
II. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 
Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na 

mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta novým 
vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným 
předpisům Evropské unie.  
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické 
aplikaci dosud platné vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí 
§ 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů. Ta bude 
nahrazena novou právní úpravou. 

 
Změny oproti stávající právní úpravě souvisejí s novelizací souvisejících právních 

předpisů, zejména s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a s novými právními předpisy, 
například s vyhláškou č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. Potřeba 
některých změn a zpřesnění vyplynula také z praxe. 
 

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je skutečnost, že vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 333/1997 Sb. byla sice již několikrát novelizována, ale neodpovídá 
současným požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu 
dozoru. Nová vyhláška bude přínosem i pro spotřebitele, když se zavádí některé definice 
výrobků a konkretizuje jejich označování. Potraviny budou označeny pro spotřebitele 
takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané 
potraviny. Zmodernizování obsahu původní vyhlášky ocení z hlediska právní jistoty také 
provozovatelé potravinářských podniků. Nové kategorie výrobků vzešly zejména z podnětů 
provozovatelů potravinářských podniků a jejich svazů (sdružení). 

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

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
  
Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3FF9MAE)



2 

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o hygieně potravin, v platném znění, 

- nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 
o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, 
v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o potravinářských přídatných látkách, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití 
v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, 
nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES 
a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění. 
 
Návrhem vyhlášky se neprovádí transpozice směrnic Evropské unie. 

 
Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje některé nové 

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

Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  
 

 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb. byla naposledy novelizovaná 

v roce 2012, kdy byla provedena dílčí novela, týkající se zejména označování nebalených 
výrobků určených k přímé spotřebě.  Předchozí novely v letech 2000 a 2006 nebyly většího 
rozsahu, a proto lze říci, že vyhláška je již v současné době poněkud zastaralá, a to 
i z hlediska použité terminologie.  

 
Základní požadavky na bezpečnost potravin a na některé potraviny rostlinného 

původu jsou v rámci Evropské unie plně harmonizovány, avšak oblast kvalitativních 
požadavků a specifických požadavků na některé další potraviny rostlinného původu, včetně 
výrobků upravených navrhovanou vyhláškou, není zcela harmonizována. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty. Předkládaný návrh vyhlášky si nevyžádá zásadní nároky na 
podnikatelské prostředí, neboť pro označování mlýnských obilných výrobků, těstovin, 
pekařských výrobků a cukrářských výrobků a těst podle nové právní úpravy budou mít 
podnikatelé dostatečné časové období, ve kterém průběžně zavedou nové označování. 
Nabytí účinnosti vyhlášky je navrhováno dnem 1. listopadu 2019 a provozovatelé 
potravinářských podniků tak budou mít dostatek času se novým požadavkům přizpůsobit. 
Přijetí vyhlášky je plánováno jak s ohledem na požadavky provozovatelů potravinářských 
podniků, tak s ohledem na požadavky příslušného dozorového orgánu. Dopady na 
provozovatele potravinářských podniků jsou proto minimální a týkají se především případné 
úpravy některých obalů. 

 
Návrh vyhlášky vychází primárně z původního právního předpisu z roku 1997, tj. 

z vyhlášky č. 333/1997 Sb. Věcný obsah vyhlášky se nijak zásadně nemění a je principálně 
totožný s původním textem. Na druhou stranu však reflektuje některé inovativní a 
technologické aspekty oboru, které bylo nutné do textu právního předpisu zejména na žádost 
Svazu pekařů a cukrářů promítnout. Vzhledem k tomu, že předmětná vyhláška byla od roku 
1997 již 3x novelizována a změnilo se zákonné zmocnění, bylo nutné v souladu 
s Legislativními pravidly vlády předložit úplně novou vyhlášku, což však neznamená, že jde 
o výčet úplně nových povinností. Navrhovaná vyhláška se dotýká přibližně 3 500 
provozovatelů potravinářských podniků a s ohledem na minimalizaci administrativního a 
ekonomického dopadu stanoví téměř roční období do nabytí účinnosti, samozřejmě 
s možností doprodání zásob, resp. využití původních obalů. Uvedené bylo rovněž 
konzultováno se zástupci Svazu pekařů a cukrářů. 
 

