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ZÁKON

ze dne 28. června 2016,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb.
a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 1a

Priority v oblasti sportu

Základními prioritami v oblasti sportu je pod-
pora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky.“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá
forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím orga-
nizované i neorganizované účasti klade za cíl harmo-
nický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj spo-
lečenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování
sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích
všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“.

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto
zákona právnická osoba založená za jiným účelem
než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této
právnické osoby činnost v oblasti sportu.

(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona
každá fyzická osoba, která v daném kalendářním

roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kte-
rou je u sportovní organizace evidována.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.

4. V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Významnou sportovní akcí je pro účely
tohoto zákona akce mezinárodního významu ode-
hrávající se na území České republiky, zejména
olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství
Evropy nebo světový pohár.

(7) Významnou sportovní akcí mimořádné dů-
ležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle od-
stavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidě-
lující její pořádání na mezinárodní úrovni prohláše-
ním státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že
zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.“.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „návrh kon-
cepce“ nahrazují slovy „návrh plánu“ a slova „dále
jen „koncepce““ se nahrazují slovy „dále jen
„plán““.

6. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „schválené
koncepce“ nahrazují slovy „schváleného plánu“.

7. V § 3 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) kontroluje použití podpory sportu ze státního
rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým
příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami
pro použití podpory dále poskytnul,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písme-
na e) až i).

8. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a je-
jich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro
sport zdravotně postižených občanů a pro spor-
tovní reprezentanty České republiky a jejich
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účast na sportovních akcích v České republice
a zahraničí,“.

9. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „a vydává program prevence ovlivňo-
vání výsledků sportovních soutěží“.

10. V § 3 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky
pod čarou č. 4 zní:

„g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem
plnění závazků plynoucích z Mezinárodní
úmluvy proti dopingu ve sportu4),

4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená
sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007
Sb. m. s.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

11. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních
organizací žádajících o podporu ze státního
rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, tre-
nérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost
se žádá o poskytnutí této podpory (dále jen
„rejstřík“).“.

12. V § 3 odst. 2 se slova „písm. g)“ nahrazují
slovy „písm. h)“.

13. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné
spolupráce rezortních sportovních center podle od-
stavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel
zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a Minis-
terstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.“.

14. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

„§ 3a

Rejstřík

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné
správy, který slouží k vedení údajů o sportovních
organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních.
Správcem rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu
sportovců a trenérů sdružených ve sportovní orga-
nizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rej-

stříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze
státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c se zapíše do
rejstříku.

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2
je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rej-
stříku tyto údaje a jejich změny:

a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní orga-
nizace, předmět její hlavní činnosti a předmět
činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné
sportovní organizaci,

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti
sportu a jeho datum,

c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdru-
žena, v rozsahu písmen a) a b),

d) jméno a příjmení, datum narození a adresu mís-
ta pobytu5) sportovce a trenéra evidovaného
u sportovní organizace, která je v ní sdružena;
nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na
území České republiky, adresu místa na území
České republiky, kde se převážně zdržuje; v pří-
padě sportovce rovněž druh sportu, který spor-
tovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní
občanství,

e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo
trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje
nezapsala sportovní organizace, ve které je
sdružena,

f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vy-
konávat činnost, pro kterou byl u sportovní
organizace v daném kalendářním roce evidován,

g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal
vykonávat činnost uvedenou v písmenu f),

h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v ob-
lasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportov-
ního zařízení, údaje o druhu sportovního zaří-
zení a údaje o výši a účelu podpory ze státního
rozpočtu podle § 6b nebo 6c, byla-li poskytnuta
na pořízení nebo technické zhodnocení spor-
tovního zařízení.

(4) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu
podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo tech-
nické zhodnocení sportovního zařízení je povinen
bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje
podle odstavce 3 písm. h).
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(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup
k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných
a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou
v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let ode dne,
kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost
uvedenou v odstavci 3 písm. f).

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rej-
stříku.

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy pro účely zpraco-
vání údajů v rejstříku referenční údaje ze základního
registru obyvatel. Ze základního registru obyvatel se
poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa
místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí,
státní občanství a čísla elektronicky čitelných identi-
fikačních dokladů fyzické osoby.

