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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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ZÁKON

ze dne 13. dubna 2021,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb.,
zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zá-
kona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona
č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 18 se věty první
a devátá zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 19 zní:

„19) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989
o stanovení společných obchodních norem pro konzer-
vované sardinky a obchodních názvů pro konzervované
sardinky a výrobky typu sardinek, v platném znění.
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 Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července
1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového
oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy,
v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992,
kterým se stanoví společné obchodní normy pro kon-
zervované pravé a nepravé tuňáky.
Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993,
kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu
kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996
o stanovení společných obchodních norem pro některé
produkty rybolovu, v platném znění.
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, po-
kud jde o označování hovězího masa a výrobků z hově-
zího masa, v platném znění.
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. 1829/
/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných
potravinách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/
/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti
a označování geneticky modifikovaných organismů a sle-
dovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky
modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice
č. 2001/18/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v plat-
ném znění.
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 živo-
čišného 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
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určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/
/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince
2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně uprave-
ných těl prasat v České republice, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005
o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných
a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potra-
viny určené k lidské spotřebě.
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, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu
2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny,
v platném znění.
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. 1635/2006 ze dne 6. listopadu
2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zeměděl-
ských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii
jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince
2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince
2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody
analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v ně-
kterých potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravot-
ních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
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,
v platném znění.
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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/
/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní
úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení li-
hovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v plat-
ném znění.
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, v platném znění.
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, v platném znění.
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 dva-
náctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném
znění.
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, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008
o podmínkách dovozu zemědělských produktů pochá-
zejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu, v platném znění.
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 enzy-
mech 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, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských pří-
datných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aro-
matizaci a některých složkách potravin vyznačujících se
aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich po-
vrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, na-
řízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/
/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/
/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakolo-
gicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kte-
rým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 726/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května
2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmě-
tech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července
2009, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené
úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin ji-
ného než živočišného původu, a kterým se mění rozhod-
nutí 2006/504/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010,
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kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu
hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerál-
ních vod a pramenitých vod.
Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince
2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených
v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII na-
řízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne
7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v plat-
ném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne
19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanove-
ných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES)
č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/
/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne
19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy
pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních
norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů,
v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne
22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících
se nepovolené geneticky modifikované rýže v produk-
tech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí
2008/289/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne
13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/
/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti ze-
mědělských produktů a potravin.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne
11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků
a semen určených k produkci klíčků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/
/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro
kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské
účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komi-
se 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES
a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/
/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci
trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně na-
řízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zru-
šení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne
13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa
provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví spo-
lečná organizace trhů se zemědělskými produkty a zru-
šují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května
2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustano-
vení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu teku-
tých olejů a tuků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne
19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kon-
troly prováděné některými třetími zeměmi u některých
potravin, pokud jde o přítomnost některých mykoto-
xinů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES)
č. 1852/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně
upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních
cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých
zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o kla-
sifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu,
prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kate-
gorií jatečně upravených těl a živých zvířat.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne
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20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro
nové potraviny v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravi-
nách, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 ze dne
19. března 2018 o procedurálních krocích konzultačního
postupu pro určování statusu nových potravin v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/2283 o nových potravinách.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne
15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení
a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne
15. prosince 2017 o technických normách pro bezpeč-
nostní prvky používané na tabákové výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne
28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití
čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravi-
nách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění
země původu nebo místa provenience primární složky
potraviny.“.

3. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „s výjimkou pitné vody, kterou provozovatel
potravinářského podniku uvádí na trh nebo kterou
používá v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo dis-
tribuce potravin podle čl. 3 bodu 16 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „doplňující
odborný posudek“ nahrazují slovy „vypracování
druhého odborného stanoviska“.

5. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „a maso kro-
kodýlů“ nahrazují slovy „ , maso krokodýlů a hmyz
určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpraco-
váním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto
zpracovaných výrobků“.

6. V § 2 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které
zní:

„za) nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výro-
bek bez tabáku obsahující nikotin pro orální
užití, který není upraven přímo použitelným
předpisem Evropské unie74).“.

Poznámka pod čarou č. 74 zní:

„74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002.“.

7. Poznámka pod čarou č. 24 zní:

„24) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném
znění.“.

8. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „a dodržet zvláštní podmínky dovozu
pro vybrané potraviny, stanoví-li tak přímo použi-
telný předpis Evropské unie upravující zvláštní pod-
mínky dovozu61)“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:

„61) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném
znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze
dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky
dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích
zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kte-
rým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném
znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze
dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní pod-
mínky pro dovoz některých potravin jiného než živočiš-
ného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika
kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení
(ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU)
č. 885/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186
ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní pod-
mínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích
zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace
a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí
nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015,
kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na do-
voz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie
vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem
a dioxiny, prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/
/EU.“.

9. V § 3 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné
podobě nebo v elektronické podobě dálkovým
přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení
výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona
nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly,
a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktua-
lizovat

1. své jméno, příjmení nebo obchodní firmu,
sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu
fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název,
sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu
právnickou,

2. identifikační číslo osoby,

3. předmět činnosti nebo podnikání a

4. konkrétní činnosti, které jako provozovatel
potravinářského podniku provozuje;

tyto údaje se při poskytování stravovacích slu-
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žeb oznamují příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví, který je neprodleně předává
ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16,“.

10. V § 3 odst. 1 písm. l) se za slova „bezpeč-
nosti potraviny“ vkládají slova „ , zaznamenat datum
rozbalení potraviny“.

11. V § 3 odst. 1 písm. q) úvodní části ustano-
vení se za slovo „trh“ vkládají slova „ , odděleně
umístit a připojit informaci o vyřazení,“.

12. V § 3 odst. 1 písm. q) bodě 1 se text „e)“
nahrazuje slovy „f) a potraviny s prošlým datem mi-
nimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné“.

13. V § 3 odst. 1 písm. q) se na konci textu
bodu 2 doplňují slova „nebo do obalů, které ne-
chrání potraviny před znehodnocením“.

14. V § 3 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno s).

15. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „určená místa
vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prová-
děcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stano-
viště hraniční kontroly62) určená Ministerstvem ze-
mědělství (dále jen „ministerstvo“) nebo přes jiná
kontrolní místa, než jsou stanoviště hraniční kon-
troly podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62) Čl. 3 odst. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.“.

16. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru
část společného zdravotního vstupního dokladu
podle čl. 56 tohoto nařízení.“.

17. V § 3d odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „Ministerstvu zemědělství (dále jen „minister-
stvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

18. V § 3d odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 63 zní:

„(3) Provozovatel potravinářského podniku,
který v místě určení přijímá potraviny vymezené
prováděcím právním předpisem z jiného členského

státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen
informovat orgán dozoru příslušný podle § 16
odst. 4 nebo 5 o jejich příchodu podle prováděcího
právního předpisu, který na základě analýzy rizika
podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro
organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny,
termín, rozsah a způsob informování63).

63) Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti pří-
jemce potravin v místě určení, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

19. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Žádost podle odstavce 3 obsahuje kromě
obecných náležitostí žádosti podle správního řádu
a) jméno, příjmení, datum narození a místo po-

bytu odpovědného zástupce fyzické osoby,
je-li ustanoven,

b) jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je
statutárním orgánem právnické osoby nebo
jeho členem,

c) adresu ozařovny a úředně ověřený podpis ža-
datele,

d) předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schvá-
lení žádáno, a způsob jejího zabezpečení,

e) zdůvodnění technologické potřeby ozařování
potravin,

f) analýzu rizik a kritických kontrolních bodů
možného porušení zdravotní nezávadnosti
potravin podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění, a

g) specifikaci zdrojů ionizujícího záření, sanitační
řád a dokumentaci podle odstavce 2 písm. b).

