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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

 
Návrh vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 Vitaminy a minerální látky a jejich formy, které lze 
použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny 
v příloze I a II směrnice 2002/46/ES o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se doplňků 
stravy, ve znění přímo použitelných předpisů 
 

2002L0046 Čl. 4 odst. 1. S výhradou odstavce 6 mohou být pro 
výrobu doplňků stravy používány pouze 
vitaminy a minerální látky uvedené v 
příloze I ve formách uvedených v příloze 
II. 

§ 3 odst. 1 
písm. a), 
b), c), d), 
e), f), g), h) 
 

a) v názvu potraviny slovo „doplněk stravy“, 
 
 
 
b) název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek 

charakterizujících výrobek, 

 

 

c) číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek 
nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým 
účinkem vztažený na doporučenou denní dávku, 
přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí 
jednotky uvedené v příloze č. I směrnice 2002/46/ES 
o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se doplňků stravy, ve znění přímo 
použitelného předpisu 

2002L0046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 6 odst. 1 
 
 
 
Čl. 6 odst. 3. 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 2  

Pro účely čl. 5 odst. 1 směrnice 
2000/13/ES se výrobky, na něž se 
vztahuje tato směrnice, prodávají pod 
názvem „doplněk stravy“. 
3. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
uvedou se na etiketě tyto povinné údaje: 
a) názvy kategorií živin nebo látek 
charakterizujících výrobek nebo 
označení povahy těchto živin nebo látek, 
 
1. Množství živin nebo látek s výživovým 
nebo fyziologickým účinkem obsažených 
ve výrobku se na etiketě uvede číslem. 
Pro vitaminy a minerální látky se použijí 
jednotky uvedené v příloze I. 
Prováděcí pravidla k tomuto odstavci 
mohou být přijata postupem podle čl. 13 
odst. 2. 
2.  Uvedený údaj o množství živin nebo 
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d) údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v 
procentech referenční hodnoty příjmu uvedené v 
příloze č. XIII přímo použitelného právního předpisu 
Evropské unie, přičemž tento údaj lze uvést i v 
grafické podobě,  

e) doporučené denní dávkování,  
f) varování před překročením doporučeného denního 
dávkování,  
g) upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah 
dětí,  
h) upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou 
pestré stravy,  
 

 
 
 
Čl. 8 odst. 3  
 
 
 
 
Čl. 6 odst. 3. 
 
 

jiných látek se vztahuje na doporučenou 
denní dávku tak, jak je uvedena na 
etiketě. 
3.  Informace o vitaminech a minerálních 
látkách se podle potřeby vyjádří také v 
procentech referenčních hodnot 
uvedených v příloze směrnice 
90/496/EHS. 
3. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
uvedou se na etiketě tyto povinné údaje: 
b) doporučená denní dávka výrobku, 
c) varování před překročením uvedené 
doporučené denní dávky, 
d) upozornění, že by doplňky stravy 
neměly být používány jako náhrada 
pestré stravy, 
e) upozornění, že by výrobky měly být 
skladovány mimo dosah malých dětí. 
 

§ 3 odst. 2  
 
 

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) se uvádějí 
průměrnými hodnotami zjištěnými na základě 
kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené 
výrobcem. 

2002L0046 
 

Čl. 9 odst. 1  1.  Hodnoty uvedené podle čl. 8 odst. 1 a 
2 musí být průměrnými hodnotami 
založenými na analýze výrobku 
provedené výrobcem. 
 

§ 3 odst. 5 
písm. a) a 
b)  
 

(4) Označování, obchodní úprava a reklama nesmí  
a) doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se 

prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění 
nebo na tyto vlastnosti odkazovat, 
 

b) obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, 
že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže 
poskytnout dostatečné množství živin.  

 

2002L0046 
 
 
 
 

Čl. 6 odst. 2.  
 
 
 
 
Čl. 7 

Označování, obchodní úprava a reklama 
nesmějí doplňkům stravy připisovat 
vlastnosti týkající se prevence, 
ošetřování nebo léčby lidských nemocí, 
ani na tyto vlastnosti poukazovat. 
Označování doplňků stravy, jejich 
obchodní úprava a reklama nesmějí 
obsahovat žádné tvrzení, které by 
výslovně uvádělo nebo naznačovalo, že 
vyvážená a pestrá strava obecně 
nemůže poskytovat dostatečná množství 
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živin. 
Prováděcí pravidla k tomuto článku 
mohou být přijata postupem podle čl. 13 
odst. 2. 
 

§ 4 odst. 1 (1) Doplňky stravy se používají upravené do formy 
tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných obdobných 
formách, dále ve formě sypků, jako kapalina 
v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných 
podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků 
určených k příjmu v malých odměřených množstvích, a 
takto se uvádějí na trh.   

2002L0046 Čl. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
„doplňky stravy“ potraviny, jejichž účelem 
je doplňovat běžnou stravu a které jsou 
koncentrovanými zdroji živin nebo jiných 
látek s výživovým nebo fyziologickým 
účinkem, samostatně nebo v kombinaci, 
jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to 
ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek 
a v jiných podobných formách, dále ve 
formě sypké, jako kapalina v ampulích, v 
lahvičkách s kapátkem a v jiných 
podobných formách kapalných nebo 
sypkých výrobků určených k příjmu v 
malých odměřených množstvích. 

§ 5 odst. 1 
a 2 

 (1) Do potravin nelze přidávat jednotlivě nebo ve směsi 
omamné nebo psychotropní látky4), prekursory látek 
uvedených v kategorii I přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, steroidní látky tj. látky s anabolickými a 
jinými hormonálními účinky, látky hormonální povahy a 
další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, 
teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý 
účinek na lidský organismus. 

(2) Některé další látky, které nelze použít při 
výrobě potravin, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. 
 

32006R1925 Čl. 11 odst. 2 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 2 
písm. b) 
 

2.  Pokud se některý členský stát v 
případě neexistence předpisů 
Společenství domnívá, že je nutné 
přijmout nové právní předpisy 
a) týkající se povinného přidávání 
vitaminů a minerálních látek do určitých 
potravin nebo skupin potravin nebo 
 
b) týkající se zákazu nebo omezení 
používání některých jiných látek při 
výrobě určitých potravin,  
oznámí to Komisi postupem podle článku 
12. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

2002L0046 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, v platném znění   

32006R1925 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  
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