(9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy,
jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žada-
telé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4.

5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

15. V § 4 odst. 2 se slova „talentům a“ nahra-
zují slovem „talentům,“ a slova „ , zřizuje laboratoř
dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v roz-
sahu stanoveném Mezinárodním olympijským výbo-
rem; laboratoř dopingové kontroly je organizační
složkou státu“ se nahrazují slovy „a v zájmu pod-
pory zdravého způsobu života vytváří podmínky
pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové
zdravotní péče v oblasti sportu“.

16. V § 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajiš-
ťují jeho provádění.“.

17. V § 6 písm. a) se slova „a přípravu sportov-
ních talentů, včetně zdravotně postižených občanů“
nahrazují slovy „ , zejména pro mládež“.

18. V § 6 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) zabezpečují přípravu sportovních talentů,
včetně zdravotně postižených občanů,“.

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

19. V § 6 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti
pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.“.

20. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 6a

Plány v oblasti sportu

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti
sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování
těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory
sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také
opatření proti nezákonnému ovlivňování sportov-
ních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání
a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezen-
tantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skon-
čení.

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji ob-
sahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu
je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo
kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

§ 6b

Podpora sportu ve formě dotace
ze státního rozpočtu

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve
formě dotace v programech vyhlašovaných na kalen-
dářní rok zaměřených zejména na podporu sportu
dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně
postižených osob a na podporu úspěšných sportov-
ních reprezentantů České republiky.

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze po-
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skytovat pouze sportovním organizacím zapsaným
v rejstříku.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve
formě dotace v programu podpory na pořízení nebo
technické zhodnocení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku. Okruh oprávněných pří-
jemců a časové období, na něž je program podle věty
první vyhlášen, stanoví dokumentace tohoto pro-
gramu.

(4) Podporu sportu nelze poskytnout osobě,
která v uplynulých třech letech opakovaně nebo zá-
važným způsobem porušila pravidla boje proti do-
pingu nebo závažným způsobem ohrozila naplňo-
vání programu prevence ovlivňování výsledků spor-
tovních soutěží, anebo která byla pravomocně od-
souzena pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný
čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků
odsouzení pro tento trestný čin.

§ 6c

Podpora významných sportovních akcí

(1) Ústřední orgány státní správy vytvářejí na
základě souhlasu vlády podmínky pro konání vý-
znamných sportovních akcí mimořádné důležitosti.
Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá
o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládá před-
pokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zo-
hledňující finanční, materiální, personální a právní
zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být
zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci,
zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života
a zdraví, pobytu cizinců na území České republiky
a dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce
nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje infor-
mace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce
poskytnutí podpory ze státního rozpočtu nezbytné
při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektiv-
ního nakládání s veřejnými prostředky, a informace
o udržitelnosti provozu sportovních a jiných zaří-
zení, na něž má být podpora poskytnuta, po skon-
čení akce.

(3) Podporu významných sportovních akcí
mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž

dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje ze-
jména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Podpora ze státního rozpočtu na významné
sportovní akce neuvedené v odstavci 1 je poskyto-
vána na základě programu podle § 6b.

§ 6d

Koordinace poskytování podpory

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
koordinuje poskytování podpory na základě tohoto
zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

(2) Podpora se neposkytne, pokud by její po-
skytnutí bylo v rozporu s podmínkami pro posky-
tování veřejné podpory stanovenými právem Evrop-
ské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vy-
danými na jejich základě.“.

21. V § 7e se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Sportovní organizace se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní po-
vinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povin-
nost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku
údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a
odst. 3. Žadatel o podporu ze státního rozpočtu po-
dle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické
zhodnocení sportovního zařízení se dopustí správ-
ního deliktu tím, že nesplní povinnost zapsat bez
zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu
stanoveném v § 3a odst. 4.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

22. V § 7e odst. 3 se za slova „odstavce 1
písm. a)“ vkládají slova „nebo odstavce 2“.

23. V § 7f odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají
slova „ , s výjimkou správních deliktů uvedených
v § 7e odst. 2,“.