Státní zemědělská a potravinářská inspekce si k žá-
dosti podle odstavce 3 vyžádá od Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost kopii povolení k nakládání se
zdrojem ionizujícího záření a kopii rozhodnutí
o schválení typu zdroje ionizujícího záření, je-li vy-
žadováno.“.

20. V § 4 odstavec 8 zní:

„(8) Potraviny ozářené ionizujícím zářením
v členských státech Evropské unie, které nejsou
určeny konečnému spotřebiteli ani provozovateli
potravinářského podniku, který provozuje stravo-
vací službu, musí být při uvádění na trh v České
republice doprovázeny dokumentací obsahující
jméno a adresu schválené ozařovny, která ozáření
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provedla, nebo údaji o referenčním čísle a způsobu
ozáření jednotlivých druhů potravin.“.

21. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/
/1182.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184.“.

22. V § 6 odst. 2 se slova „Symbol „e“ pro
označení množství potraviny lze uvést na obalu“ na-
hrazují slovy „Provozovatel potravinářského pod-
niku uvedený v odstavci 1 může uvést symbol „e“
na obalu pro označení množství potraviny“.

23. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji
samoobslužným způsobem.“.

24. V § 9a odst. 1 písm. d) se za slovo „použi-
telnosti“ vkládají slova „nebo o datu minimální
trvanlivosti“.

25. V § 9b odst. 1 písm. a) se za slovo „prvo-
výroba48),“ vkládají slova „narození, chov,“ a na
konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

26. V § 9b se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) jde o potravinu stanovenou prováděcím práv-
ním předpisem, jejíž výroba proběhla na území
České republiky.“.

27. Za § 9b se vkládá nový § 9c, který zní.

„§ 9c

(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout
informaci o jejím výrobci výrazem „výrobce:“ nebo
výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam,
pokud za touto informací následuje jméno a příjmení
nebo název anebo obchodní firma a adresa provozo-
vatele potravinářského podniku, který potravinu vy-
robil.

(2) Pokud se sídlo provozovatele potravinář-
ského podniku podle odstavce 1 a jeho provozovna,
ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v růz-
ných zemích, uvede se také název země, ve které se

nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „pro-
vozovna:“.“.

28. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně
poznámky pod čarou č. 64 znějí:

„f) obsahující látky v rozporu s požadavky na slo-
žení doplňků stravy nebo látky zakázané při
výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích
stravy a složení potravin64) a

g) zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh
v jiných členských státech Evropské unie, ačko-
liv potravina uváděná na trh v České republice
má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti,
pokud to není odůvodněno oprávněnými a ob-
jektivními skutečnostmi a pokud není potravina
opatřena snadno přístupnou a dostatečnou in-
formací o tomto odlišném složení nebo vlast-
nostech.

64) Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení
potravin.“.

29. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Tato povinnost se nevztahuje na nápoje s obsahem
alkoholu nad 0,5 % objemových.“.

30. V § 11 odst. 2 a 3 se slova „humanitárním
nebo charitativním organizacím“ nahrazují slovy
„veřejně prospěšným právnickým osobám“.

31. V § 11 odst. 2 větě první a odst. 3 větě první
se slova „klientům sociálních služeb“ zrušují.

32. V § 11 odst. 2 a 3 se slova „určené klientům
sociálních služeb“ nahrazují slovy „podle věty
první“.

33. V § 11 odst. 2 a 3 se za slovo „tyto“ vkládá
slovo „neziskové“.

34. V § 11 odst. 4 písm. c) se slova „klientovi
sociálních služeb“ nahrazují slovy „osobě, které je
potravina poskytována“.

35. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při distribuci potravin je zakázána propa-
gace jiné osoby než neziskové organizace, provozo-
vatele potravinářského podniku poskytujícího bez-
platně potraviny nebo veřejně prospěšné právnické
osoby podle odstavců 2 a 3.“.

36. V § 12c odstavec 1 zní:
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„(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce
a distributor tabákových výrobků jsou povinni

a) požádat v případech uvedených v čl. 9, 10, 14,
16 a 18 prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 Státní tiskárnu cenin, s. p., (dále jen
„Státní tiskárna cenin“) o přidělení jedinečného
identifikátoru, jedinečného identifikátoru na
úrovni skupinových balení a identifikačního
kódu hospodářského subjektu, zařízení a stro-
je a

b) zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku
určeného k ručnímu balení cigaret bylo ozna-
čeno jedinečným identifikátorem vydaným
Státní tiskárnou cenin způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem.“.

37. V § 12c odst. 3 se za slovo „identifiká-
torem“ vkládají slova „vydaným Státní tiskárnou
cenin a“.

38. V § 12c se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:

„(5) Výrobce a dovozce tabákových výrobků
poskytnou vzorky tabákových výrobků, které jsou
uváděny na trh, Státní zemědělské a potravinářské
inspekci na základě její žádosti. Vzorky musí být
poskytnuty ve formátu jednotkových balení a musí
obsahovat použitý bezpečnostní prvek. Státní země-
dělská a potravinářská inspekce zaplatí za poskyt-
nuté vzorky náhradu; postupuje při tom podle § 11
odst. 2 a 3 kontrolního řádu.

(6) Dojde-li k ohrožení integrity ověřovacího
elementu bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576,
ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce nařídí nahrazení nebo změnu bezpeč-
nostního prvku výrobci tabákových výrobků, do-
vozci tabákových výrobků a poskytovateli bezpeč-
nostního prvku. Nařízení náhrady nebo změny bez-
pečnostního prvku může být prvním úkonem
v řízení.“.

39. V § 12h odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „nebo vnějším“ nahrazují slovy „a vnějším“.

40. V § 12h odst. 2 písm. a) se slova „až d)“
nahrazují slovy „a c); čisté množství může být uve-
deno i v ml“.

41. V § 12h odst. 3 úvodní části ustanovení se
za slovo „obsahovala“ vkládá slovo „přiložený“.

42. V § 12h odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

43. V § 12i odst. 3 se slovo „může“ nahrazuje
slovy „nebo krajské hygienické stanice jsou opráv-
něny“.

44. Za § 12j se vkládá nový § 12k, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12k

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce
a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku
jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly po-
žadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stano-
vené prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce
a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku
jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem zajistit na jednotkovém balení
uvedení

a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),

b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku,

c) obsahu nikotinu ve výrobku,

d) množství nikotinu v dávce,

e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který
umožní určit místo a dobu výroby,

f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob
mladších 18 let a

g) zdravotního varování.

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce
a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku
jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení ob-
sahovala

a) návod k použití a skladování výrobku,
b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje

používat nekuřáky,
c) informace o kontraindikacích,

d) varování pro specifické rizikové skupiny,

e) informaci o možných nepříznivých účincích,
f) informace o návykovosti a toxicitě,
g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a

h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě
mající sídlo ve členském státě Evropské unie.

(4) Výrobce a dovozce nikotinových sáčků bez
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obsahu tabáku oznámí v elektronické podobě dálko-
vým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanove-
ném prováděcím právním předpisem Ministerstvu
zdravotnictví

a) informace o nikotinových sáčcích bez obsahu
tabáku, které hodlá uvést na trh nebo dovézt, a

b) informace o trhu s nikotinovými sáčky bez ob-
sahu tabáku.

