostí protokolu o zkoušce;
n) náležitosti žádosti a seznam předkládané dokumentace za účelem schválení postupu a způsobu ozařování potravin;
o) způsob přípravy, označení, uchování duplikátního vzorku, včetně způsobu informování o odběru vzorků a přípravě duplikátního
vzorku,
p) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 7, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 8, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze třetích zemí podle
§ 16 odst. 9 a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí podle § 16 odst.
9 a 10.

(2) Vláda stanoví nařízením systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin, případně surovin, v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropských společenství a v návaznosti na obdobné systémy v členských zemích Evropské unie;
současně stanoví úkoly příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.
§ 19
(1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou
a) požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, včetně potravin nového typu a surovin, látek přídatných, látek
určených k aromatizaci, kontaminujících, toxikologicky významných a pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv
a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě (chemické požadavky), jejich čistotu, identifikaci a podmínky jejich
použití do potravin a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, jejich označování na
obalech podle § 6 odst. 1 písm. k), jejich označování na obalech potravin, které nejsou určeny spotřebiteli, a označování dalších
údajů důležitých z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin,
b) mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potravin, potravinové suroviny, pomocné a přídatné látky, zejména způsob výběru
a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení,
c) potraviny a suroviny, které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, podmínky ozařování, druhy záření a
nejvyšší přípustné dávky záření a způsob označení na obalu, že potravina nebo surovina byla ozářena,
d) rozsah výživového tvrzení, způsob výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty, dále označení údaji o možném nepříznivém
ovlivnění zdraví nebo o nevhodnosti k použití určitou skupinou spotřebitelů,
e) hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin,
f) způsob úpravy balených vod,
g) bližší pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin,
h) rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení,
i) druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,
j) doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,
k) doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek a nejvyšší množství vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat do
potravin, kritéria jejich čistoty, látky, které do potravin přidávat nelze nebo pouze v omezeném množství, způsob označování
obohacených potravin a podmínky jejich použití.

(2) Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou dále určit potraviny a suroviny nového typu, schválené k uvádění do oběhu
v zemích Evropských společenství, včetně podmínek jejich uvádění do oběhu, a potraviny a suroviny nového typu, jejichž
uvedení do oběhu bylo v zemích Evropských společenství zakázáno, jestliže Česká republika obdrží k tomuto potřebné
podklady od orgánů Evropských společenství.
§ 28
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1997, s výjimkou § 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, a § 3 odst. 1
písm. f) a g), která nabývají účinnosti dnem 1. července 1998.
***
1. Zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní
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správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., nabyl účinnosti
dnem 1. července 2000, s výjimkou čl. I bodů 35 a 78, pokud jde o ustanovení § 23 odst. 1 písm. h), a čl. III, které nabyly
účinnosti dnem 1. července 2001, a čl. I bodů 29, 33, 53 a 54, pokud jde o ustanovení § 14 odst. 3, které nabyly účinnosti
dnem, kdy vstoupila v platnost příslušná sektorová příloha Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi
Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování
shody a akceptaci průmyslových výrobků (21. dubna 2004).
2. Zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodu
22, pokud se týká § 4a odst. 2, který nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2001, a čl. I bodů 20, 22, pokud se týká § 4a odst. 3,
bodů 25, 28, 33, 36 a 37, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2002.
3. Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 21 bodů 1, 2 a 13, která nabyla účinnosti šedesátým dnem po
jeho vyhlášení (1. března 2003), ustanovení bodu 4, které nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost, a ustanovení bodu 11, které nabylo účinnosti dnem 1. července 2003.
4. Zákon č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. července 2003, s
výjimkou čl. I bodu 37, pokud jde o § 17a, bodu 75, bodu 155, pokud jde o § 60 odst. 2 a čl. III bodu 1, které nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 170 pozbylo
platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).
5. Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, nabyl účinnosti dnem 1. října
2003, s výjimkou a) čl. XXI, který nabyl účinnosti dnem 1. září 2003, b) čl. I bodů 48, 143, 144 a 170, pokud jde o § 83e
odst. 1, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2004, a c) čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 10 a 13, bodu 8, pokud jde
o § 3a odst. 4 a § 3b, a bodu 11, pokud jde o § 6 odst. 7, které nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení čl. I bodu 5, pokud jde o § 2 odst. 9 a 12, pozbylo platnosti dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).
6. Zákon č. 94/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (29.
ledna 2004).
7. Zákon č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (27.
května 2004).
8. Zákon č. 558/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (9. listopadu 2004).
9. Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (27. září 2005).
10. Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.
11. Zákon č. 229/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (29. května 2006).
12. Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008.
13. Zákon č. 120/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti třicátým dnem
ode dne jeho vyhlášení (15. dubna 2008), s výjimkou § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení, který nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 2010.

Předseda vlády:
Ing.Topolánek v. r.

21)