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

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

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

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
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Zhodnocení korupčních rizik 
 

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

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2018 s informací, že se RIA provést neukládá. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  
 
K § 2 odst. 1 písm. a) až w) 
Pojmy komodit mlýnských obilných výrobků jsou vymezeny v souladu s technologickým 
pokrokem a s ohledem na měnící se preference spotřebitelů. Jedná se zejména o zcela nové 
definice pseudoobilovin, otrub, perliček, celozrnné mouky a grahamové mouky. Pojem 
„mlýnské obilné výrobky“ zahrnuje i některé komodity, které nepatří svým zařazením mezi 
obiloviny, ale jsou zpracovány vícestupňovým mlýnským postupem (například pohanka nebo 
amarant). Naopak škrob a vitální lepek nejsou vyráběny vícestupňovým mlýnským 
postupem, nejsou proto mlýnskými obilnými výrobky. Otruby byly vždy tradičním výstupem 
mlýnského zpracování s využitím v krmivářství. Jedná se o obalové vrstvy zrna s vysokým 
podílem vlákniny. S ohledem na zdravotní benefit pro lidskou výživu jsou nově zařazeny 
i jako potravina. Perličky jsou zařazeny jako velikostně nejmenší výrobek zpracovaný 
broušením obalových vrstev obilného zrna. Celozrnné mouky jsou vyráběny jako jednomleté 
nebo skládané z jednotlivých frakcí zpracovaného obilného zrna. Grahamová mouka je 
pšeničná mouka celozrnná s obsahem klíčku nebo odstraněným klíčkem. Definice celozrnné 
mouky byla doplněna vzhledem k aktuálnímu podílu na trhu a zdravotnímu významu.  
Vymezení pojmů je nezbytné pro členění mlýnských obilných výrobků na skupiny a 
podskupiny a dále pro jejich označování. 
 