(5) Při každé podstatné změně výrobku se
předkládá nové oznámení podle odstavce 4 písm. a).

(6) Výrobce, dovozce a distributor nikotino-
vých sáčků bez obsahu tabáku jsou povinni

a) zavést a udržovat systém pro shromažďování
informací o všech podezřeních na nepříznivé
účinky těchto výrobků na lidské zdraví,

b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbyt-
né pro dosažení souladu výrobku s tímto záko-
nem nebo prováděcím právním předpisem, po-
případě pro jeho stažení z trhu, pokud lze dů-
vodně předpokládat, že nikotinové sáčky bez
obsahu tabáku, které drží a které byly nebo mají
být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo od-
povídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu
s tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem,

c) v případě podle písmene b) okamžitě informo-
vat v elektronické podobě dálkovým přenosem
dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením po-
drobností zejména ohledně rizika pro lidské
zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého náprav-
ného opatření a jeho výsledku.“.

45. § 13e včetně nadpisu zní:

„§ 13e

Uvádění tabákových výrobků a výrobků
souvisejících s tabákovými výrobky na trh

(1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek sou-
visející s tabákovými výrobky nebo nikotinový sáček
bez obsahu tabáku uváděn na trh na území České
republiky, uvádějí se údaje podle § 12d až 12f,
§ 12h odst. 2 a 3, § 12g odst. 1 a 3, § 12j odst. 2
a § 12k odst. 2 a 3 v českém jazyce.

(2) V případě tabákových výrobků, výrobků
souvisejících s tabákovými výrobky a nikotinových
sáčků bez obsahu tabáku nabízených k prodeji ko-
munikačními prostředky na dálku musí být před do-

končením nákupu poskytnuty konečnému spotřebi-
teli všechny údaje podle § 12d odst. 1 písm. a) až d)
a f) až h), § 12e písm. a) a b), § 12f písm. a) a b),
§ 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3,
§ 12j odst. 2 písm. a) a b) a § 12k odst. 2 písm. a)
až d).“.

46. Nad označení § 13f se vkládá nadpis, který
zní: „Sledovatelnost tabákových výrobků“.

47. Nadpis § 13f se zrušuje.

48. V § 13f odst. 1, 2 a 7 se slova „dovozce
a distributor“ nahrazují slovy „dovozce, distributor
a maloobchodní prodejce“.

49. V § 13f odst. 4 písm. a) se slova „dovozcům
a distributorům“ nahrazují slovy „dovozcům, distri-
butorům a maloobchodním prodejcům“.

50. V § 13f se doplňují odstavce 8 a 9, které
znějí:

„(8) Povinnosti maloobchodního prodejce ta-
bákových výrobků podle odstavců 1, 2 a 7 a povin-
nost výrobce tabákových výrobků vůči maloob-
chodnímu prodejci tabákových výrobků podle od-
stavce 4 písm. a) se nevztahují na místo maloob-
chodního prodeje tabákových výrobků, kde uvádí
tabákové výrobky na trh.

(9) Výrobce a dovozce tabákových výrobků na
žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce
poskytnou plný přístup k záznamu ověřovacího po-
stupu vytvořeného prostředkem k ověření neopráv-
něné manipulace podle čl. 7 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574.“.

51. Za § 13f se vkládá nový § 13g, který zní:

„§ 13g

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
je národním správcem úložiště dat pro účely sledo-
vatelnosti tabákových výrobků podle čl. 25 provádě-
cího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(2) Státní tiskárna cenin je podle čl. 3 provádě-
cího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České
republiky jediným vydavatelem

a) jedinečného identifikátoru na úrovni jednotko-
vého balení podle čl. 6 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,

b) jedinečného identifikátoru na úrovni skupino-
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vého balení podle čl. 10 prováděcího nařízení
Komise (EU) 2018/574,

c) identifikačního kódu hospodářského subjektu
podle čl. 14 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574,

d) identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 pro-
váděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 a

e) identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prová-
děcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
je oprávněna uzavírat další dohody o úrovni služeb
s poskytovatelem sekundárního úložiště podle čl. 27
prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

(4) V případě odesílání a překládky jednotko-
vých nebo skupinových balení tabákových výrobků
s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených
mimo Evropskou unii lze povinnosti podle čl. 32
odst. 1 písm. c) až e) prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574 splnit poskytnutím přístupu k zázna-
mům systému sledování zásilek, který patří provo-
zovateli logistických nebo poštovních služeb.

(5) Nezávislá třetí strana, která dodala a nainsta-
lovala prostředek k ověření neoprávněné manipulace,
předloží po jeho instalaci bez zbytečného odkladu
Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evrop-
ské komisi prohlášení podle čl. 7 prováděcího naří-
zení Komise (EU) 2018/574.

(6) V případě zjištění vážného porušení poža-
davků na výrobu, dovoz, distribuci nebo uvádění
tabákových výrobků na trh stanovených tímto zá-
konem nebo přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie rozhodne ústřední inspektorát Státní země-
dělské a potravinářské inspekce o deaktivaci

a) identifikačního kódu hospodářského subjek-
tu podle čl. 15 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574,

b) identifikačního kódu zařízení podle čl. 17 pro-
váděcího nařízení Komise (EU) 2018/574, nebo

c) identifikačního kódu stroje podle čl. 19 prová-
děcího nařízení Komise (EU) 2018/574

a Státní tiskárna cenin identifikační kód podle pís-
mene a), b) nebo c) neprodleně deaktivuje a o deakti-
vaci kódu informuje Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekci.

(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
s uvedením důvodů informuje o deaktivaci kódu po-

dle odstavce 6 písm. a) a b) výrobce, dovozce, dis-
tributora, maloobchodního prodejce nebo provozo-
vatele první maloobchodní prodejny, jehož kód byl
deaktivován, a o deaktivaci kódu podle odstavce 6
písm. c) informuje výrobce nebo dovozce tabáko-
vých výrobků.

(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 může být
prvním úkonem v řízení.“.

52. Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

53. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Ministerstvo předá a aktualizuje kontaktní údaje
styčných míst podle čl. 103 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropské komisi
a členským státům Evropské unie.“.

54. V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo je kontaktním místem, koor-
dinuje přípravu, zpracování a zveřejnění a zajistí
předložení víceletého vnitrostátního plánu kontrol
podle čl. 109 až 111 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 a výroční zprávy o provádě-
ných kontrolách podle čl. 113 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

55. V § 15 odst. 8 písmeno d) zní:

„d) o určení statusu nových potravin podle čl. 4 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283,“.

56. Poznámka pod čarou č. 15c se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

57. V § 15 odst. 12 se na konci písmene b) do-
plňují slova „výrobců, dovozců, maloobchodních
prodejců a distributorů tabákových výrobků a vý-
robků souvisejících s tabákovými výrobky a“.

58. V § 15 odst. 13 se na konci textu věty první
doplňují slova „včetně informování o potravinách ji-
ných než bezpečných, jiných než jakostních a o po-
travinách falšovaných, jejichž charakteristiky jsou
upraveny v neprospěch spotřebitele a které jsou uvá-
děné na trh klamavým způsobem“.