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Ú P LN É ZN Ě NÍ V Y HLÁ Š K Y
č. 113/2005 Sb.,
o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 497/2005 Sb.,
vyhlášky č. 368/2005 Sb., vyhlášky č. 101/2007 Sb. a vyhlášky č. 127/2008 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu,
skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny datem
minimální trvanlivosti.
Základní ustanovení
§2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) označením - veškerá slova označující název potraviny nebo tabákového výrobku, název nebo obchodní firma, sídlo výrobce
nebo dovozce, prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a jména, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu
fyzickou, jakož i číselné údaje, ochranné známky, zobrazení, symboly nebo znaky vztahující se k potravině nebo tabákovému
výrobku a umístěné na obalu určeném pro spotřebitele, na vnějším obalu3) nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech nebo v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází,
)	Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein.
Směrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od něhož se zakazuje
obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvádění
složek přítomných v potravinách.
Směrnice Komise 94/54/EHS ze dne 18. listopadu 1994 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/
EHS, při označování určitých potravin.
Směrnice Rady 96/21/ES ze dne 29. března 1996, kterou se mění směrnice Komise 94/54/EHS o povinném uvádění jiných údajů, než jsou
údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin.
Směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/EHS, pokud jde o označování určitých potravin
obsahujících glycyrrhizovou kyselinu a její amonnou sůl.
Směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud
jde o označování potravin.
Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy
IIIa směrnice 2000/13/ES.
Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o stanovení složek potravin nebo látek
prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.
Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES,
obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/
EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se
označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/
EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se
označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES,
pokud jde o určité složky potravin.
3
)	§ 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 316/2004 Sb.
1
2
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b) složkou - jakákoli látka včetně přídatných látek, potravních doplňků a látek určených k aromatizaci potraviny, která byla
použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále obsažena, a to i ve změněné formě,
c) údajem o množství (hmotnosti nebo objemu) - čisté množství (hmotnost nebo objem) bez obalu uvedené ve stanovených jednotkách podle § 5 odst. 1,
d) nálevem - voda, vodný roztok jedlé soli, vodné roztoky potravinářských kyselin, kvasný ocet, olej, vodné roztoky přírodních sladidel4) nebo sladidel,5) popřípadě jejich směsi, ovocné a zeleninové šťávy v případě ovoce a zeleniny, za předpokladu, že tekutina při této úpravě pouze doplňuje základní složky a není rozhodujícím kritériem pro nabízení k prodeji a
prodej potraviny,
e) balenou potravinou - každý jednotlivý výrobek určený pro nabízení k přímému prodeji spotřebiteli nebo provozovnám
stravovacích služeb, který se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před jejím nabídnutím k prodeji,
a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak vždy takovým způsobem, že obsah
nelze vyměnit, aniž by došlo k otevření nebo výměně obalu.
§3
(1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech3) nebo
na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech.
(2) Tam, kde není možné spolehlivě označit vnější obaly podle odstavce 1, především otevřené vratné obaly, uvedou se
stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází.
(3) Označení údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno
čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis6) jinak.
(4) Označení šarže se uvede u balené potraviny a tabákového výrobku na obale určeném pro spotřebitele, u nebalené
potraviny a tabákového výrobku v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. Před označení
šarže se umístí písmeno „L“, s výjimkou případů, kdy je označení šarže jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není možná
záměna s jiným údajem. U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby.
(5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, například v prášku, mletá,
drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava
nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy,
pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na
obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky.
(6) Označování čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se provádí podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství7)
(7) Označování tabákových výrobků se provádí podle § 12 zákona.
§4
(1) Způsoby označování potravin a tabákových výrobků se provádí tak, aby neuváděly spotřebitele v omyl
a) pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty, totožnosti, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku,
způsobu zpracování nebo výroby,
b) přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje,
c) vyvoláváním dojmu, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny
podobné potraviny.

(2) Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených
součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se neuvádějí údaje, že
a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním
předpisu8) nebo v přímo použitelném předpisu Evropských společenství8a) nebo potvrzena příslušným správním orgánem,
b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina,
 yhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a
V
čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
5)
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění pozdějších
předpisů..
6)
Například vyhláška č. 304/2004 Sb., vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin,
podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.
7)
Například nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu,
v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.
8)
Například vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.
446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.
8a)
Například 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, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se
potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.
4)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních
doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení,
potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny,
potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví
zvláštní právní předpis8) nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství8a) jinak,
charakter nebo původ potraviny je „domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čistý“, „přírodní“, „pravý“ nebo „racionální“, pokud
toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin
ve zvláštních právních předpisech9),
potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku
zvláštního právního předpisu8) nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství8a),
potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými
autoritami.

(3) Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených
součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se dále neuvádějí údaje
a) jejichž pravdivost nelze dokázat,
b) které by mohly vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z
jejich použití,
c) o rychlosti úbytku tělesné hmotnosti nebo jeho rozsahu při konzumaci určité potraviny,
d) které by mohly vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí rovněž pro způsob nabízení potravin k prodeji, zejména s ohledem na jejich tvar,
vzhled nebo balení, použité obalové materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji.
(5) Zvláštní údaje uváděné na obalu biopotravin pocházejících z ekologického zemědělství a podmínky jejich použití
stanoví zvláštní právní předpis.10)
§5
Označení množství potraviny
(1) Na viditelném místě obalu určeného pro spotřebitele a na vnějším obalu se označí
u tekutých potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l),
u jiných než tekutých potravin údaj o hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),
u polotekutých, polotuhých a šlehaných potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l),
nebo hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),
d) údaj o hmotnosti a počtu kusů nebo pouze údaj o počtu kusů, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech.9)
a)
b)
c)

(2) Pokud se balená potravina, včetně zmrazené potraviny, nachází v nálevu, musí být kromě celkové hmotnosti uvedena
na obalu i hmotnost pevné potraviny po odkapání nálevu nebo procentní podíl pevné části. Údaj o celkové hmotnosti a
hmotnosti nebo procentním podílu pevné části se na obalu uvede i u potravin, které se nacházejí v jedlém oleji, ve vlastní
šťávě nebo v tomatě.V případě, že část pevného podílu přechází při zpracování do nálevu, šťávy nebo oleje, uvede se hmotnostní podíl pevné složky v hodnotě vložené před zpracováním a tato skutečnost se označí na obalu.
(3) Údaj o množství se uvádí podle pravidel pro značení symbolu „e“,11) podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství12) nebo podle zvláštního právního předpisu.9) Kladná hmotnostní nebo objemová odchylka se nepovažuje za
klamání spotřebitele.
(4) Údaj o množství se nevyžaduje u potravin, které
a) podléhají významným ztrátám na objemu nebo hmotnosti a jsou prodávány podle počtu kusů nebo váženy
v přítomnosti spotřebitele,
b) jsou baleny v množství menším než 5 g nebo 5 ml, nejde-li o koření nebo byliny,
c) jsou prodávány podle počtu kusů a tento počet je přes obal jasně viditelný a lehce spočitatelný, nebo je počet kusů
uveden při označení potraviny.
 apříklad vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a
N
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se
provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství).
10)
Zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb.
11)
Například zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 328/2000 Sb. , o způsobu zhotovení některých druhů
hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.
12)
Například nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1906/90 o některých
obchodních normách pro drůbež, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 2991/94 ze dne 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro
roztíratelné tuky.
9)
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(5) Pokud se potravina v obalu určeném pro spotřebitele skládá ze dvou nebo více dílčích balení, které obsahují stejné
množství téže potraviny, uvede se na obalu množství potraviny v jednom dílčím balení a celkový počet těchto dílčích balení.
Tyto údaje se na obale nemusí uvádět, pokud počet dílčích balení je přes obal jasně viditelný a lehce spočitatelný a pokud je
jasně viditelný alespoň jeden údaj o množství v dílčím balení.
(6) Pokud se potravina v obalu určeném pro spotřebitele skládá ze dvou nebo více dílčích balení neurčených k jednotlivému prodeji, označí se na obalu celkové množství potraviny.
§6
Datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti potravin
(1) Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do . . . „ s udáním dne, kalendářního měsíce a roku
ukončení této doby v uvedeném pořadí. V případě, že není uveden den v souladu s odstavcem 2 písm. b) nebo c), uvede se
minimální trvanlivost slovy „Minimální trvanlivost do konce . . .“.
(2) U potravin s minimální dobou trvanlivosti
a) 3 měsíce nebo kratší nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok,
b) delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den,
c) delší než 18 měsíců nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc.