K § 2 odst. 1 písm. x) až z) a odst. 2 písm. a) až e) 
Je navržena definice čerstvých těstovin, které se ve větší míře vyskytují na trhu a je nutné je 
kvůli odlišným vlastnostem (vlhkost, teplota uchovávání) odlišit od těstovin nesušených. Tato 
kategorie těstovin je v řadě členských států Evropské unie stále více spotřebiteli preferována 
a obdobnou tendenci lze předpokládat i v České republice. Zároveň došlo stanovením 
konkrétních analytických a několika dalších podrobnějších kritérií do definice pro čerstvé 
těstoviny k určení jednoznačných kritérií pro možnost využití označení „čerstvý“ u těstovin 
v návaznosti na vyhlášku č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. 
Vymezení pojmů je nezbytné pro členění těstovin na skupiny a podskupiny a dále pro jejich 
označování. 
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K § 2 odst. 2 písm. f) až z) a odst. 3 písm. a) až h)  
Navrhuje se obecné vymezení pojmu „pekařský výrobek“, a to vymezení druhem, nikoliv 
skupinou. Definice pekařského výrobku dovoluje zahrnout i výrobky ze šlehaných hmot, které 
jsou vyráběny tradičním způsobem a nesplňují podmínku převažujícího podílu mlýnských 
obilných výrobků. 
Oproti stávající právní úpravě došlo k vymezení stručnější definice chleba reagující na 
rozšiřování sortimentu výrobků. Tradiční tvary již nejsou podmínkou pro zařazení mezi chléb. 
Navrhuje se obecnější definice běžného pečiva s využitím celého sortimentu mlýnských 
obilných výrobků a úprava limitu maximálního obsahu tuku v návaznosti na definici obsahu 
tuku u jemného pečiva. Byly nahrazeny nepřesné výrazy „přísady“ a „přídatné látky“ 
termínem „složky“.  
V souladu s moderními technologickými trendy bylo navrženo zpřesnění definice jemného 
pečiva. Limit obsahu tuku vycházející z přídavku 10 kg tuku s obsahem 8,2 kg bezvodého 
tuku byl nahrazen s ohledem na moderní způsoby dávkování hodnotou 8 %. Minimální 
obsah tuku je upraven v návaznosti na definici běžného pečiva. Nejvýznamnější změnou 
ve srovnání se současnou vyhláškou je umožnění použití mikrobiálně stabilních náplní. 
Navrhuje se obecnější definice trvanlivého pečiva s cílem rozšíření zavádění nových typů 
výrobků. Nové znění rozšiřuje definici pro uplatnění širšího sortimentu trvanlivých výrobků 
a dovoluje v nich použití stabilních náplní. 
Vyhláška obsahuje správné označení mlýnských obilných výrobků v definici u několika druhů 
a skupin pekařských výrobků, obsahuje definice celozrnného chleba a celozrnného pečiva 
ve smyslu nové definice celozrnné mouky. 
Pro jednoznačnější stanovení minimálního limitu obsahu složky z celkové hmotnosti 
mlýnských obilných výrobků je navržena definice vícezrnného chleba, příklady použitých 
složek a označení složek uvedených v názvu výrobku. 
Oproti stávající právní úpravě došlo k zpřesnění a zjednodušení definice čerstvého chleba 
vyrobeného bez přerušení celého technologického procesu zmrazením, prakticky jedinou 
využívanou technologickou úpravou k prodloužení trvanlivosti. Došlo ke zpřesnění 
a zjednodušení definice čerstvého běžného pečiva vyrobeného bez přerušení celého 
technologického procesu zmrazením a ke zpřesnění a zjednodušení definice čerstvého 
jemného pečiva vyrobeného bez přerušení celého technologického procesu zmrazením. 
Doplnění definice kvasu a stabilního kvasu bylo navrženo zejména pro přesnější označení 
chleba. Vzhledem k tomu, že tradiční český kvasový chléb je neustále se rozšiřujícím 
sortimentem chleba a na trhu začíná být čím dál více spotřebiteli v České republice 
preferován, bylo žádoucí doplnění definice kvasu pro jasné odlišení tradičního českého 
kvasového chleba tak, aby spotřebitel nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě 
dané potraviny. Kvas představuje jediný prostředek přírodního původu k zakyselení 
a kypření tradičního českého chleba, užití stabilního kvasu je možností pro využití dalších 
látek.  
Vymezení pojmů je nezbytné pro členění pekařských výrobků na druhy a skupiny dále pro 
jejich označování. 
 
K § 2 odst. 3 písm. i) až s) 
Oproti stávající právní úpravě došlo k vypuštění části definice cukrářských výrobků směřující 
k tradičnímu cukrářskému dělení na korpusy a jejich náplně. To umožňuje zařadit cukrářské 
výrobky s korpusem z nepečeného korpusu a cukrářské výrobky bez náplně. Znění definice 
lehké tukové náplně a lehké máslové náplně a snížení obsahu tuku (minimální obsah snížen 
z 30 % na 25 % a maximální obsah ze 45 % na 40 %) v souladu s výživovými trendy bylo 
také upraveno. Definice tukové náplně včetně snížení obsahu tuku (minimální obsah snížen 
ze 45 % na 40 %) je stanovena v souladu s výživovými trendy.   
Vymezení pojmů je nezbytné pro členění cukrářských výrobků a těst na druhy a skupiny a 
dále pro jejich označování. 
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K § 3 a přílohám č. 1 až 3 
Mlýnské obilné výrobky jsou rozděleny do skupin a podskupin dle způsobu mlýnského 
zpracování a granulace. K dokonalé identifikaci výrobku je třeba uvést rovněž botanický druh 
obiloviny a nově i pseudoobiloviny.  
Příloha č. 1 obsahuje členění mlýnských obilných výrobků na skupiny a podskupiny. 
Příloha č. 2 stanoví smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost všech druhů 
mlýnských obilných výrobků. Oproti stávající právní úpravě nezahrnuje označení tmavá pro 
hladkou žitnou mouku. Jednalo se o tradiční mlynářské označení. U celozrnných mouk došlo 
k vypuštění označení pšeničná. Uvedená úprava umožňuje uplatnění parametrů pro všechny 
celozrnné mouky. 
Příloha č. 3 obsahuje fyzikální a chemické požadavky na jakost rýže. 
 