59. V § 15a odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „8“.

60. V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena e) až s), která
znějí:

„e) určí na návrh příslušného dozorového orgánu
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podle § 14 stanoviště hraniční kontroly postu-
pem podle čl. 59 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625,

f) zruší na návrh příslušného dozorového orgánu
podle § 14 určení stanoviště hraniční kontroly
podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,

g) uvědomí podle čl. 62 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Evropskou
komisi a ostatní členské státy Evropské unie
o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly
bylo zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení,

h) pozastaví na návrh příslušného dozorového
orgánu podle § 14 určení stanoviště hraniční
kontroly, o této skutečnosti uvědomí Evrop-
skou komisi a ostatní členské státy Evropské
unie, vyznačí pozastavení v seznamu stanovišť
hraniční kontroly na území České republiky
a za stanovených podmínek toto pozastavení
zruší v souladu s čl. 63 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

i) zveřejní na svých internetových stránkách
aktualizovaný seznam stanovišť hraniční kon-
troly na území České republiky podle čl. 60
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 a informuje Evropskou komisi
o kontaktních údajích včetně jejich zpřístupnění
podle čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625,

j) určí na návrh příslušného dozorového orgánu
podle § 14 národní referenční laboratoř a zajistí
naplnění požadavků podle čl. 100 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

k) zpracuje a ve spolupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví, Ministerstvem obrany aMinisterstvem
vnitra aktualizuje pohotovostní plány pro
potraviny podle čl. 115 odst. 1 až 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

l) informuje Evropskou komisi podle čl. 124
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 o kontrolách, které plánuje třetí
země provést v České republice,

m) určuje status nových potravin podle čl. 4 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2283 a je příslušným orgánem při proce-
durálních krocích podle tohoto nařízení a při
provádění konzultačního postupu pro určování

statusu nových potravin podle prováděcího na-
řízení Komise (EU) 2018/456,

n) podává Evropské komisi žádost o určení statusu
nových potravin podle čl. 5 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283
a předkládá Evropské komisi odůvodněné ná-
mitky, které se týkají bezpečnosti, proti uvedení
tradiční potraviny na trh v Evropské unii podle
čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2283,

o) vydává osvědčení o odborné způsobilosti k pro-
vádění klasifikace jatečných zvířat podle § 4a
a přijímá opatření pro klasifikační stupnici Unie
pro jatečně upravená těla podle čl. 10 a přílo-
hy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 1308/2013,

p) je příslušným orgánem pro povolování automa-
tizovaných metod klasifikace jatečně uprave-
ných těl skotu a ovcí a pro informování Evrop-
ské komise podle čl. 10 nařízení Komise v pře-
nesené pravomoci (EU) 2017/1182, sděluje
Evropské komisi metody klasifikace jatečně
upravených těl prasat pro účely jejich schválení
a použití v České republice podle čl. 11 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182
a oznamuje Evropské komisi informace podle
čl. 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1182,

q) zajistí informování výrobců a dovozců tabáko-
vých výrobků o kombinacích ověřovacích ele-
mentů a typech ověřovacích elementů bezpeč-
nostních prvků podle čl. 3 a 4 prováděcího roz-
hodnutí Komise (EU) č. 2018/576,

r) je ve vztahu k poskytovateli ověřovacích ele-
mentů bezpečnostního prvku tabákového vý-
robku příslušným orgánem podle čl. 8 provádě-
cího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 a

s) podává podle čl. 6 prováděcího rozhodnutí Ko-
mise 2011/884/EU Evropské komisi zprávu
o výsledcích analytických zkoušek týkajících
se kontroly zásilek produktů z rýže, které po-
cházejí nebo byly zaslány z Číny.“.

61. V § 15b se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:

„(6) Ministerstvo oznámí Evropské komisi
jmenování vydavatele jedinečného identifikátoru,
identifikačního kódu hospodářského subjektu, iden-
tifikačního kódu zařízení a identifikačního kódu
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stroje podle prováděcího nařízení Komise (EU)
2018/574 na území České republiky a údaje o něm
zveřejní podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise
(EU) 2018/574.

(7) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
v návaznosti na § 12c odst. 6 informuje výrobce
tabákových výrobků, dovozce tabákových výrobků
a poskytovatele bezpečnostního prvku o ohrožení
bezpečnostního prvku podle čl. 6 odst. 2 provádě-
cího rozhodnutí Komise (EU) 2018/576.

(8) Generální ředitelství cel bezodkladně infor-
muje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci
o narušení integrity tabákové nálepky.“.

62. V § 16 odst. 6 se slova „za účelem zjišťování
souladu potravin a tabákových výrobků“ nahrazují
slovy „ , nakládání s kontrolními vzorky a posouzení
výsledků zkoušek kontrolních vzorků za účelem
zjišťování souladu potravin, tabákových výrobků
a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“
a za slova „Evropské unie“ se vkládají slova „ , tímto
zákonem, zvláštním právním předpisem“.

63. V § 16 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud kontrolovaná osoba požádá
o vzorek pro druhé odborné stanovisko a jsou
splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
orgán dozoru připraví kontrolní vzorek tak, že jej
rozdělí na vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu
a vzorek pro druhé odborné stanovisko. Zkoušení
vzorku pro druhé odborné stanovisko lze provést
pouze v laboratořích určených příslušným orgánem
dozoru podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625, pokud zvláštní právní před-
pis nestanoví jinak. K výsledku zkoušky vzorku pro
druhé odborné stanovisko orgán dozoru přihlíží
pouze tehdy, pokud

a) byl předložen orgánu dozoru do 30 dnů ode
dne sdělení výsledku zkoušky vzorku určeného
pro úřední kontrolu kontrolované osobě,

b) bylo při nakládání s ním a při jeho rozboru
postupováno v souladu s právními předpisy,
s využitím rovnocenných metod zkoušení
vhodných pro zamýšlený účel a

c) orgán dozoru posoudí výsledek zkoušky
vzorku pro druhé odborné stanovisko jako vy-
hovující.“.

64. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V případě kontroly prodeje na dálku, kon-
troly mikrobiologických požadavků, nebo je-li pro-
váděno hodnocení na místě, a v dalších případech,
kdy nejsou splněny podmínky podle čl. 35 odst. 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625, a kontroly tabákových výrobků a výrobků
souvisejících s tabákovými výrobky se vzorek pro
druhé odborné stanovisko neposkytuje. Tím není
dotčeno právo na získání druhého odborného stano-
viska, které opravňuje kontrolovanou osobu požádat
o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625.“.

65. V § 16 odst. 10 se slova „laboratoře jiného
orgánu dozoru nebo orgánu dozoru“ nahrazují
slovy „zkoušky poskytnutý jiným orgánem dozoru
nebo orgánem dozoru“ a na konci textu odstavce 10
se doplňují slova „nebo výsledek zkoušky z jiné
kontroly, kterou orgán dozoru provedl u jiné kon-
trolované osoby“.

66. V § 16 se na konci odstavce 10 doplňuje
věta „Při kontrole navazující na výsledek zkoušky
podle věty první u jiné kontrolované osoby se odběr
kontrolního vzorku neprovádí.“.

67. Poznámky pod čarou č. 15g a 15h znějí:

„15g) Čl. 34 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.

15h) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.“.

68. V § 16 odst. 11 větě první se za slovo „do-
zoru“ vkládají slova „při dodatečné kontrole“ a slova
„ve stanovené lhůtě“ se zrušují.

69. V § 16 odst. 11 větě druhé se za slovo „ná-
kladů“ vkládají slova „pro účely výpočtu nákladů“
a na konci textu věty se doplňují slova „podle čl. 82
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625“.

70. V § 16 odst. 13 se slova „ , které vznikly
v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o úředních kontrolách15j)“ nahrazují slovy „pro
účely výpočtu nákladů, které vznikly v souvislosti
se vstupem potravin ze třetích zemí podle čl. 47
odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a přímo použi-
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telných předpisů Evropské unie upravujících dovoz
některých potravin ze třetích zemí24)“.

Poznámka pod čarou č. 15j se zrušuje.