(3) Dobou minimální trvanlivosti se při označování podle odstavce 2 písm. b) a c) rozumí doba ukončená posledním
dnem příslušného kalendářního měsíce nebo roku.
(4) Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u
a) čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor neloupaných, nekrájených nebo jinak neupravených; toto
ustanovení se nevztahuje na naklíčená semena a podobné výrobky, např. klíčky luštěnin,
b) konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s
výjimkou likérů s vaječnou, mléčnou nebo smetanovou složkou,13)
c) vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a dalších výrobků podle zvláštního právního předpisu,14) jakož i
u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku15) 2206 0039 a
2206 0059 a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu,
d) pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě,
e) jedlé soli,
f)
přírodních sladidel v pevném stavu,
g) cukrovinek vyrobených převážně z přírodních sladidel a barviv nebo látek určených k aromatizaci,
h) žvýkaček a podobných výrobků určených ke žvýkání,
i)
kvasného octa,
j)
limonád, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů, pokud se tyto potraviny nacházejí v nádobách o
obsahu nad 5 litrů a pokud jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb,
k) jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.
(5) Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do . . . „ s udáním dne a měsíce, popřípadě též roku ukončení této
doby v uvedeném pořadí.
(6) Jestliže za slovy „Spotřebujte do . . . „ nebo „Minimální trvanlivost do . . . „ nebude následovat datum, musí zde být
uvedeno, kde je toto datum na obalu vyznačeno.
(7) Je-li potravina označena datem použitelnosti, doplní se vždy údajem o konkrétních podmínkách skladování, u teplot
vyjádřeným číselnými hodnotami. Nejsou-li podmínky skladování u takto označených potravin stanoveny zvláštním právním
předpisem,9) stanoví je výrobce, dovozce, prodávající, nebo balírna.
(8) Pokud potravina balená a označená ve výrobě byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, považuje se za
potravinu nebalenou, podléhající označení podle § 8 zákona.
§7
Údaje o způsobu použití potraviny
(1) Údaje o způsobu použití potraviny musí být uvedeny takovým způsobem, aby umožnily její správné použití.
(2) Balená potravina určená ke spotřebě po mikrovlnném ohřevu v obalu musí mít na obalu uveden postup a způsob
ohřevu.
 yhláška č. 335/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o
V
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína,
ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Zákon č. 321/2004 Sb.
15)
Nařízení Rady (ES) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
13)
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(3) Balená potravina určená ke spotřebě po nezbytné tepelné úpravě musí být takto označena, a pokud to povaha potraviny vyžaduje, musí být uveden i postup a způsob tepelné úpravy potraviny.To neplatí pro potraviny, u kterých je jednoznačně
zřejmé, že je bez tepelné úpravy nelze konzumovat.
(4) U potravin, které vyžadují před spotřebou úpravu ředěním nebo rozpouštěním v tekutině, musí být uveden na obalu
doporučený poměr ředění nebo způsob přípravy.
§8
Údaje o složkách potravin
(1) Údaje o složkách se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých složek v potravině v době výroby potravin a musí být
uvedeny slovem „složení“. Údaje o složení potraviny podle množství potravních doplňků se nemusí uvádět v případě, že je
potravina označena údaji o výživové (nutriční) hodnotě podle zvláštních právních předpisů.8),16)
(2) V případě směsí ovoce, zeleniny nebo hub použitých jako složky potraviny, ve kterých hmotnost žádné z dílčích složek výrazně nepřevládá a jejichž podíly se mohou měnit, mohou být tyto složky uvedeny v seznamu složek společně pod
označením „ovoce“, „zelenina“ nebo „houby“ s dovětkem „v různém poměru“ a bezprostředně následovány seznamem
obsaženého ovoce, zeleniny nebo hub.
(3) Složky tvořící méně než 2 % množství konečného výrobku mohou být uvedeny v různém pořadí za ostatními složkami.
(4) Složky, které jsou svým charakterem podobné nebo vzájemně zastupitelné a mohou být použity při výrobě nebo
přípravě potraviny, aniž by se změnilo její složení, povaha nebo její spotřebitelem vnímaná hodnota, a tvoří méně než 2 %
konečného výrobku, mohou být uvedeny v seznamu složek výrazem „Obsahuje . . . a/nebo . . . ,“ přičemž alespoň jedna z
maximálně dvou složek je obsažena v konečném výrobku. Toto ustanovení se nevztahuje na přídatné látky a na alergenní
složky uvedené v příloze č. 1.
(5) Za složky se nepovažují
a) součásti složky, které se během výroby přechodně odloučí a poté jsou k potravině opět připojeny a při tom pokud jde o množství
nepřekročí svůj původní podíl,
b) přídatné látky, které se dostaly do potraviny z jedné nebo více složek této potraviny, pokud technologicky neovlivňují jakost,
zdravotní nezávadnost nebo nutriční hodnotu konečného výrobku, nestanoví-li zvláštní právní předpis6) jinak,
c) přídatné látky, které jsou užity v nezbytně nutných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče přídatných látek, aromat nebo
potravních doplňků,
d) pomocné látky,
e) látky, které nejsou přídatnými látkami, avšak jsou používány stejným způsobem a za stejným účelem jako pomocné látky při
zpracování a jsou nadále obsaženy v konečném výrobku, a to i ve změněné formě.

