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Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 8 Rozeslána dne 27. ledna 2020 Cena Kč 84,–

O B S A H :

17. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních
škol, ve znění pozdějších předpisů

18. Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

O B S A H:

18. VYHLÁŠKA O POŽADAVCÍCH NA MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY, 
TĚSTOVINY, PEKAŘSKÉ VÝROBKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Dne 20. ledna 2020 schválilo Ministerstvo zemědělství ČR Vyhlášku o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta č. 18/2020 Sb., která byla následně publikována ve Sbírce zákonů. 
Ministerstvo zemědělství ČR, jako předkladatel této normy, zároveň zrušilo původní Vyhlášku č. 333/1997 Sb., která již v praxi 
zastarala a nebyla plně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a národními předpisy. Nová komoditní vyhláš-
ka nabyla účinnosti dnem 1. února 2020.        
Pro provozovatele potravinářských podniků se stanoví období 1 roku (do 1. února 2021) ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, 
kdy bude možné potraviny vyrábět, označovat a uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy. Bude také možné doprodat 
zásoby potravin, které ke dni nabytí účinnosti vyhlášky budou vyrobeny nebo uvedeny na trh a nebudou zcela odpovídat 
požadavkům stanoveným novou vyhláškou.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - ODŮVODNĚNÍ NOVÉ VYHLÁŠKY 
Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je dle Ministerstva zemědělství ČR přizpůsobení požadavků na pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta novým inovativním poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo pou-
žitelným předpisům Evropské unie. Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické apli-
kaci dosud platné vyhlášky č. 333/1997 Sb., kterou se provádí Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 
Potřeba některých změn a zpřesnění vyplynula také z praxe v pekárenském a cukrárenském oboru. 
Důvodem pro vydání nové vyhlášky je skutečnost, že původní komoditní vyhláška byla sice již několikrát novelizována, ale 
neodpovídala současným požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. Cílem resortu 
zemědělství je podporovat regionální výrobu, tradiční technologii a složení výrobků. Nová vyhláška bude přínosem i pro 
spotřebitele, protože se zavádí některé definice výrobků a konkretizuje jejich označování. Potraviny budou označeny pro spo-
třebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. Aktualizaci obsahu 
původní vyhlášky ocení z hlediska právní jistoty také provozovatelé potravinářských podniků. Nové kategorie výrobků vzešly 
zejména z podnětů provozovatelů potravinářských podniků a jejich profesních svazů (sdružení). 

STRUKTURA VYHLÁŠKY 
Nová vyhláška je technickým předpisem a její struktura se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) – je odlišná 
od původní komoditní vyhlášky a má následující členění:
§ 1 Předmět úpravy – vymezuje způsob poskytování informací o výrobcích, členění na skupiny a podskupiny, specifikuje 
požadavky na jakost, vymezuje teplotní režimy, způsoby uchovávání a uvádění na trh, stanoví minimální technologické po-
žadavky
§ 2 Vymezení některých pojmů – uvádí definice výrobků, polotovarů, náplní 
§ 3-6 Mlýnské výrobky a těstoviny – věnuje se mlýnským obilním výrobkům a těstovinám 
§ 7 Pekařské výrobky – specifikuje označování výrobků, požadavky na jakost, záporné hmotnostní odchylky – viz. přílohy 
vyhlášky
§ 9 Cukrářské výrobky a těsta – obdoba § 7 Pekařské výrobky
§ 11 Technický předpis – uvádí předpis Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se vyhláška řídí
§ 12 Přechodná ustanovení -  potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle původní vyhlášky do 1. února 2021
§ 13 Zrušovací ustanovení – ruší se Vyhláška č. 333/1997 Sb., Vyhláška č. 93/2000 Sb., Vyhláška č. 268/2006 Sb. a Vy-
hláška č. 182/2012 Sb.  
§ 14 Účinnost – 1. února 2020, vyhlášku podepsal ministr zemědělství ČR Ing. Toman, CSc., v.r.
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Přílohy: 
Příloha č. 8 / č. 11 – Členění pekařských / cukrářských výrobků na druhy a skupiny
Příloha č. 9 – Požadavky na jakost pekařských výrobků
Příloha č. 10 / č. 12 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky pekařských / cukrářských výrobků

KOMENTÁŘ K HLAVNÍM ZMĚNÁM 
Našemu profesnímu sdružení se podařilo při jednáních o nové podobě komoditní vyhlášky se zástupci Ministerstva zeměděl-
ství a dozorového orgánu SZPI prosadit řadu návrhů, které budou prospěšné výrobcům v pekárenském oboru: např. definice 
Pekárny – reakce na klamavou reklamu některých řetězců, nové definice Kvasů, nový způsob Označování chleba, zavedení 
vážení 10ks pečiva u Přípustných záporných hmotnostních odchylek, zavedení některých nových skupin výrobků (např. gra-
hamový chléb a pečivo), snížení procenta obsahu tuku u pečiva na 8%, umožnění použití mikrobiálně stabilních náplní, aktu-
alizace požadavků na jakost, nahrazení některých nepřesných výrazů novou terminologií a řada dalších.