71. V § 16 odst. 14 se za větu první vkládá věta
„V případě kontroly dovozu spočívající výhradně
v kontrole dokladů v souladu s čl. 3 bodem 41
a čl. 79 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625, která trvá nejvýše 1 hodinu,
se náklady nehradí.“.

72. V § 16b se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce je příslušným orgánem pro postupy podle pro-
váděcího nařízení Komise (EU) 2016/779 ze
dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pra-
vidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový
výrobek charakteristickou příchuť.“.

73. V § 17 odst. 1 písm. p) až r) se za slovo
„potraviny“ vkládají slova „nebo odděleně neumístí
nebo nepřipojí informaci o vyřazení potravin“.

74. V § 17 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písme-
na t) až y).

75. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo § 9c“.

76. V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel potravinářského podniku,
který dováží potraviny z třetích zemí, se dále dopustí
přestupku tím, že

a) dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo
§ 4 odst. 7 písm. c),

b) dováží potraviny v rozporu s přímo použitel-
nými předpisy Evropské unie upravujícími po-
žadavky na dovoz potravin, které se týkají bez-
pečnosti potravin, nebo

c) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a)
nebo b), nesplní povinnost podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího
požadavky na dovoz potravin.“.

77. V § 17b odst. 6 písm. b) se za slovo „fázi“
vkládají slova „jejich výroby, přípravy nebo uvádění
na trh“.

78. V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „nebo 3“.

79. V § 17c odst. 2 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „nebo 4“.

80. V § 17c odst. 2 písm. m) se slovo „nebo“
zrušuje.

81. V § 17c se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která
znějí:

„o) neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,

p) nevede záznamy o veškerém nakládání s tabáko-
vými výrobky podle § 13f odst. 2,

q) neuchovává údaje podle § 13f odst. 7, nebo

r) jiným jednáním poruší povinnost stanovenou
prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/
/574.“.

82. V § 17c odst. 3 písm. d) se slovo „nebo“
zrušuje.

83. V § 17c se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) neposkytne vzorky tabákových výrobků podle
§ 12c odst. 5, nebo

g) neposkytne na žádost Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce plný přístup k záznamu ově-
řovacího postupu podle § 13f odst. 9.“.

84. V § 17c odst. 4 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) nezajistí, aby elektronické cigarety nebo ná-
hradní náplně do nich splňovaly některý z poža-
davků podle prováděcího právního předpisu
upravujícího složení, vzhled, jakost a vlastnosti
elektronických cigaret nebo náhradních náplní
do nich,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písme-
na b) a c).

85. V § 17c odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“
zrušuje.

86. V § 17c se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) nezajistí, aby bylinné výrobky určené ke kou-
ření splňovaly požadavky podle prováděcího
právního předpisu upravujícího složení, vzhled,
jakost a vlastnosti elektronických cigaret, ná-
hradních náplní do nich a bylinných výrobků
určených ke kouření.“.
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87. V § 17d odstavec 5 zní:

„(5) Nezávislá třetí strana se dopustí přestupku
tím, že

a) neumožní plný přístup k zařízení pro uchová-
vání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské
a potravinářské inspekci nebo externímu odbor-
níkovi podle § 13f odst. 5, nebo

b) nepředloží Státní zemědělské a potravinářské
inspekci nebo Evropské komisi prohlášení po-
dle § 13g odst. 5.“.

88. V § 17d odstavec 6 zní:

„(6) Výrobce tabákových výrobků, dovozce ta-
bákových výrobků nebo poskytovatel bezpečnost-
ního prvku se dopustí přestupku tím, že nenahradí
nebo nezmění bezpečnostní prvek na základě roz-
hodnutí podle § 12c odst. 6.“.

89. § 17f zní:

„§ 17f

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17
odst. 1 písm. g), h) nebo w), § 17 odst. 2
písm. d), § 17 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 5,
§ 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b),
§ 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d),
§ 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b),
e), f) nebo g), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e),
§ 17d odst. 1 nebo 2, § 17d odst. 4 písm. a)
nebo § 17e,

b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17
odst. 1 písm. f), k), l), q), s), t) nebo y), § 17
odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1
písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo
d), § 17c odst. 2 písm. o), p) nebo q), § 17c
odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b)
nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d
odst. 4 písm. b) nebo § 17d odst. 5,

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17
odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o), r), u)
nebo v), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j),
§ 17 odst. 4 písm. c), § 17a odst. 6, § 17b
odst. 2, 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 6 písm. a) nebo
b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2
písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m)
nebo r), § 17c odst. 4 nebo 6 nebo § 17d odst. 3
písm. b) nebo e) nebo § 17d odst. 6, nebo

d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 17

odst. 1 písm. c), i), p) nebo x), § 17 odst. 2
písm. a), b), e) nebo f), § 17 odst. 4 písm. b)
nebo § 17b odst. 6 písm. c).“.

90. V § 17i odst. 1 písm. c) se slova „v), x) a y)“
nahrazují slovy „u), w) a x)“.

91. V § 18 odst. 1 písm. m) bodu 3 se za slovo
„na“ vkládají slova „nakládání s kontrolními vzor-
ky a“.

92. V § 18 odst. 1 písm. m) se doplňuje bod 4,
který zní:

„4. způsob posouzení výsledků zkoušek kon-
trolních vzorků,“.

93. V § 18 odst. 1 písmeno n) zní:

„n) seznam potravin podle § 9b odst. 1 písm. c),“.

94. V § 18 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až u) se označují jako písme-
na q) až t).

95. V § 19 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) nikotinové sáčky bez obsahu tabáku

1. požadavky na jejich složení, vzhled, jakost
a vlastnosti,

2. požadavky na jejich označování, včetně za-
kázaných prvků a rysů,

3. způsob, lhůty a rozsah oznamovací povin-
nosti.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Potraviny uvedené na trh nebo označené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které
jsou v souladu s požadavky zákona č. 110/1997
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, avšak nejsou v souladu s požadavky
zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodá-
vány do vyčerpání zásob.

2. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které
nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem
č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uve-
deny na trh nejpozději do dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a pro-
dávány nejdéle do 31. prosince 2021.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb.,
zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona
č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Inspektorát neprojedná ve společném ří-
zení přestupek, k jehož projednání je podle tohoto
zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému
přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry
správního trestu.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

„§ 1a

Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, ze-
mědělských výrobků nebo tabákových výrobků
prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní pů-
sobnost inspektorátu, v jehož územní působnosti
podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má provozovatel
sídlo; není-li sídlo provozovatele známo nebo je
mimo území České republiky, je dána územní pů-
sobnost inspektorátu, jehož inspektor ve věci učinil
úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon
podle kontrolního řádu jako první.“.

3. V § 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

4. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , který je určen ke konzumaci člověkem nebo
u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk
bude konzumovat“.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „mezinárod-
ními smlouvami“ nahrazují slovy „vyhlášenými

mezinárodními smlouvami, kterými je Česká repu-
blika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“)“.

6. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 46 zní:
„b) přijímá opatření podle čl. 137 odst. 2 a 3 nebo

čl. 138 odst. 2 nebo 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/62546), popří-
padě dalšími opatřeními podle § 4c odst. 1 ne-
bo 2 nebo § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stano-
vuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kon-
troly,

46) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

7. V § 3 odst. 3 písm. b) úvodní části ustano-
vení a v bodě 3 se slova „doplňující odborný posu-
dek“ nahrazují slovy „vypracování druhého odbor-
ného stanoviska“.

8. V § 3 odst. 3 písm. b) bodech 1 a 3 se slova
„pověřených podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o úředních kontrolách31)“ nahrazují
slovy „určených podle čl. 37 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625“ a slova „v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách32)“ se nahrazují slovy „v nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámky pod čarou č. 31 a 32 se zrušují.

9. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „nebo“
zrušuje.

10. V § 3 odst. 3 se na konci písmene b) do-
plňuje slovo „nebo“ a bod 4, který zní:

„4. vzorků odebraných obalů a obalových ma-
teriálů určených pro styk s potravinami
a obalů a obalových materiálů určených
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pro styk s potravinami, které již jsou ve
styku s potravinami, v laboratořích urče-
ných podle čl. 37 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, které
splňují podmínky pro provoz laboratoří sta-
novené v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,“.

11. V § 3 odst. 3 písm. f) se slovo „orgán“ na-
hrazuje slovem „úřad“.

12. V § 3 odst. 3 písmeno n) zní:

„n) určuje úřední laboratoře podle čl. 37 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625 a zrušuje jejich určení podle čl. 39 odst. 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, ověřuje způsobilost laboratoří pově-
řených prováděním rozborů pro své potřeby,
organizuje audity úředních laboratoří podle
čl. 39 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625, navrhuje ministerstvu
národní referenční laboratoře a vede seznam
externích určených úředních laboratoří, který
zveřejní na svých internetových stránkách,“.

13. V § 3 odst. 3 písm. p) se slovo „předpisu,3)“
nahrazuje slovy „předpisu3) (dále jen „rozhodnutí
o schválení ozařovny“),“.

14. V § 3 odst. 3 písm. q) se slovo „odebrání“
nahrazuje slovem „zrušení“.

15. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t)
doplňují slova „ , přičemž je oprávněna využívat po-
stupy a opatření uvedené v hlavě II kapitole V oddí-
lu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

16. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 47 a 48
zní:

„(4) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zá-
kona a podle zvláštních zákonů3) dále
a) neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by

narušilo účel kontrol,
b) provádí jiné úřední činnosti podle čl. 2 odst. 2

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625,

c) je oprávněna zveřejnit informace o ratingu jed-
notlivých provozovatelů v souladu s požadavky

podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625; pravidla ratingu
zveřejní na svých internetových stránkách,

d) rozhoduje o nahrazení nebo změně bezpečnost-
ního prvku podle zákona o potravinách a tabá-
kových výrobcích47) a

e) rozhoduje o deaktivaci identifikačního kódu
podle zákona o potravinách a tabákových vý-
robcích48).

47) § 12c odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

48) § 13g odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako od-
stavce 5 až 13.

17. V § 3 odst. 6 se slova „ve výši ceny, za kte-
rou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu
zakoupen“ zrušují a za větu první se vkládají věty
„Pokud vzorek odebraný při kontrolním nákupu
splňuje kontrolované požadavky právních předpisů,
jeho povaha to umožňuje, je neporušený a již není
potřebný k provedení kontroly, lze od smlouvy uza-
vřené jednáním při kontrolním nákupu odstoupit.
Inspekce rozhodne, že kontrolovaná osoba uhradí
náklady za kontrolní nákup ve výši, za kterou byl
vzorek při kontrolním nákupu zakoupen, poté co
kontrolovaná osoba vrácený předmět kontrolního
nákupu převzala nebo měla možnost jej převzít.“.

18. V § 3 odst. 8 se slova „přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14j)“
nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 14j se zrušuje.

19. V § 3 odst. 9 se slova „přímo použitelného
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách14l)“
nahrazují slovy „čl. 79 odst. 2 písm. a) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.
Poznámka pod čarou č. 14l se zrušuje.

20. Poznámka pod čarou č. 14m zní:

„14m) Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne
24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evrop-
ského 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, v platném znění,
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prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne
13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky
dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích
zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým
se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném zně-
ní, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne
2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky
použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí
do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kte-
rým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, prováděcí na-
řízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015,
kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na do-
voz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie
vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem
a dioxiny, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660
ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní
podmínky pro dovoz některých potravin jiného než
živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu
rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění
nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení
(EU) č. 885/2014.“.

21. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

„§ 3a

Bylo-li potřebné pro účely kontroly nebo
správního řízení, ve kterých bylo zjištěno porušení
právního předpisu, provést úřední překlad shromáž-
děných podkladů, které inspekce obdržela od orgánu
dozoru z jiného členského státu, rozhodne inspekce
o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady úřed-
ního překladu. Náhrada nákladů úředního překladu
je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát,
který ji uložil.“.

22. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) využívat zastírání skutečné totožnosti, je-li to
nezbytné k provedení kontrolních úkonů.“.

23. V § 4 odst. 6 se slova „která nabízí nebo
prodává zboží či služby nebo provozuje reklamu
na potraviny prostřednictvím internetových stránek
nebo jiného elektronického prostředku“ nahrazují
slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo
povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

24. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které
včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:

„§ 4a

(1) Pokud inspektor provádí kontrolní úkony
na místě nebo na místě doručuje písemnost, činí
úkony jménem kontrolované osoby též člen jejího

statutárního orgánu, zaměstnanec kontrolované oso-
by nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo
zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související
s předmětem kontroly.

(2) Zkoušení vzorku pro druhé odborné stano-
visko podle § 16 odst. 7 zákona o potravinách a ta-
bákových výrobcích lze provést pouze v laboratořích
určených inspekcí podle čl. 37 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, a to v rozsahu
úkolů určených inspekcí. Pokud není možné provést
zkoušení vzorku pro druhé odborné stanovisko
v rámci rozsahu určení podle věty první, lze jej pro-
vést v laboratořích určených inspekcí podle čl. 37
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 i mimo rozsah úkolů určených inspekcí.
Pokud není možné provést zkoušení vzorku pro
druhé odborné stanovisko v laboratoři určené in-
spekcí, lze jej provést v jiné vhodné laboratoři, která
splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625. Nezbytnost zadání zkoušení vzorku pro
druhé odborné stanovisko v jiné než určené labora-
toři prokazuje kontrolovaná osoba.

§ 4b

(1) Osoba, které je uloženo opatření, je povinna
je splnit. Povinnost uložená opatřením trvá i po lhůtě
v něm stanovené do splnění uložené povinnosti nebo
do vydání souhlasu podle § 5a odst. 1 nebo 2.

(2) Je zakázáno porušit pečeť umístěnou v prů-
běhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. a).

(3) Provozovatel, který provozuje poštovní
službu nebo jinou doručovací službu, je povinen
předat inspektorovi zásilku, kterou inspektor objed-
nal s využitím zastírání skutečné totožnosti podle § 4
odst. 1 písm. h). Inspektor je povinen se tomuto
provozovateli prokázat průkazem inspekce a listinou,
která dokládá zastření jeho skutečné totožnosti.

§ 4c

(1) Inspektor vydá opatření, kterým poskyto-
vateli služby informační společnosti49) uloží povin-
nost zřetelně zobrazovat varování pro spotřebitele
při přístupu k on-line rozhraní, pokud je obsah in-
ternetových stránek v rozporu s požadavky právních
předpisů, k jejichž kontrole je inspekce příslušná.
Toto opatření se vydává jako první úkon v řízení.
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(2) Dochází-li prostřednictvím internetových
stránek k uvádění nebezpečné potraviny na trh nebo
pokud obsah internetových stránek závažným způ-
sobem porušuje požadavky stanovené právními
předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná,
a není-li možné nebo účelné dosáhnout odstranění
protiprávního stavu prostřednictvím kontrolované
osoby, inspektor vydá opatření, kterým poskytova-
teli služby informační společnosti uloží povinnost
pozastavit fungování internetových stránek nebo je-
jich části. Souhlas s obnovením fungování interne-
tové stránky nebo její části vydává inspektor postu-
pem podle § 5a odst. 1.