(6) Složky se nemusí uvádět
a) u jednosložkových potravin v případě, že název potraviny je totožný se jménem složky anebo název složku jednoznačně identifikuje,
b) u čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor, pokud nejsou loupané, krájené nebo jinak upravené,
c) u sycených vod označených jako sycené, pokud k nim nebyly přidány jiné složky,
d) u kvasného octa získaného výlučně z jedné základní suroviny, pokud k němu nebyly přidány jiné složky,
e) u sýrů, másla, kysaného mléka a smetany, pokud k nim nebyly přidány jiné složky než mléčné výrobky, enzymy a mikrobiální kultury potřebné k jejich výrobě a jedlá sůl potřebná k výrobě sýrů, s výjimkou ochucených čerstvých sýrů a tavených sýrů,
f) stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.9)

(7) Názvy složek, které lze nahradit společnými názvy, jsou uvedeny v příloze č. 2.
(8) U složky, která se sama skládá z více dílčích složek, se tyto dílčí složky považují za složky potraviny a uvedou se samostatně ve složení potraviny.
(9) Podle charakteru potraviny může být složka, která se sama skládá z více dílčích složek, uvedena jako jedna složka ve
složení potraviny s bezprostředně následujícím výčtem jejích dílčích složek.Tento výčet se nemusí uvádět u směsných složek
sestávajících ze směsi koření nebo bylin, tvoří-li tato směsná složka méně než 2 % konečného výrobku, s výjimkou přídatných
látek.
(10) Alergenní složka uvedená v příloze č. 1 nebo jakákoli látka z ní pocházející, která byla použita při výrobě potraviny
a je v konečném výrobku stále obsažena, a to i ve změněné formě, se zřetelně označí názvem alergenní složky ve složení
potraviny. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina prodávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku.

16)

Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
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(11) Voda a těkavé složky se uvedou ve složení výrobku v pořadí podle jejich hmotnosti v konečném výrobku. Množství
vody přidané jako složka se vypočítá odečtením celkového množství ostatních použitých složek od celkového množství
konečného výrobku. Voda přidávaná do potraviny se na obalu označí jako její složka, pokud její obsah v konečném výrobku
představuje více než 5 %, nestanoví-li zvláštní právní předpisy9) jinak. Jako složka se neoznačí voda obsažená v jiné složce
téže potraviny a voda i ostatní těkavé složky odpařené i částečně během výrobního procesu. Přidaná voda se neuvede jako
složka, jestliže je použita během výrobního procesu výhradně k obnovení některé složky použité v koncentrovaném nebo
sušeném stavu, nebo je obsažena v nálevu, který se obvykle nekonzumuje.
(12) U sušených nebo zahuštěných potravin obnovujících se přidáním vody lze na obalu uvést složky v pořadí podle
jejich poměru v obnoveném výrobku, pokud jsou k tomuto výčtu připojena slova „složky v obnoveném výrobku“ nebo slova
„složky ve výrobku připraveném k použití“.
(13) Složky, používané v sušené nebo zahuštěné formě a během výroby obnovené přidáním vody, mohou být uvedeny v
pořadí podle jejich hmotnosti, kterou měly před sušením nebo zahuštěním.
(14) Sestupné pořadí složek se neuvádí u směsí koření nebo bylin, pokud hmotnostní podíl jedné složky výrazně nepřevládá a označí se slovy „v proměnlivých hmotnostních podílech“.
§9
(1) Množství složky v hmotnostních nebo objemových procentech, popřípadě v g/100 g potraviny nebo v ml/100 ml se
uvede na obalu v blízkosti názvu nebo u příslušné složky, s výjimkou lihovin, v případě, že
a) název složky nebo skupiny složek se použije v názvu potraviny, pod nímž se potravina uvádí do oběhu nebo ji spotřebitel obvykle
s tímto názvem spojuje,
b) složka nebo skupina složek je v označení zdůrazněna slovně, obrazově nebo graficky,
c) složka nebo skupina složek je základní pro charakteristiku potraviny a pro její odlišení od výrobků, se kterými by mohla být
zaměnitelná pro svůj název nebo vzhled.