K § 4 a příloze č. 4 
Průměrné množství potraviny je aritmetickým průměrem hmotnosti uvedeného množství 
potraviny stejné šarže, které se použije vždy přednostně před hmotností jednotlivého kusu. 
 
K § 5 a 6 a přílohám č. 5 až 7  
Rozšíření podskupin těstovin o čerstvé je třeba akceptovat i ve značení těchto výrobků. 
U obou těchto podskupin (nesušené a čerstvé těstoviny) se s ohledem na charakter výrobku 
uvede datum použitelnosti.  
Ustanovení stanoví další požadavky k jednotlivým druhům těstovin, konkrétně jejich 
skladování, uvádění na trh a balení. Pro podskupinu čerstvých těstovin se stanoví konkrétní 
podmínky uvádění na trh, protože se jedná se o nejméně stabilní těstoviny. 
V příloze č. 5 je oproti stávající právní úpravě vypuštěna skupina ostatní a podskupina 
zmrazené nebo hluboce zmrazené těstoviny. Skupina ostatních těstovin byla dle vyjádření 
výrobců i kontrolních orgánů zcela nevyužita. Podskupiny zmrazených a hluboce 
zmrazených těstovin není třeba definovat, požadavky jsou totiž specifikovány ve vyhlášce 
č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, pro 
zmrazené potraviny obecně. 
V příloze č. 6 je uveden požadavek pro parametr vůně a chuť po uvaření těstovin. 
Recepturní složení těstovin je velice strohé (mouka, voda, případně vejce) a rozdílná vůně 
a chuť může záviset od přídatných látek nebo aromat. 
V příloze č. 7 jsou uvedeny přípustné záporné hmotnostní odchylky pro těstoviny. 
 