(3) Pro podání odvolání proti opatření podle
odstavců 1 a 2 a pro jeho vyřízení platí § 5 odst. 4
a 5 obdobně. Ustanovení § 5 odst. 8 a § 5a odst. 4 se
použijí obdobně.

(4) Opatření podle odstavců 1 a 2 lze uložit
i opatřením obecné povahy postupem podle § 5
odst. 6. Ustanovení § 5 odst. 7 a 8 a § 5a odst. 5 se
použijí obdobně.

49) § 2 písm. d) zákona č. 480/2004 Sb., o některých služ-
bách informační společnosti a o změně některých zá-
konů (zákon o některých službách informační společ-
nosti).“.

25. V § 5 odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „nebo“ a bod 6, který zní:

„6. vstup do prostor potravinářského podniku,
kde se manipuluje s potravinami, osobám,
které přicházejí do přímého styku s potravi-
nami a v rozporu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví nemají zdravotní průkaz, a to
v rámci podniku, pro který vykonávají
práci,“.

26. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) pozastaví

1. uvádění zemědělských výrobků nebo potra-
vin na trh anebo distribuci nebo uvádění ta-
bákových výrobků na trh při podezření, že
nejsou bezpečné36),

2. vstup do prostor potravinářského podniku,
kde se manipuluje s potravinami, nebo mani-
pulaci s potravinami osobám, které přicházejí
do přímého styku s potravinami, při pode-
zření, že došlo k nedodržení požadavku na
osobní hygienu osob manipulujících s potra-

vinami podle přílohy II kapitoly VIII přímo
použitelného předpisu Evropské unie o hy-
gieně potravin, a to v rámci podniku, pro
který vykonávají práci, nebo

3. fungování internetových stránek nebo jejich
části, které provozuje nebo využívá, jestliže
nesplňují požadavky stanovené zvláštním
právním předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie nebo mezinárod-
ními smlouvami,“.

27. Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

28. V § 5 odst. 1 písm. g) bodě 1 se za slova
„tabákových výrobků“ vkládají slova „ , nevyhovu-
jících stěrů z míst, zařízení a předmětů anebo obalů
a obalových materiálů přicházejících do styku
s potravinami“ a slova „nebo tabákové výrobky“
se nahrazují slovy „ , tabákové výrobky nebo obaly
a obalové materiály přicházející do styku s potravi-
nami“.

29. V § 5 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 14q zní:

„h) v případě zjištění protiprávního jednání14q), kte-
rého se kontrolovaná osoba dopustila na území
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím
Evropský hospodářský prostor, takové jednání
zakáže nebo uloží jinou povinnost, která po-
vede k nápravě protiprávního stavu,

14q) Čl. 105 a 106 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2017/625.“.

Poznámka pod čarou č. 14r se zrušuje.

30. V § 5 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) při zjištění nesouladu uloží povinnost k zajištění
souladu s požadavky stanovenými zvláštním
právním předpisem3), přímo použitelným před-
pisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními
smlouvami7),“.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

31. V § 5 odst. 1 písm. k) se slova „§ 23a zá-
kona upravujícího ochranu spotřebitele“ nahrazují
slovy „zákona upravujícího ochranu spotřebitele50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

Sbírka zákonů č. 174 / 2021Strana 1458 Částka 71



„50) Například § 23a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.“.

32. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) nařídí

1. stažení zemědělských výrobků nebo potra-
vin z trhu anebo tabákových výrobků z dis-
tribuce nebo trhu, jestliže tyto zemědělské
výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky
nesplňují požadavky stanovené zvláštním
právním předpisem3), přímo použitelným
předpisem Evropské unie3a) nebo meziná-
rodními smlouvami7), nebo

2. převzetí zpět od spotřebitelů zemědělských
výrobků, potravin nebo tabákových vý-
robků, jestliže tyto zemědělské výrobky,
potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují
požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem3), přímo použitelným předpisem
Evropské unie3a) nebo mezinárodními
smlouvami7), a o důvodu převzetí zpět spo-
třebitele účinně a přesně informovat.“.

33. V § 5 odst. 2 se za slovo „orgánu“ vkládají
slova „ , fyzické osobě podnikající“ a slova „vyznačí
se tyto skutečnosti do stejnopisu“ se nahrazují slovy
„učiní se o této skutečnosti záznam do spisu“.

34. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Kontrolovanou osobu není nutno o vydaném opa-
tření informovat způsobem podle věty třetí, pokud
bylo opatření oznámeno přímo členovi statutárního
orgánu kontrolované osoby nebo kontrolované pod-
nikající fyzické osobě.“.

35. V § 5 odst. 4 se slovo „poslední“ nahrazuje
slovem „třetí“.

36. V § 5 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „5“.

37. V § 5a odstavec 2 zní:

„(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh
zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž uvá-
dění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1
písm. e) bodu 1, s distribucí nebo uváděním na trh
tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění
na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e)
bodu 1, nebo se vstupem nebo s manipulací s potra-
vinami u osob, kterým byly vstup nebo manipulace
s potravinami pozastaveny podle § 5 odst. 1 písm. e)

bodu 2, nebo s fungováním internetových stránek
nebo jejich části, které byly pozastaveny podle § 5
odst. 1 písm. e) bodu 3, a to

a) neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne,
kdy kontrolovaná osoba prokáže, že výrobky
nebo potraviny jsou bezpečné nebo že osoba,
které byl vstup nebo manipulace s potravinami
pozastaveny, splňuje požadavky na osobní hy-
gienu podle přílohy II kapitoly VIII bodu 2
přímo použitelného předpisu Evropské unie
o hygieně potravin nebo že internetové stránky
splňují požadavky právních předpisů, nebo

b) pokud inspekce shromáždí podklady odůvod-
ňující vydání souhlasu.“.

38. V § 5a se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud kontrolovaná osoba neprokáže ve
lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení opatření podle
§ 5 odst. 1 písm. e) bodu 1, že pozastavené potra-
viny, zemědělské výrobky nebo tabákové výrobky
jsou bezpečné, nebo inspekce neshromáždí podklady
odůvodňující vydání souhlasu, nelze tyto potraviny
nebo zemědělské výrobky uvádět na trh nebo tyto
tabákové výrobky distribuovat nebo uvádět na trh.

(4) Inspektor může vydané opatření změnit,
byl-li podán kontrolovanou osobou podnět k pro-
dloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti, nebo
z vlastního podnětu, jsou-li důvody pro změnu lhůty
ke splnění uložené povinnosti nebo je-li opatření za-
potřebí změnit z jiného důvodu. Prvním úkonem
v řízení o změně opatření je vydání opatření postu-
pem podle § 5 odst. 2. Pro podání odvolání a pro
jeho vyřízení platí § 5 odst. 4 a 5 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

39. V § 5b odst. 6 se slova „V odůvodněných
případech může inspektor zajistit zničení nebezpeč-
ných zemědělských výrobků, potravin nebo tabáko-
vých výrobků“ nahrazují slovy „Inspektor může za-
jistit zničení nebo znehodnocení zemědělských vý-
robků, potravin, tabákových výrobků nebo výrobků
z révy vinné“.

40. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod ča-
rou č. 51 zní:

„(3) Inspektorát vydá rozhodnutí o schválení
ozařovny podle zákona o potravinách a tabákových
výrobcích51) a přidělí schválené ozařovně registrační
číslo. Inspektorát může rozhodnutí o schválení oza-
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řovny pozastavit nebo zrušit podle zákona o potra-
vinách a tabákových výrobcích.