(2) Množství podle odstavce 1 musí odpovídat množství složky nebo skupiny složek v okamžiku jejich zpracování. Pokud
však potravina ztratila po tepelné nebo jiné úpravě vodu, musí množství podle odstavce 1 odpovídat množství složky nebo
skupiny složek v hotovém výrobku a musí být vyjádřeno v procentech. Jestliže však množství složky nebo celkové množství
všech složek překračuje 100 %, musí být údaj v procentech nahrazen hmotností složek použitých k přípravě 100 g hotového
výrobku. Množství těkavých složek se uvede v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku.
(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) se nevztahuje na složky označené podle odstavce 11.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na potraviny nebo skupiny složek,
a) jejichž hmotnost se uvádí podle § 5 odst. 2,
b) u kterých je uvádění množství složky povinné podle zvláštního právního předpisu8),
c) které jsou používány v malých množstvích pro účely aromatizování,
d) jedná-li se o směsi ovoce, zeleniny, hub, koření nebo bylin, v nichž žádný druh, co do hmotnostního podílu, výrazně
nepřevládá,
e) pokud jde o vitaminy a minerální látky, jejichž množství v potravině je označeno podle zvláštních právních předpisů, 8) , 16)
f)
pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak,8)
g) které nejsou takové povahy, aby jejich uvedení v názvu, pod kterým je potravina prodávána, mělo vliv na výběr
spotřebitelem v zemi prodeje, neboť rozdílné množství těchto složek není podstatné pro charakterizaci potraviny
nebo potravinu neodlišuje od podobných potravin.
(5) Pokud potravina obsahuje více než 2,5 % jedlé soli, musí být její obsah vyznačen na obalu potraviny v procentech
hmotnostních. Tato povinnost se nevztahuje na dehydratované výrobky, ochucovadla a studené omáčky a dresinky.
(6) Pokud je potravina obohacena potravním doplňkem, zejména vitaminy, minerálními látkami nebo aminokyselinami,
označí se také podle zvláštního právního předpisu, 8),16)
(7) Pokud se na obalu potraviny uvede výživové tvrzení nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,9) uvádí se výživová
hodnota potraviny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.16)
(8) Při označení použitých přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků se použijí názvy uvedené
ve zvláštním právním předpise.6)
(9) Pokud bylo k potravině přidáno sladidlo,5) doplní se v blízkosti názvu potraviny slova „se sladidlem“. Pokud bylo k potravině přidáno přírodní sladidlo 4) a sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova „s přírodním sladidlem a sladidlem“.
Pokud byl k potravině přidán cukr a sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova „s cukrem a sladidlem“.
(10) Nápoj s obsahem etanolu vyšším než 1,2 % objemových musí být označen skutečným obsahem etanolu v procentech objemových.
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§ 10
Údaje o přídatných látkách
1) Přídatná látka obsažená v potravině se na obalu označí v údajích o složení potraviny uvedením názvu látky nebo jejího
číselného kódu. 6)
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případě, že přídatnou látkou je modifikovaný škrob a je na obalu označen slovy
„modifikovaný škrob“.
(3) U přídatných látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti,
tavicí soli (u tavených sýrů a výrobků z nich), kypřicí látky (kypřidla), sladidla, zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, propelanty, látky zvýrazňující aroma nebo chuť, zahušťovadla, želírující látky (želírovadla), stabilizátory, emulgátory, protispékavé
látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být uveden vedle názvu přídatné látky nebo označení přídatné
látky číselným kódem také název kategorie, do které přídatná látka patří. Pokud přídatná látka patří způsobem použití do
několika kategorií, uvede se název kategorie, která odpovídá hlavnímu účelu, pro který je tato přídatná látka v potravině
použita.
(4) Potraviny, u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se na obalu označí slovy „Baleno v ochranné
atmosféře“.
(5) Potraviny obsahující více než 10 % sladidel polyalkoholických cukrů 5) E 420 (Sorbitol), E 421 (Mannitol), E 953 (Isomalt), E 965 (Maltitol), E 966 (Laktitol) nebo E 967 (Xylitol) musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem
„Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“.
(6) Potraviny obsahující aspartam 5) musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem „Obsahuje zdroj
fenylalaninu“.
(7) Přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy určené k přímému prodeji spotřebiteli musí být na obalu
určeném pro spotřebitele označeny kromě údajů uvedených v § 6 odst. 1 zákona těmito údaji:
a) názvem přídatné látky a jejím číselným kódem, pokud je stanoven ve zvláštním právním předpise, 6)
b) slovy „Pro použití v potravinách“ nebo „Omezené použití v potravinách“ nebo bližším údajem o použití v
potravinách, 5)
c) výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek nebo jejich
naředěné formě obsaženy kromě základní přídatné látky ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a
rozpouštědla nebo potraviny. U dalších složek, které mají charakter přídatné látky, se uvede název kategorie a název
látky nebo číselný kód podle zvláštního právního předpisu. 6)
§ 11
Údaje o látkách určených k aromatizaci potravin
(1) Látka určená k aromatizaci potraviny, obsažená v potravině, se na obalu označí slovem „aroma“ ve výčtu uváděných
složek a popřípadě další specifikací, jako např. přírodní, přírodně identické nebo umělé, podle zvláštního právního předpisu17)
nebo doplněním konkrétního názvu nebo popisu aromatu.
(2) Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo v koncentrátu k přípravě nealkoholického nápoje vyšším
než 150 mg/l se v blízkosti názvu uvedou slova „S vysokým obsahem kofeinu“ a za těmito slovy v závorce údaj o obsahu
kofeinu vyjádřený v mg/100 ml při dodržení podmínek § 3 odst. 3. Požadavek na označení vysokého obsahu kofeinu se nevztahuje na všechny druhy kávy, kávových extraktů, čaje a výrobků z čaje.
(3) Cukrovinky nebo nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo v koncentraci 100 mg/kg
nebo vyšší, nebo v koncentraci 10 mg/l nebo vyšší, v důsledku přidání této látky nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) se
označí bezprostředně za seznamem složek slovy „Obsahuje lékořici“, pokud není termín „lékořice“ již uveden v seznamu
složek nebo v názvu potraviny.
(4) Cukrovinky obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v koncentraci 4 g/kg nebo vyšší v důsledku
přidání této látky nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) se označí bezprostředně za seznamem složek slovy „Obsahuje
lékořici. Osoby trpící vysokým tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby“.
(5) Nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v koncentraci 50 mg/l nebo vyšší, nebo v koncentraci 300 mg/l nebo vyšší v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu, v důsledku přidání této látky
nebo lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) se označí bezprostředně za seznamem složek slovy „Obsahuje lékořici. Osoby trpící
vysokým tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby“.

17)

Vyhláška č. 447/2004 Sb.
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§ 12
Údaje o potravinách nového typu a geneticky modifikovaných potravinách
(1) Potraviny nebo složky potravin nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označí podle § 6 odst. 1 zákona a
údaji podle předpisu Evropských společenství.18)
(2) Potraviny nebo složky potravin, které jsou geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahují nebo které jsou
vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, se na obalu určeném pro spotřebitele označí podle § 6 odst. 1 zákona a
údaji podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.19)
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.
2. Vyhláška č. 24/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,
o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.
3. Vyhláška č. 259/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,
o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Potraviny označené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou potravin podle odstavce 2, lze uvádět do oběhu
nejpozději do 24. listopadu 2005. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu nebo označeny před tímto datem, mohou být
prodávány do vyprodání zásob.
(2) Potraviny neoznačené podle § 11 odst. 3 až 5 lze uvádět do oběhu nejpozději do 19. května 2006. Potraviny, které byly
uvedeny do oběhu nebo označeny před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 apříklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v
N
platném znění, nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 týkající se označování potravin a potravinových složek s přídavkem
fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů a/nebo esterů fytostanolů, rozhodnutí Komise (ES) č. 2003/867 ze dne 1. prosince 2003, kterým se
povoluje uvádění salatrimů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 258/97, rozhodnutí Komise (ES)
č. 2001/721 ze dne 25. září 2001, kterým se povoluje uvádění trehalosy na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 258/97, rozhodnutí Komise (ES) č. 2000/500 č. 2000/500 ze dne 24. července 2000, kterým se povoluje uvádění
„žlutých pomazánkových tuků s přídavkem fytosterolových esterů“ na trh jako potraviny nebo složky potravin podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
19)
Například články 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech, článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování
geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně
směrnice 2001/18/ES.
18)
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.