K § 7 a 8 a přílohám č. 8 až 10 
Kromě požadavků stanovených v nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům a v zákoně jsou v ustanovení uvedeny další požadavky na označení chleba, 
běžného pečiva či jemného pečiva. Ve vyhlášce nejsou blíže definované skupiny jemného 
pečiva, které se označí na základě recepturních či technologických specifikací. Byla 
stanovena výjimka z povinného označení skupiny pro piškoty a sněhové pečivo ve skupině 
trvanlivé pečivo ze šlehaných hmot. Došlo k vymezení označení pekařského výrobku 
kvasový, kváskový, s kváskem nebo s kvasem pro výrobky pouze z kvasu. Důvodem je 
zahrnutí tradiční, klasické přípravy a také obecné vnímání a očekávání spotřebitelů. 
Stanoveno je také označení pekařského výrobku „kvasového typu nebo kváskového typu“ 
pro výrobky z kvasu a dalších zakyselovacích látek. Umožňuje výrobu s využitím stabilních 
kvasů, přídatných látek a zkrácených postupů vedení kvasů v souladu s požadavky na 
zjednodušení a urychlení výrobních postupů. Současně znamená chuťovou nivelizaci 
evropského typu. Navržena je textace označení máslových, vaječných a kakaových 
pekařských výrobků a označování pekařských výrobků nabízených konečnému spotřebiteli 
pouhým rozmrazením z hluboko zmrazených polotovarů a pekařských výrobků připravených 
z hluboko zmrazených polotovarů a nabízených konečnému spotřebiteli dalším 
provozovatelem potravinářského provozu. Definice konečného spotřebitele je stanovena 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Zároveň došlo k vymezení senzorických 
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znaků pro vymezené pekařské výrobky pro usnadnění orientace spotřebitele i postup 
kontrolních orgánů. 
V příloze č. 8 jsou uvedeny druhy a skupiny pekařských výrobků.  Sušenky jsou v příloze 
vyčleněny jako samostatná skupina trvanlivého pečiva. S ohledem ke změně definice 
trvanlivého pečiva ze šlehaných hmot, kdy piškoty jsou nově zahrnuty do skupiny trvanlivého 
pečiva ze šlehaných hmot, je jako samostatná skupina uvedeno trvanlivé pečivo 
ze šlehaných hmot celým názvem. Oproti stávající právní úpravě došlo z výčtu skupin 
k vypuštění skupiny piškotů. 
V příloze č. 9 došlo oproti stávající vyhlášce u smyslových požadavků k redukci počtu 
druhů/skupin a univerzálnímu vymezení parametrů. 
V příloze č. 10 jsou u nejnižších hmotností zavedeny hmotnostní odchylky pro průměrné 
hmotnosti 10 ks. V případě možnosti stanovit průměrnou hmotnost 10 kusů pečiva bude toto 
stanovení upřednostňováno před vážením jednoho kusu pečiva. Průměrné množství má 
vyšší vypovídací hodnotu pro stanovení odchylek, ovšem pro případ potřeby je nezbytné 
zachovat možnost vážení pouze jednoho kusu pečiva pro kontrolu deklarované hmotnosti. 
Uvedené zohledňuje možné menší odchylky v hmotnosti mezi jednotlivými kusy v případě 
ručního dělení těstových kusů a ručního dávkování náplní při plnění výrobků, kdy objektivně 
není možné ve výrobě zejména v případě výrobků o nízkých hmotnostech dodržet strojovou 
přesnost dělení a dávkování. 
 
K § 9 a 10 a přílohám č. 11 a 12 
V ustanovení jsou upraveny další požadavky na označování cukrářských výrobků a těst, 
kromě dalšího i obecná formulace o nutnosti uvedení látky použité k ochucení cukrářských 
výrobků. Dále jsou vymezeny technologické požadavky náplní vyráběných tradičním 
způsobem i mikrobiologicky a fyzikálně-chemicky stabilních. Úprava respektuje nové 
požadavky na mikrobiologicky a fyzikálně-chemicky stabilní náplně, které určuje výrobce 
náplně jako polotovaru a zejména teplotní a časové podmínky pro jejich zpracovatele. 
V kontextu předchozích ustanovení vyhlášky je provedeno stanovení podmínek uvádění na 
trh pro cukrářské výrobky mikrobiologicky stabilní, které určuje výrobce.  
V příloze č. 11 jsou oproti stávající vyhlášce vypuštěny všechny skupiny těst. V návaznosti 
na provedené změny došlo k úpravě členění cukrářských výroků vypuštěním termínu ostatní 
a vypuštěním skupin cukrářských těst. 
V příloze č. 12 jsou uvedeny přípustné záporné hmotnostní odchylky pro cukrářské výrobky 
a těsta. 
 
K § 11 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 bylo formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru 
kompatibility Úřadu vlády. 
 
K § 12 
Pro provozovatele potravinářských podniků byla stanovena možnost využití zásob obalů a 
doprodání vyrobených výrobků i po nabytí účinnosti vyhlášky. 
 
K § 13 
Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 333/1997 Sb. a všechny její novely. 
 
K § 14 
Datum nabytí účinnosti je vzhledem k předpokládané délce notifikačního procesu podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 a také z důvodu dostatečně 
dlouhé legisvakance navrhováno na 1. listopad 2019. 
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