24. V § 7f se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Správní delikty podle § 7e odst. 2 v prvním
stupni projednává Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy; ministerstvo pokutu za správní delikt
neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zře-
tele.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.
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25. V § 7f odstavec 7 zní:

„(7) Pokuty, s výjimkou pokut za správní de-
likty uvedené v § 7e odst. 2, vybírá a vymáhá orgán,
který je uložil. Příjem z pokut, s výjimkou pokut za
správní delikty uvedené v § 7e odst. 2, je příjmem
obce. Pokuty za správní delikty uvedené v § 7e
odst. 2 vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad.
Příjem z pokut za správní delikty uvedené v § 7e
odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zprovozní rejstřík nejpozději do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy
jiné sportovní organizace, je povinna splnit povin-
nosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/
/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní organi-
zace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou
povinny tyto povinnosti splnit do 30 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel o pod-
poru je povinen splnit povinnosti stanovené v § 3a
odst. 4 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podporu sportu ve formě dotace ze státního
rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez
ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby
stanovené v bodu 2, ve které měla sportovní organi-
zace splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3
zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Plán podle § 6a odst. 1 zákona č. 115/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, předloží Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vládě poprvé do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d)
zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj po-
prvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

6. Plán rozvoje sportu v obci podle § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje obec po-
prvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozhodčím
řízení

Čl. III

V § 40g zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zá-
kona č. 303/2013 Sb., se doplňuje odstavec 3, který
zní:

„(3) Člení-li se komise v souladu se stanovami
na senáty a rozhoduje-li senát komise, platí od-
stavce 1 a 2 obdobně pro tento senát.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o vysokých
školách

Čl. IV

V § 54a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 48/2013 Sb.,
se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje
se odstavec 2, který zní:

„(2) Student, který předloží vysoké škole nebo
fakultě potvrzení o tom, že je sportovním reprezen-
tantem České republiky ve sportovním odvětví, vy-
dané sportovní organizací zastupující toto sportovní
odvětví v České republice, má v souvislosti s touto
skutečností právo na úpravy průběhu studia, které
studentovi umožní účast na reprezentaci a nezbytnou
přípravu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna školského zákona

Čl. V

Na konci § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), se doplňuje věta
„Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném
vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělá-
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vací plán žákovi nebo studentovi na základě po-
tvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezen-
tantem České republiky ve sportovním odvětví, vy-
daného sportovní organizací zastupující toto spor-
tovní odvětví v České republice, a to v souvislosti
s touto skutečností.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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231

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2016

o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropské unie o úředních kon-
trolách2), 3) a upravuje

a) požadavky na odběr, přípravu a metody zkou-
šení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek“) za
účelem zjišťování souladu potravin a podmínek

jejich výroby nebo uvádění na trh s právními
předpisy v rámci státního dozoru,

b) požadavky na odběr, přípravu a metody zkou-
šení vzorku za účelem zjišťování souladu tabá-
kových výrobků a podmínek jejich výroby,
distribuce nebo uvádění na trh s právními před-
pisy v rámci státního dozoru,

c) požadavky na balení, přepravu, uchování a další
nakládání se vzorkem, na označování vzorku,
na záznam o odběru vzorku a náležitosti pro-
tokolu o zkoušce.

(2) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem,
označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem
zjišťování souladu potravin a podmínek jejich vý-
roby nebo uvádění na trh s právními předpisy se
postupuje podle pravidel stanovených nařízením
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1) První směrnice Komise 79/1067/EHS ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství
pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.
První směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro
zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě.
První směrnice Komise 85/503/EHS ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kasei-
nátů.
První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody odběru vzorků k chemickým
analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů.
První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků
určených k chemické analýze sledovaných mléčných výrobků.
Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru vzorků a metody analýzy
Společenství při úředním dozoru nad teplotami zmrazených potravin určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků pro
úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se
zrušuje směrnice 79/700/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
a o zrušení směrnice 2001/37/ES.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, v platném znění.

3) 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.



Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042).
V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými
produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzor-
kem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za úče-
lem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich
výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy
postupuje podle pravidel stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042).
Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená na-
řízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/
/20042), postupuje se podle této vyhlášky.

(3) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem,
označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem
zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek
jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s práv-
ními předpisy se postupuje podle pravidel stanove-
ných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/20042). Neobsahují-li dotčenou úpravu pravi-
dla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/20042), postupuje se podle této vyhlášky.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) částí šarže4) část šarže vymezená za účelem apli-
kace určité metody odběru vzorku, přičemž
každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samo-
statně identifikovatelná, pokud není stanoveno
jinak,

b) dílčím vzorkem množství materiálu odebrané
z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zá-
silky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rov-
něž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel
Evropské unie3),

c) laboratorním vzorkem vzorek určený k labora-
torním zkouškám,

d) přípravou laboratorního vzorku souhrn operací
s potravinou nebo tabákovým výrobkem nut-
ných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek,
jako je například redukce velikosti, mísení, ho-
mogenizace, dělení,

e) náhodným (namátkovým) odběrem odběr díl-
čích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný
dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo

zásilky bude vybrán se stejnou úrovní pravdě-
podobnosti,

f) systematickým odběrem odběr dílčích vzorků,
při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou
v předem stanovených vzdálenostech nebo ča-
sových intervalech od náhodně zvoleného za-
čátku,

g) lokálním odběrem odběr dílčích vzorků prove-
dený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou
pokud možno odebrány z různých vrstev nebo
míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich části
a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán
alespoň jeden dílčí vzorek,

h) cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kte-
rém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze zvo-
lených míst s podezřením na porušení bezpeč-
nosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným od-
běrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo
zásilku,

i) kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnu-
tého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez
jeho předchozí identifikace provedený převze-
tím vzorku orgánem dozoru,

j) výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná
provedením metody zkoušení.

§ 3

Požadavky na odbornou kvalifikaci

(1) Odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku
provádí osoba řádně proškolená k prováděné čin-
nosti podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/20042).

(2) Senzorické hodnocení vzorku v laboratoři
nebo na místě provádí osoby k této činnosti řádně
proškolené v souladu s požadavky českých technic-
kých norem upravujících postup a výcvik posuzova-
telů

a) ČSN ISO 5496 Senzorická analýza – Metodo-
logie – Zasvěcení do problematiky a výcvik po-
suzovatelů při zjišťování a rozeznávání pachů,

b) ČSN EN ISO 8586 Senzorická analýza – Obec-
ná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vy-
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4) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
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braných posuzovatelů a odborných senzoric-
kých posuzovatelů,

c) ČSN ISO 8587 Senzorická analýza – Metodo-
logie – Pořadová zkouška,

d) ČSN ISO 11036 Senzorická analýza – Metodo-
logie – Profil textury,

e) ČSN ISO 11037 Senzorická analýza – Pokyny
pro senzorické hodnocení barvy výrobků,

f) ČSN ISO 8588 Senzorická analýza – Metodo-
logie – Zkouška „A“ – „ne A“,

g) ČSN ISO 3972 Senzorická analýza – Metodo-
logie – Metoda zkoumání citlivosti chuti,

h) ČSN EN ISO 4120 Senzorická analýza – Me-
todologie – Trojúhelníková zkouška,

i) ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza – Me-
todologie – Párová porovnávací zkouška, nebo

j) ČSN EN ISO 10399 Senzorická analýza – Me-
todologie – Zkouška duo-trio.

§ 4

Odběr vzorku

(1) Odběr vzorku se provádí

a) náhodným (namátkovým) odběrem,

b) systematickým odběrem,

c) lokálním odběrem,

d) cíleným odběrem, nebo

e) kontrolním nákupem.

(2) Dílčí vzorky se z balených potravin nebo
z potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele
pro účely bezprostředního prodeje anebo z potravin
zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele
odeberou bez porušení obalu určeného pro spotře-
bitele; z nebalených potravin umístěných ve vnějších
obalech se odeberou dílčí vzorky s porušením vněj-
šího obalu, pokud je to pro odebrání vzorku nutné.