Seznam alergenních složek
obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z
nich s výjimkou glukosového sirupu a dextrosy z pšenice (*), maltodextrinů na bázi pšenice (*), glukosového sirupu vyrobeného z ječného škrobu a obilovin používaných k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné
alkoholické nápoje
korýši a výrobky z nich
vejce a výrobky z nich
ryby a výrobky z nich s výjimkou rybí želatiny používané jako nosič u vitamínových a karotenoidních přípravků, rybí želatiny nebo vyziny používané jako čeřidlo při výrobě piva a vína
jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (*), přírodní směsi tokoferolů
(E306), přírodního D-alfatokoferolu, přírodního D-alfa tokoferolacetátu, přírodního D-alfa tokoferolu sukcinátu získaného
ze sójových bobů, rostlinného oleje získaného z fytosterolů a esterů fytosterolů ze sójových bobů, rostlinný sterol ester
vyrobený ze sterolů z rostlinného oleje ze sójových bobů
mléko a výrobky z něj (včetně laktosy) s výjimkou syrovátky používané k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu
pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje a lacticolu
suché skořápkové plody, tj. mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans
regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy
(Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), ořechy makadamie a queensland (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich s
výjimkou suchých skořápkových plodů používaných k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné
alkoholické nápoje
celer a výrobky z něj
hořčice a výrobky z ní
sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2
vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
měkkýši a výrobky z nich

(*) v četně výrobků obsahujících tyto složky, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergie, kterou Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) stanovil pro příslušný základní produkt.“.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.

Názvy složek, které lze nahradit společnými názvy
Název složky

Společný název

Jedlé tuky a oleje s výjimkou oleje olivového

"olej" a "tuk" doplněný označením "rostlinný" nebo "živočišný" nebo údajem o specifickém rostlinném nebo živočišném původu; pokud se jedná o ztužený tuk nebo olej,
doplní se označením "ztužený"

Škroby a škroby modifikované fyzikálním způsobem a enzymy; "škrob"
nelze-li vyloučit přítomnost lepku, musí být doplněn jeho specifický rostlinný původ
Škrobový sirup a sušený škrobový sirup

"škrobový sirup"

Maso pro výrobu masných výrobků podle zvláštního právního "maso" doplněné o označení jeho živočišného druhu
předpisu,20)
Všechny druhy sýrů, kde sýr nebo směs sýrů tvoří složku jiné "sýr"
potraviny, za předpokladu, že potravina není označena specifickým názvem sýru
Všechny druhy ryb za předpokladu, že potravina není označena "ryby"
specifickým druhem ryby
Všechna koření, nepřesahuje-li tato složka 2 % hmotnosti vý- "koření" nebo "směs koření"
robku
Všechny byliny nebo části bylin, nepřesahuje-li tato složka 2 % "byliny" nebo "směs bylin"
hmotnosti výrobku
Všechny druhy přípravků používaných jako základ při výrobě "žvýkačkové báze"
žvýkaček
Všechny typy sacharózy bez ohledu na původ

"cukr"

Bezvodá glukóza a monohydrát glukózy

"dextróza"

Glukózový sirup a bezvodý glukózový sirup

"glukózový sirup"

Všechny typy mléčných bílkovin (kasein, kaseináty, syrovátková "mléčné bílkoviny"
bílkovina) a jejich směsi
Lisované, expelerované nebo rafinované kakaové máslo

"kakaové máslo"

Všechny druhy vín tak, jak jsou vymezeny ve zvláštním právním "víno"
předpise,14)
Všechny typy strouhanky z pečených cereálních výrobků, smě- "strouhanka"
si na obalování a panýrovací směsi,
Směsi mouky ze dvou nebo více druhů obilí

20)

"mouka"s následným výčtem druhů obilí z nichž byla vyrobena, v sestupném pořadí podle hmotnostních podílů

 yhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
V
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy
a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

143

Návrh 1- únor 2005

NÁVOD EK K I M P LE M ENTACI
Článku 6 odstavce 10 směrnice 2000/13/ES,
ve znění směrnice 2003/98/ES
Poznámky na úvod
1. Tento dokument byl sestaven prostřednictvím vzájemné dohody mezi Odděleními Komise a představitely členských států s cílem poskytnout informativní pokyny pro implementaci ustanovení stanovených článkem 6 odstavcem 10 směrnice
2000/13/ES ve znění směrnice 2003/89/ES, ve vztahu k uvádění složek uvedených v příloze IIIa této směrnice.
2. Příklady, které jsou tímto dokumentem dány jsou uvedeny pouze pro ilustraci.
3. Pokyny a příklady dány tímto dokumentem nemohou být opovažovány za oficiální interpretaci legislativy, tato oblast je
výhradně v soudní moci, tj. v moci vnitrostátních soudů a soudů Evropského Společenství.