51) § 4 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

41. § 7 zní:

„§ 7

(1) Inspektorát na základě výsledku provedené
kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským
výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrob-
kům, jejichž propuštění do celního režimu volného
oběhu bylo celním úřadem pozastaveno, a to ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního
úřadu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není
výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí
inspektorát v této lhůtě místně příslušný celní úřad
o prováděných kontrolních úkonech a závazné sta-
novisko vydá bezodkladně po dokončení kontrol-
ních úkonů. Kontrola je zahájena doručením sdělení
celního úřadu inspekci o pozastavení propuštění ze-
mědělských výrobků, potravin nebo tabákových vý-
robků podle věty první do celního režimu volného
oběhu. Je-li provedena pouze kontrola dokladů, na-
hrazuje závazné stanovisko protokol o kontrole.

(2) Inspekce v případě potravin, u kterých jsou
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 prováděny úřední kontroly na stanovištích
hraniční kontroly, zaznamená do společného zdra-
votního vstupního dokladu výsledek provedených
úředních kontrol a opatření přijatých na jejich zá-
kladě. Je-li provedena pouze kontrola dokladů, na-
hrazuje záznam inspekce do společného zdravotního
vstupního dokladu protokol o kontrole. Kontrola je
zahájena doručením oznámení kontrolované osoby
o příchodu zásilky inspekci zadáním společného
zdravotního vstupního dokladu do Systému pro
správu informací o úředních kontrolách.“.
Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

42. V § 8 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ústřední inspektorát postupuje podle pro-
váděcího nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne
18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla
k postupům pro určení toho, zda má tabákový vý-
robek charakteristickou příchuť, a rozhoduje podle
tohoto nařízení.“.

43. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:

„§ 10

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
může od banky a zahraniční banky vykonávající na
území České republiky činnost prostřednictvím své
pobočky (dále jen „banka“) požadovat poskytnutí
údaje o

a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikáto-
rech a

b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou opráv-
něni nakládat s peněžními prostředky na účtu,
(dále jen „klient banky“),

přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kte-
rých lze důvodně předpokládat, že přispějí ke zto-
tožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání, ne-
lze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo jen
s vynaložením neúměrného úsilí.

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1
podává Státní zemědělská a potravinářská inspekce
prostřednictvím ministerstva. Žádost obsahuje odů-
vodnění, v němž je popsáno splnění podmínek podle
odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce odpovídá za správnost údajů uvedených v jí
podané žádosti.

(3) Ministerstvo ověří, zda žádost splňuje pod-
mínky podle odstavců 1 a 2. V případě splnění těchto
podmínek předá ministerstvo žádost bance. Banka
poskytne údaje podle odstavce 1 Státní zemědělské
a potravinářské inspekci.

(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce
do 24 měsíců ode dne podání žádosti vyrozumí
klienta banky, že o něm požadovala údaje podle od-
stavce 1.“.

44. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „zákaz po-
dle § 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „povinnost
podle § 4b odst. 1 splnit opatření“.

45. V § 11 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na b) a c).

46. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:
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„d) jako provozovatel poštovní služby nebo jiné
doručovací služby nepředá inspektorovi zásilku
podle § 4b odst. 3.“.

47. V § 11 odst. 2 se slova „která nabízí nebo
prodává zboží či služby nebo provozuje reklamu na
potraviny prostřednictvím internetových stránek
nebo jiného elektronického prostředku“ nahrazují
slovy „u níž lze mít za to, že je kontrolovanou nebo
povinnou osobou podle kontrolního řádu“.

48. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a),
b), c) nebo e)“ nahrazují slovy „písm. a), c) nebo d)“.

49. V § 11 odst. 3 písm. b) se text „písm. d)“
nahrazuje textem „písm. b)“.

50. V § 11c se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba
podílející se na řízení o přestupku vedeném inspekcí
v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání
získané nejméně v magisterském nebo bakalářském
studijním programu v oblasti vzdělávání Právo na
veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole v České
republice nebo obdobné vysokoškolské vzdělání zís-
kané studiem na veřejné, soukromé nebo státní vy-
soké škole v České republice nezařazeným do oblasti
vzdělávání. Oprávněná úřední osoba s vysokoškol-
ským vzděláním v bakalářském studijním programu
podle věty první musí dále prokázat odbornou způ-
sobilost zkouškou odborné způsobilosti úředních
osob oprávněných k provádění úkonů správního
orgánu v řízení o přestupcích provedenou u Minis-
terstva vnitra52) nejpozději do 12 měsíců ode dne,
kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení
o přestupku.

52) § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich.“.

51. V § 14 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 146/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se vztahuje i na informace
o skutečnostech vzniklých přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách

Čl. V

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zá-
kona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/
/1995 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998
Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zá-
kona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona
č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona
č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona
č. 338/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5a odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „9“.

2. V § 5a odst. 6 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „8“.

3. V § 36e odst. 5 písm. d) se slova „3 až 5 a 7“
nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.
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4. V § 36g odst. 1 písm. l) se slova „3 až 5 a 7“
nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.

5. V § 36h odst. 3 písm. l) se slova „3 až 5 a 7“
nahrazují slovy „3 až 6 a 8“.

6. V § 38 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta
poskytnout Státní zemědělské a potravinářské in-
spekci na písemné vyžádání za podmínek stanove-
ných zákonem o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci39) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor
účtu, který vede, a identifikační údaje o svém klien-
tovi, který je majitelem tohoto účtu, a zmocněnci,
který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky
na tomto účtu.

39) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako od-
stavce 7 až 12.

7. V § 38 odst. 10 se slova „2 až 8“ nahrazují
slovy „2 až 9“ a slova „1 až 8 a 11“ se nahrazují slovy
„1 až 9 a 12“.

8. V § 39 odst. 1 se slova „2 až 5 a 7“ nahrazují
slovy „2 až 6 a 8“.

9. V § 41b se slova „2 až 5 a 7“ nahrazují slovy
„2 až 6 a 8“ a text „§ 38 odst. 6“ se nahrazuje textem
„§ 38 odst. 7“.

10. V § 41f odst. 9 se slova „2 až 5 a 7“ na-
hrazují slovy „2 až 6 a 8“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. VI

V zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 287/2018 Sb., zákona č. 309/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona
č. 543/2020 Sb., se za § 37 vkládá nový § 37a, který
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53 zní:

„§ 37a

Podmínka účasti v zadávacím řízení
na dodávku potravin

Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na
dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti
v zadávacím řízení dodání

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého do-
davatelského řetězce,

b) potraviny splňující certifikovaná schémata kva-
lity nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zeměděl-
ských produktů a potravin53), nebo

c) potraviny produkované v systému ekologic-
kého zemědělství.

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/
/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti ze-
mědělských produktů a potravin, v platném znění.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. VII

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 5n odst. 1 se za slova „ani diagnostickým
zdravotnickým prostředkem in vitro,“ doplňují
slova „ani potravinou pro zvláštní lékařské účely,“,
slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci věty se
doplňují slova „nebo potravinou pro zvláštní lékař-
ské účely“.

2. V § 5n odst. 2 se za slova „diagnostickým
zdravotnickým prostředkem in vitro“ doplňují slova
„ , potravinou pro zvláštní lékařské účely“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
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a) čl. I bodů 10 a 11, která nabývají účinnosti
prvním dnem šestého kalendářního měsíce ná-
sledujícího po jeho vyhlášení,

b) čl. I bodů 25 a 27, která nabývají účinnosti

prvním dnem devátého kalendářního měsíce ná-
sledujícího po jeho vyhlášení, a

c) části čtvrté, čl. VI, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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