(3) Při odběru vzorku musí být provedena ta-
ková předběžná opatření, aby se zabránilo jeho zne-
hodnocení a jakýmkoliv změnám, které by ovlivnily
metody zkoušení nebo měly vliv na výsledky
zkoušek.

(4) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru
vzorku rozmrazit.

§ 5

(1) Při odběru vzorku ke kontrole emisí dehtu,
nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se postupuje
v souladu s postupy uvedenými v české technické
normě ČSN ISO 8243 Cigarety – Odběr vzorků.

(2) Při odběru vzorku pro stanovení obsahu
pesticidů v potravinách a na jejich povrchu a vzorku
pro kontrolu teploty zmrazených potravin se postu-
puje v souladu s postupy uvedenými v českých tech-
nických normách o způsobu odběru vzorku

a) ČSN 56 0253 Odběr vzorků pro stanovení
pesticidů v potravinách a surovinách rostlin-
ného a živočišného původu a na jejich povrchu,
nebo

b) ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení zmrazených
výrobků – Část 2: Odběr vzorků.

(3) Při odběru vzorku kaseinu nebo kaseinátů
se postupuje v souladu s postupy uvedenými v čes-
kých technických normách upravujících metody
zkoušení mléčných výrobků, kaseinů a kaseinátů

a) ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 1: Všeobecná ustanovení,
nebo

b) ČSN 57 0111-2 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 2: Odběr vzorků k chemic-
kým analýzám.

(4) Při odběru vzorku ovoce a zeleniny a vý-
robků z ovoce a zeleniny v místě maloobchodního
prodeje konečnému spotřebiteli5) za účelem kon-
troly dodržování obchodních norem se postupuje
přiměřeně podle pravidel stanovených v přílo-
ze V přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odvětví
ovoce a zeleniny3).

§ 6

Záznam o odběru vzorků

(1) Ke každému odebranému vzorku musí být
vypracován záznam o odběru vzorku.
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5) Čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se
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(2) Záznam o odběru vzorku obsahuje

a) číslo záznamu a datum jeho vyhotovení,

b) označení kontrolované osoby,

c) název potraviny, pod nímž je uváděna na trh,
nebo tabákového výrobku, pod nímž je distri-
buován nebo uváděn na trh,

d) jméno nebo obchodní firmu a adresu provozo-
vatele potravinářského podniku nebo podnika-
tele, pod jehož jménem nebo obchodní firmou
je potravina nebo tabákový výrobek uváděn na
trh,

e) údaj o šarži; není-li uveden, uvede se přiměřeně
podle tohoto písmene údaj o dávce nebo zásilce

1. označení šarže,

2. velikost kontrolované šarže nebo kontrolo-
vané části šarže,

3. datum výroby, je-li uvedeno,

4. datum použitelnosti nebo datum minimální
trvanlivosti, je-li uvedeno,

f) údaje o odběru vzorku

1. odkaz na pravidla, podle kterých je odběr
vzorku prováděn,

2. místo odběru vzorku, případně grafy, ná-
kresy nebo fotografie,

3. způsob odběru vzorku,

4. datum a čas odběru vzorku,

5. účel odběru vzorku,

6. množství a cena odebraného vzorku,

7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr
vzorku, a podpis kontrolované osoby, popří-
padě jejího zástupce,

g) označení místa nebo zařízení, ze kterého byl
odebrán vzorek při kontrole podmínek výroby
nebo uvádění na trh potravin nebo výroby, dis-
tribuce nebo uvádění na trh tabákových vý-
robků; při takovém odběru vzorku se písme-
na c), d), e) a f) bod 6 neuplatní,

h) informace pro laboratoř, které mohou ovlivnit
jakost a bezpečnost, zejména o době přepravy
vzorku, podmínkách, za kterých byl proveden
odběr vzorku, a případné podezření na poru-
šení jakosti nebo bezpečnosti,

i) další údaje obsahující zejména druh obalu
vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku,
případně další okolnosti při odběru vzorku,
které by mohly mít vliv na posuzování a analy-
tickou platnost odebraného vzorku,

j) informaci o tom, zda byl odebrán vzorek pro
doplňující odborný posudek pro potřeby kon-
trolované osoby.