VÝBĚR DEFINIC Z VYHLÁŠKY
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
- pekárnou provozovna, ve které proběhly všechny technologické operace potřebné pro výrobu pekařského výrobku od skla-
dování surovin přes přípravu a zpracování těst po finální tepelnou úpravu,
- informaci „pekárna“ nebo slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, lze použít při uvádění na trh pekařského výrob-
ku pouze v případě, pokud byl vyroben v pekárně,
- čerstvým chlebem (běžným/jemným pečivem) nebalený výrobek, jehož celý technologický proces výroby od přípravy 
těsta až po upečení a uvedení na trh nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení 
trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji nejdéle do 24 hodin po upečení,
- kvasem nebo kváskem prokvašený polotovar z jednoho nebo více mlýnských obilných výrobků, vody a základu kvasu, 
v případě žitného kvasu nebo kvásku prokvašený polotovar z žitné mouky, vody a základu kvasu, jehož kvasné mikroor-
ganismy se nacházejí v aktivním stavu a v množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas nebo žitný kvas je schopen 
několikerého opakovaného množení, kvas se vyrábí bez použití přídatných látek nebo enzymů, obsah kyselin v kvasu vzniká 
výlučně v důsledku kvašení,
- chléb tradiční kvasový – kypřen a zakyselen výhradně žitným kvasem,
- chléb kvasový – zakyselen výhradně kvasem, 
- chléb kvasového typu – zakyselen stabilním kvasem,
- u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a konečnému spotřebiteli je nabízen v rozmraze-
ném stavu, tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji konečnému spotřebiteli, viditelně v blízkosti názvu výrobku údaj 
„rozmrazeno“,  
- u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen ze  zmrazeného pekařského polotovaru, tam, kde je výrobek přímo 
nabízen k prodeji konečnému spotřebiteli, viditelně v blízkosti názvu výrobku údaj „ze zmrazeného polotovaru“,
- přípustné záporné hmotnostní odchylky Běžné / Jemné pečivo 1 ks nejvýše – 10%

ZÁVĚREM
Práce na nové komoditní vyhlášce započaly z impulsu našeho profesního sdružení již v roce 2015. Na Svazu byl vytvořen 
tým odborníků z členských firem, který zpracovával podněty ke změnám pro gestora vyhlášky – Ministerstvo zemědělství. 
O tom, že se nejednalo o jednoduchý úkol, svědčí skutečnost, že bylo zpracováno celkem 9 pracovních verzí a projednávání 
vyhlášky trvalo několik let (obdobné to bylo i u jiných potravinářských oborů). Schválená vyhláška se dotýká přibližně 3 500 
provozovatelů potravinářských podniků v ČR, probíhalo proto velmi složité připomínkové řízení v ČR, v řadě sporných bodů 
se komplikovaně hledala většinová shoda či kompromis. Legislativní proces byl ukončen notifikací normy v Bruselu, kde bylo 
schválení vyhlášky kvůli věcným připomínkám několika států prodlouženo o 3 měsíce. Zástupci Odboru potravinářské výroby 
a legislativy Ministerstva zemědělství i dozorového orgánu SZPI přistupovali k řešeným oblastem vyhlášky velmi konstruktiv-
ně a výrazně přispěli ke zpracování kvalitní normy pro naše obory.  
             
Naším cílem bylo, aby nová vyhláška byla v souladu s platnou potravinovou legislativou, rychlým technologickým vývo-
jem v oboru a pomáhala výrobcům v pekárenském a cukrárenském oboru v podnikání. Poděkování za spolupráci patří 
kolegyním a kolegům našeho profesního sdružení, kteří se na přípravě komoditní vyhlášky podíleli. Zvláštní dík pak patří 
Ing. Anně Kaisrové a Ing. Stanislavu Musilovi za neocenitelnou odbornou pomoc v průběhu celého legislativního procesu.

Nová komoditní vyhláška byla rozeslána k dispozici všem členům našeho profesního sdružení, je též uložena na svazovém 
webu. Dozorový orgán SZPI připravuje v současné době metodiku kontroly uvedeného předpisu. V případě potřeby je Svaz 
připraven podat k nejasným oblastem vyhlášky vysvětlení či zorganizovat pro zájemce z členských firem školení.

Ing. Jaromír Dřízal, výkonný ředitel SPaC ČR