Článek 6 odstavec 10 Směrnice 2000/13/ES (dále jen „odstavec 10“) je vykládán následujícím způsobem:
„10. Bez ohledu na odstavec 2, odst. 6 druhý pododstavec a odst. 8 druhý pododstavec se jakákoli složka,
která byla použita při výrobě potraviny, je v konečném výrobku nadále přítomna, třebaže ve změněné formě,
a je uvedena v příloze IIIa nebo pochází ze složky uvedené v příloze IIIa, uvede na etiketě jasným odkazem
na název této složky.
Údaj uvedený v prvním pododstavci není nezbytný, pokud název, pod kterým je potravina prodávána, jasně
odkazuje na dotyčnou složku.
Odchylně od odst. 4 písm. c) body ii), iii) a iv) se jakákoli látka, která byla použita při výrobě potraviny,
která je v konečném výrobku nadále přítomna, třebaže ve změněné formě, a pochází ze složek uvedených
v příloze IIIa, považuje za složku a uvede se na etiketě jasným odkazem na název složky, ze které pochází.“
Odstavec 10 stanoví specifické požadavky na označování pro složky uvedené v příloze IIIa Směrnice (složky, o kterých je
známo, že mohou u citlivých jedinců vyvolat nežádoucí účinky).
Prvním cílem odstavce 10 je zajistit, aby se všechny složky nebo látky používané při výrobě potraviny a v konečném výrobku
nadále přítomny objevily na etiketě pokud jsou uvedeny v příloze IIIa, nebo pocházejí ze složek v této příloze uvedených.
Druhým cílem odstavce 10 je, aby spotřebitelé trpící alergií nebo nesnášenlivostí byli schopni identifikovat složku vůči které
jsou citliví a v důsledku toho tedy všechny složky uvedené v příloze IIIa, stejně jako složky nebo látky pocházející z těchto
složek musí být uvedeny s jasným odkazem na název, pod kterým je alergen znám.
Konečně odstavec 10 uvádí, že žádná odchylka od označování nebude povolena pro složky nebo látky uvedené v příloze IIIa
nebo pocházejí ze složky v této příloze uvedené.
Avšak musí být poznamenáno, že tyto odchylky budou v budoucnu akceptovány pro složky nebo látky vyjmuty z přílohy IIIa ve shodě s postupem stanoveným v odstavci 11 článku 6.
Možné odchylky od označování složek jsou stanoveny článkem 6 Směrnice 2000/13/ES a zahrnují tyto případy:
(a) Potraviny, pro které není žádný seznam složek požadován, protože jsou tvořeny jedinou složkou, nebo
téměř výhradně pocházejí z jediného hlavního produktu. Tyto potraviny jsou uvedeny v odstavci 2 článku 6.
(b) Podsložky určitých směsných složek, jak jsou uvedeny v odstavci 8 článku 6, nemusí být ve výčtu uvedeny.
(c)	Složky, které náleží do dobře definovaných kategorií, mohou být označeny pod názvem své kategorie, jak je
stanoveno v odstavci 6 článku 6.
(d)	Látky, které se nepovažují za složky, jak je uvedeno v odstavci 4 bodě (c) článku 6 a tedy jejich uvedení na
etiketě není povinné.
Implementace odstavce 10 dala za vznik otázkám, které jsou uvedeny dále.
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1. Indikace nebo opakování složky a/nebo zdroje této složky.
1.1. P
 ododstavec 1 odstavce 10 v podstatě požaduje, aby na rozdíl od „normálních“ složek, se u složek uvedených v příloze IIIa nepřipouštěly odchylky (a), (b) a (c), jak je podrobně uvedeno výše.
Proto tedy tyto složky mají být uvedeny na etiketě jasným odkazem na název složky, z které pochází.
Avšak pododstavec 2 odstavce 10 stanoví, že uvádění stanovené v pododstavci 1 není potřebné, pokud název, pod kterým je
produkt prodáván, jasně odkazuje na dotyčnou složku.
Zřejmé důsledky jsou takové, že tam, kde jsou tyto podmínky splněny, odchylky (a). (b) nebo (c) mohou být přijaty pro
složky z přílohy IIIa, stejně jako pro všechny ostatní složky .
Na příklad:
– Potravině prodávané pod jménem „moučník s ořechy“ bude přiznána odchylka (c) a může obsahovat na seznamu
složek samostatně skupinový název „příchuť“, dokonce tam, kde příchuť byla vyrobena za použití ořechových extraktů.
– U mlékárenských produktů prodávaných pod jmény jako např. sýr, máslo nebo jogurt může být připuštěna odchylku
(a), protože tyto názvy jasně odkazují na „mléko“, které je obsaženo v příloze IIIa.
1.2. P
 ododstavec 3 odstavce 10 požaduje, aby pro látky pocházející ze složek uvedených v příloze IIIa nebyla
připuštěna odchylka (d).
Jak bylo vysvětleno v bodě 1.1., pododstavec 2 odstavce 10 se odkazuje pouze na pododstavec 1, a to znamená, že odchylky
(d) nemohou být akceptovány pro látky pocházející ze složek uvedených v příloze IIIa, dokonce i tam, kde se název potraviny
odkazuje na název složky.
Proto, příměs přídatné látky, rozpouštědla a nosiče pro přídatné látky nebo pro napomáhání zpracování jsou považovány
za složky a tam, kde pocházejí ze složek uvedených v příloze IIIa, budou uvedeny „na etiketě“ s jasným odkazem na název
složky, ze které pochází.
To však neznamená, že odkaz na tuto složku by se měl opakovat tolikrát, kolikrát jsou tyto látky přítomny.
Jakákoliv uvedení , objasňující, že různé složky nebo látky pocházejí z jednotlivé složky zahrnuté do přílohy do přílohy IIIa, by
splnilo požadavek pododstavce 3 a bylo by akceptovatelné.
Například:
Potravina, která obsahuje přídatné látky, nosiče a látky napomáhající zpracování odvozené z pšenice, by mohla být označena
následovně:
–
–
–
–
–

Přídatná látka(1)
Přídatná látka(1)
Nosič(1)
Látka napomáhající zpracování(1)
(1)
z pšenice“.

Konečně je také zdůrazněno, že pokud jde o seznam derivátů vyňatých z označování v souladu s odstavcem 11, odchylky (a),
(b), (c) a (d) budou nadále akceptovány v mnoha případech a takovéto situace nebudou časté.

2. Název, pod kterým je potravina prodávána.
Jak je vysvětleno v bodě 1, pododstavec 2 článku 10 povoluje odchylky (a), (b) a (c) tam, kde název pod kterým je potravina
prodávána, jasně odkazuje na obsaženou složku.
Mléčné produkty (sýr, máslo, kysané mléko a smetana), kterých se zvláště toto ustanovení týká, neboť, podléhajíce určitým
podmínkám, jsou vyjmuty ze seznamu složek podle článku 6 odstavce 2 bodu (b). Tento případ se může týkat rovněž dalších
produktů.
Nicméně v praxi může být obtížné rozpoznat, zda podmínka „jasně odkazuje na dotyčnou složku“ je splněna. Rozhodně zatímco je jasné, že produkty prodávané pod názvy jako „sýr, máslo, kysané mléko, smetana“ poukazují na mléko, může být
nalezena spousta příkladů sýrů prodávaných pod obchodním názvem nebo pojmenováním, ať už chráněném nebo ne. Měla
by být tedy aplikována následující pravidla.
– Podmínka „název, pod kterým je potravina prodávána, jasně odkazuje na dotyčnou složku“, může být považována za splněnou,
pokud se jakýkoliv dodatek k názvu, nebo nějaký údaj nebo obrázek, který zahrnuje jasný odkaz na složku přílohy IIIa,
objeví na etiketě.
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Například:
„Název produktu“
„…cheese…“
– Také sýr nabízený k prodeji v průhledném obalu na regálu, který zahrnuje tabuli uvádějící, že se jedná o regál s mléčnými
výrobky, může být považován za lehce identifikovatelný běžně informovanými spotřebiteli jako výrobek s mléčným základem a nebude navrhován k výpisu složek.
Nicméně uznání přijatelnosti takovýchto situací bude na kontrolních orgánech.
– Konečně v případech, kde produkty, jako např. sýr, jsou prodávány pod názvem, který jasně nepoukazuje na mléko,
v neprůhledném obalu a žádná z podmínek popsaných výše není splněna, národní orgány budou muset zajistit, aby cíle
odstavce 10 byly dosaženy a v souvislosti s tím by mohly požadovat, aby se na etiketě objevily další informace.
– Avšak za těchto situací budou muset národní orgány jednat analogicky s pravidly stanovenými článkem 5 směrnice
2000/13/ES s ohledem na název, pod kterým je potravina prodávána.To znamená, že požadování dalších informací má být
plně ospravedlněno a nezbytné, a implementováno nediskriminujícím a úměrným způsobem.