§ 7

Balení, označování, přeprava
a uchování vzorku

(1) Každý vzorek se uloží do čistého a inertního
obalu, který chrání vzorek před kontaminací a po-
škozením během jeho přepravy.

(2) K balení vzorku nebalené potraviny se pou-
žijí obaly odpovídající požadavkům předpisu Evrop-
ské unie o materiálech a předmětech určených pro
styk s potravinami6), které neovlivňují výsledky la-
boratorních zkoušek.

(3) Vzorek se označí, uzavře a zapečetí tak, aby
nemohlo dojít k záměně vzorku a k otevření obalu
bez porušení obalu nebo pečeti.

(4) Vzorek se označí číslem záznamu o odběru
vzorku a případně dalšími údaji nutnými k jeho
identifikaci.

(5) Vzorek musí být doručen do laboratoře bez
zbytečného prodlení.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí
v případě vzorku pro hodnocení na místě, probíhá-
-li jeho hodnocení bezprostředně po odběru.

§ 8

Příprava laboratorního vzorku

(1) Pokud je třeba provést přípravu laborator-
ního vzorku, použije se podle povahy odebrané po-
traviny nebo tabákového výrobku

a) homogenizace vzorku, například mísení, mí-
chání, drcení, mletí,

b) dělení vzorku, například zmenšování vzorku na
děliči, řezání, separace, krájení nebo kvartace;
přičemž kvartací se rozumí vyřazení dvou
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protilehlých čtvrtí, smíchání a znovu čtvrcení
zůstatku, dokud není dosaženo požadované ve-
likosti, nebo

c) kombinace homogenizace a dělení vzorku.

(2) V případech, kdy lze předpokládat nehomo-
genitu hodnoceného znaku v rámci šarže, části šarže,
dávky nebo zásilky, připraví se v laboratoři labora-
torní vzorek postupem podle odstavce 1 písm. a),
který se rozdělí na laboratorní vzorek či vzorky
pro úřední kontrolu a laboratorní vzorek pro do-
plňující odborný posudek, pokud o něj kontrolo-
vaná osoba požádala.

(3) Laboratorní vzorek se označí číslem zá-
znamu o odběru vzorku a případně jiným způsobem
umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci.

(4) Laboratorní vzorky lze připravit přímo
v místě odběru vzorku postupem podle odstavců 1
až 3 pouze pokud nebude ovlivněno složení vzorku
a nedojde k jeho znehodnocení.

Metody zkoušení

§ 9

Při senzorickém hodnocení vzorku v laboratoři
postupuje hodnotící komise složená z osob uvede-
ných v § 3 odst. 2 v souladu s metodami vhodnými
pro zamýšlený účel za podmínek uvedených v české
technické normě upravující senzorické analýzy
ČSN ISO EN 8589 Senzorická analýza – Obecné
pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.

§ 10

(1) Při kontrole emisí dehtu, nikotinu a oxidu
uhelnatého z cigaret se postupuje v souladu s postupy
uvedenými v českých technických normách

a) ČSN ISO 4387 Cigarety – Stanovení surového
a beznikotinového kondenzátu kouře za použití
rutinního analytického nakuřovacího přístroje,
v případě dehtu,

b) ČSN ISO 10315 Cigarety – Stanovení obsahu
nikotinu v kouřových kondenzátech – Metoda
plynové chromatografie, v případě nikotinu,
nebo

c) ČSN ISO 8454 Cigarety – Stanovení oxidu
uhelnatého v kouřových kondenzátech – Me-
toda NDIR, v případě oxidu uhelnatého.

Přesnost měření dehtu, nikotinu a oxidu uhelna-

tého se určuje podle české technické normy
ČSN ISO 8243 Cigarety – Odběr vzorků.

