
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin 

 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
7. prosince 2015, č.j. 65094/2015-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 30. prosince 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního prostředí 
 

Doporučující připomínka: 
Z materiálu ani z odůvodnění nevyplývá, jak bude 
naloženo s dosavadní právní úpravou, tj. s 
vyhláškou č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin. Doporučujeme doplnit. 

Akceptováno.  
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb., bude 
po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
zrušena.  
 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Doporučující připomínka: 
Upozorňujeme, že se předkladatel v předloženém 
návrhu vyhlášky nevypořádal s existencí stávající 
právní úpravy dané vyhláškou č. 225/2008 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 
obohacování potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 
Sb. 

 
Akceptováno.  
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb., bude 
po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
zrušena.  
 

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 
 
K § 2 odst. 1  
 Považujeme za nadbytečné v normativním 
textu uvádět, že vitaminy, minerální látky  
a jejich formy, které jsou použitelné pro výrobu 
doplňků stravy, stejně jako požadavky na čistotu 
těchto látek, jsou stanoveny přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie. Jde o pouhý nenormativní 

Vysvětleno. 
Z důvodu srozumitelnosti a provázanosti 
požadavků na doplňky stravy byly odkazy na další 
právní předpisy vztahující se k doplňkům stravy 
zachovány. 
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odkaz, který je nadbytečný a ve vztahu k přímo 
použitelným předpisům Evropské unie přímo 
nežádoucí.   
 
K § 5 
 Jestliže předmětem vyhlášky je úprava 
požadavků na složení doplňků stravy, jejich 
označování a způsob použití doplňků stravy, pak 
nám není zřejmé, proč je v přechodném ustanovení 
řešena samotná výroba doplňků stravy. 
Doporučujeme předkladateli, aby text ustanovení 
upravil, neboť vyhláška se výrobou nezabývá. 
 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě 
 Jelikož zmocňovací ustanovení pro 
Ministerstvo zemědělství bylo do zákona  
o potravinách a tabákových výrobcích vloženo až 
zákonem č. 139/2014 Sb., doporučujeme z úvodní 
věty vypustit pro nadbytečnost odkazy na 
předcházející novely tohoto zákona. 
 
K § 3 odst. 1 písm. a) 
 Doporučujeme výraz „slovo“ uvést v plurálu, a 
to s ohledem na počet nově povinně uváděných 
slov. 
 
K odůvodnění 
 Ve zvláštní části odůvodnění, konkrétně pak 
v odůvodnění § 5, upozorňujeme na chybějící část 
věty. Z odůvodnění přechodného ustanovení 
nevyplývá, co má být výrobcům doplňků stravy 
umožněno. 

 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven ve znění:  

- Potraviny uvedené na trh nebo označené před 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být 

prodávány do vyčerpání zásob. 

- Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2017.  

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven ve znění: 
„v názvu potraviny slova „doplněk stravy“,“ 
 
 
 
Akceptováno.  
Důvodová zpráva byla doplněna. Návrh úpravy 
textu: 

„Některé navrhované změny oproti stávající 
právní právě si vyžadují určitý čas pro jejich 
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zavedení do praxe, proto se navrhují přechodná 
ustanovení, která umožní výrobcům doplňků 
stravy upravit výrobky z pohledu jejich složení i 
označování.“  
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Připomínka: 

1. K Odůvodnění, obecná část bod 2: 
Doporučujeme zaměřit se při argumentaci pro 
nevhodnost použití varianty č. 2 především na 
velký rozsah změn a tudíž příhodnost varianty  
č. 3 a tuto argumentaci rozšířit v Odůvodnění, 
obecná část bod 4.1.  

 

 
 
Akceptováno.  
Důvodová zpráva byla v bodě 2 doplněna.  
Návrh úpravy textu: 
„Varianta přípravy novely vyhlášky č. 225/2008 Sb. 
byla posouzena jako nevhodná z důvodu 
celkového rozsahu změn zahrnujících změny 
terminologie a četné úpravy a zrušení některých 
příloh. Současně bylo přihlédnuto ke skutečnosti, 
že by byla vyhláška i nadále vydána Ministerstvem 
zdravotnictví podle zmocnění před novelou zákona  
o potravinách provedenou v roce 2014.“  
  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Zásadní připomínky: 
 
K obecné části  odůvodnění: 
 
1) V bodě 1.2 je chybně uveden název nařízení (ES) 
č. 1925/2006, žádáme jej opravit.  