3. Další otázky.
3.1. oxid siřičitý a siřičitany.
Tato látka se objeví na etiketě pod svým celým názvem, a tam, kde je přítomna v množství přesahujícím 10 mg/kg nebo
10 mg/l bude vyjádřena jako SO2.
Je potřeba objasnit, zda toto množství má být počítáno na produkty jakožto konzumované nebo jakožto prodávané.
Mohou být zahrnuty další požadavky na označování s cílem:
– Směrnice 1999/10/ES, stanovující pravidla implementace pro indikaci kvality určitých složek, v článku 2 odstavci 3 uvádí, že:
„V případě koncentrovaných nebo dehydratovaných potravin, které mají být obnoveny přidáním vody, může být množství
složek uvedeno na základě jejich hmotnostních podílů v obnoveném výrobku“.
– Směrnice 2004/77/ES ukládá údaj na etiketě mezi jiným u nápojů obsahující glycyrhizinovou kyselinu dané koncentrace,
ale stanoví, že hladina má platit pro produkty jakožto navržené připravené k spotřebě nebo jakožto obnovené v souladu
s instrukcemi výrobců.
Analogicky s těmito ustanoveními, výše zmíněná hladina 10 mg/kg nebo 10 mg/l má být počítána pro produkty navržené
připravené ke spotřebě nebo obnovené v souladu s instrukcemi výrobců.
3.2. Definice „výrobků z nich“.
Pravděpodobně vzniknou v důsledku rozdílných znění v ostatních úředních jazycích otázky vzhledem k oblasti definice.
Jak je mezinárodně připuštěno, „výrobky z nich“ zahrnuje všechny odvozené produkty pocházející ze složek uvedených
v příloze IIIa, vyskytující se po jednom nebo několika výrobních stupních.
Proto složky jako mikroorganismy, které byly krmeny na substrátech, nemohou být považovány za pocházející z těchto
substrátů.
V případě, že je takovýto substrát složkou potraviny zahrnutou do přílohy IIIa, a možné stopy tohoto substrátu by pravděpodobně kontaminovaly potravinu připravenou z mikroorganismů, výrobci budou muset rozhodnout, jestli je opatření
označení nutné.
Avšak takováto situace je mimo rámec směrnice 2000/13/ES, která se vztahuje pouze na složky záměrně používané pro
výrobu potravin, a ne na mimovolnou kontaminaci.

146

Přehled prováděcích vyhlášek Ministerstva zemědělství
k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
ke dni 31.12.2009
1. Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
+ novela č. 368/2005 Sb.
+ novela č. 497/2005 Sb.
+ novela č. 101/2007 Sb.
+ novela č. 127/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny
a olejnatá semena
+ novela č. 418/2000 Sb.
3.	Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
+ novela č. 91/2000 Sb.
+ novela č. 78/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky
a ochucovadla a hořčici + novela č. 419/2000 Sb.
5. Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské
výrobky a cukrářské výrobky a těsta
+ novela č. 93/2000 Sb.
+ novela č. 268/2006 Sb.
6. Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje,
kvasný ocet a droždí
+ novela č. 45/2000 Sb.
+ novela č. 57/2003 Sb.
+ novela č. 289/2004 Sb.
7. Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
+ novela č. 196/2002 Sb.
+ novela č. 161/2004 Sb.
(zůstává v platnosti i po 1.1.2006, primární povinnost pro provozovatele potravinářských podniků vyplývá od 1.1.2006 z
nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin)
8. Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné
výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
+ novela č. 264/2003 Sb.
+ novela č. 169/2009 Sb.
9. Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi
kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
+ novela č. 43/2005 Sb.
10. Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a
oleje
+ novela č. 124/2004 Sb.
+ novela č. 78/2005 Sb.
+ novela č. 370/2008 Sb.
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11. Vyhláška 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
+ novela č. 650/2004 Sb.
12. Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
13. Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
+ novela č. 324/2005 Sb.
14. Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
+ novela č. 611/2004 Sb.
+ novela č. 238/2005 Sb.
+ novela č. 459/2005 Sb.
15. Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
+ novela č. 320/2004 Sb.
16. Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
+ nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných
a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.
17. Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených
na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem
potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
18. Nařízení Vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
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Přehled prováděcích vyhlášek Ministerstva zdravotnictví
k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
ke dni 31.12.2009
1. Vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
2. Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek
používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
+ novela č. 106/2002 Sb.
+ novela č. 44/2004 Sb.
3. Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
+ novela č. 318/2003 Sb.
+ novela č. 270/2005 Sb.
+ novela č. 514/2006 Sb.
+ novela č. 319/2007 Sb.
4. Vyhláška 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)
5. Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
+ novela č. 402/2006 Sb.
+ novela č. 473/2006 Sb.
+ novela č. 157/2008 Sb.
6. Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu
označení ozáření na obalu
7. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody
+ novela č. 187/2005 Sb.
+ novela č. 293/2006 Sb.
8. Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
+ novela č. 404/2006
9. Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a   extrakčních rozpouštědel při
výrobě potravin      
10. Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné
množství v potravinách
11. Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich
použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
12. Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
+ novela č. 330/2009 Sb.
13. Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
+ novela č. 272/2008 Sb.
+ novela č. 387/2008 Sb.
14. Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
+ novela č. 352/2009 Sb.
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www.mvcr.cz (legislativa, Sbírka zákonů)
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150

www.portal.gov.cz (zákony)