(2) Při kontrole fyzikálních a chemických vlast-
ností kaseinu a kaseinátů se postupuje v souladu s po-
stupy uvedenými v českých technických normách
upravujících metody zkoušení kaseinu a kaseinátů

a) ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinů
a kaseinátů – Část 1: Všeobecná ustanovení,

b) ČSN 57 0111-3 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 3: Stanovení vlhkosti,

c) ČSN 57 0111-5 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 5: Stanovení obsahu bílkovin,

d) ČSN 57 0111-7 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 7: Stanovení obsahu popela,

e) ČSN 57 0111-8 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 8: Stanovení titrační kyse-
losti, nebo

f) ČSN 57 0111-12 Metody zkoušení kaseinu
a kaseinátů – Část 12: Stanovení pH.

(3) Při kontrole sušených mléčných výrobků
a zahuštěných mléčných výrobků se postupuje v sou-
ladu s postupy uvedenými v českých technických
normách upravujících metody zkoušení mléčných
výrobků

a) ČSN 57 0105-3 Metody zkoušení mléčných vý-
robků sušených a zahuštěných – Část 3: Stano-
vení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a ne-
slazeném mléce,

b) ČSN 57 0105-11 Metody zkoušení mléčných
výrobků sušených a zahuštěných – Část 11:
Stanovení fosfatásové aktivity v sušeném mléce,
nebo

c) ČSN 57 0105-13 Metody zkoušení mléčných
výrobků sušených a zahuštěných – Část 13:
Stanovení obsahu vody v sušeném mléce.

(4) Při kontrole teploty zmrazených potravin se
postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých
technických normách upravujících metody zkoušení
zmrazených výrobků: ČSN 56 0290-7 Metody
zkoušení zmrazených výrobků – Část 7: Měření
teplot.

(5) Při kontrole fyzikálních a chemických
znaků některých cukrů se postupuje v souladu
s postupy uvedenými v českých technických nor-
mách
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a) ČSN 56 0160 Metody zkoušení cukrovarských
výrobků,

b) ČSN 56 0160-3 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Stanovení ztráty sušením a su-
šiny,

c) ČSN 56 0160-5 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Stanovení sacharózy polari-
zací,

d) ČSN 56 0160-6 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Část 6: Stanovení popela,

e) ČSN 56 0160-7 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Stanovení obsahu redukujících
látek,

f) ČSN 56 0160-17 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Část 17: Stanovení obsahu
sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku,
B. Refraktometrická metoda), nebo

g) ČSN 56 0160-18 Metody zkoušení cukrovar-
ských výrobků – Část 18: Stanovení glukózo-
vého ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona
s konstantním titrem).

§ 11

Protokol o zkoušce

(1) Výsledek laboratorní zkoušky se uvede
v protokolu o zkoušce.

(2) Protokol o zkoušce musí obsahovat údaje
požadované českou technickou normou upravující
požadavky na zkušební laboratoře ČSN EN ISO/
/IEC 17 025 Posuzování shody – Všeobecné poža-
davky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří.

§ 12

Pokud je na žádost kontrolované osoby ode-
brán vzorek pro doplňující odborný posudek, zajistí
kontrolovaná osoba dodržení požadavků stanove-
ných touto vyhláškou na uchování vzorku a metody
zkoušení a dále, aby laboratoř, která provede rozbor
tohoto vzorku,

a) při jeho přijetí pořídila podrobnou fotodoku-
mentaci obalu zapečetěného vzorku včetně
všech bezpečnostních prvků použitých při jeho
zapečetění a fotodokumentaci předložila v pří-
padě vyžádání ze strany příslušného dozoro-
vého orgánu a

b) do protokolu o zkoušce podle § 11 uvedla číslo
záznamu podle § 6 odst. 2 písm. a), že se jed-
nalo o vzorek pro doplňující odborný posudek
a zda byly jeho obal a bezpečnostní prvky ne-
porušené včetně uvedení čísla bezpečnostního
obalu nebo plomby, je-li na obalu nebo plombě
uvedeno.

§ 13

Ministerstvo zemědělství umožní každému
v úředních hodinách bezplatně nahlížet do textu
českých technických norem uvedených v této vy-
hlášce.

§ 14

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení
a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.

2. Vyhláška č. 611/2004 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způ-
sobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.

3. Vyhláška č. 238/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způ-
sobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve
znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.

4. Vyhláška č. 459/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způ-
sobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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