 
2) Nesouhlasíme s tvrzením v bodě 1.2, že vyhláška 
č. 225/2008 Sb. je duplicitní k nařízení (ES) č. 
1925/2006, neboť nařízení 1925/2006 se na doplňky 
stravy nevztahuje.  
V bodě 1.5 ohledně odkazu na duplicitu vyhlášky č. 
225/2008 Sb. s nařízením (ES) č. 1925/2006 
požadujeme uvedení konkrétních duplicit, které mají 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla opravena.  
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
Text vztahující se k duplicitě byl z důvodové 
zprávy odstraněn. 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
Text vztahující se k duplicitě byl z důvodové 
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být odstraňovány. 
 
3) V bodě 1.2 se odkazuje na nové vědecké 
poznatky v dané problematice, ty však nikde nejsou 
dále specifikovány, žádáme je tedy doplnit a alespoň 
obecně identifikovat co do jejich rozsahu a dopadu 
na řešenou problematiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) V bodě 1.4, jde-li o identifikaci dotčených 
subjektů, pak vzhledem k odebrání kompetencí 
Ministerstvu zdravotnictví zákonem č. 139/2014 Sb. 
není MZ dotčeným subjektem, a stejně tak ani 
orgány ochrany veřejného zdraví. Pokud by měly být 
dotčenými orgány, žádáme vysvětlení, neboť podle 
stávající právní úpravy dozor nad doplňky stravy 
vykonává SZPI a celá oblast komplet spadá do 

zprávy odstraněn. 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla v bodě 1.2 doplněna. 
Změna limitů pro použití některých dalších látek 
v doplňcích stravy vychází z následujících zdrojů: 
1. ESCOP Monographs (European Scientific 

Cooperative of Phytoterapy), The Scientific   
Foundation for Herbal Medicinal Products, 
second edition  

2. EFSA Compendium of botanicals that have 
been reported to contain toxic, addictive, 
psychotropic or other substances of concern, 
EFSA Journal 2009; 7(9):281 

3. EMA (European medicines agency) 
http://www.ema.europa.eu/ema/  

4. Scientific Opinion on a Qualified Presumption 
of Safety (QPS) approach for the safety 
assessment of botanicals and botanical 
preparations EFSA Journal 2014;12(3):3593 

5. Scientific Opinion on the substantiation of 
health claims related to monacolin K from red 
yeast rice and maintenance of normal blood 
LDL-cholesterol concentrations (ID 1648, 1700) 
pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 
1924/20061, EFSA Journal 2011;9(7):2304 

 
 
Vysvětleno. 
Resort Ministerstva zdravotnictví byl v seznamu 
dotčených subjektů zachován, jelikož dle 
připomínky SZPI bylo vloženo ustanovení týkající 
se požadavků na přidávání dalších látek do 
potravin, ve kterém je odkazováno mimo jiné na 
zákon 167/1998 Sb. o návykových látkách.   
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gesce Ministerstva zemědělství.  
 
4) Mezi dotčenými subjekty naopak schází 
spotřebitelé, na jejichž ochranu navrhovaná právní 
úprava bude mít přímý dopad - podstatou 
přijímaných opatření v návaznosti na nařízení (ES) 
č. 178/2002, na které se odkazuje v legislativním 
textu, je ochrana zdraví a dalších zájmů spotřebitele. 
Požadujeme odůvodnění v tomto smyslu doplnit. 
 
6) K bodu 7: V odůvodnění se uvádí, že navrhované 
změny byly konzultovány rovněž s Ministerstvem 
zdravotnictví, což je informace matoucí až 
nepravdivá, neboť ve skutečnosti žádná konzultace 
neproběhla. MZ bylo pouze požádáno o návrhy, kdy 
byl zaslán návrh novely vyhlášky č. 225/2008 Sb. 
připravené na počátku roku 2014, který se však od 
současného textu podstatně odlišoval.  
 
 
Ke zvláštní části odůvodnění: 
 
1) Požadujeme výrazně doplnit a revidovat zvláštní 
část odůvodnění.  
Odůvodnění: Zcela zásadním nedostatkem je 
naprosto nedostatečné odůvodnění jednotlivých 
ustanovení. V souladu se základním předpisem 
potravinového práva EU, nařízením (ES) č. 
178/2002, musí být přijímaná opatření založena na 
analýze rizika. Z odůvodnění však nevyplývá, že by 
zhodnocení rizika bylo provedeno a co z tohoto 
zhodnocení rizika zejména s ohledem na lidské 
zdraví vyplývá. Jedná se zejména o přílohu 
k vyhlášce, kdy v odůvodnění není k žádné zde 
uvedené látce zmíněn důvod navrženého omezení. 
Odkazuje se na to, že se vychází ze stávající právní 
úpravy, což je však nedostatečné a nerelevantní, 

 
 
Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl v bodě 1.4 doplněn o 
dotčený subjekt - spotřebitelé. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla v bodě 7 upravena. 
Návrh úpravy textu: „Návrh vyhlášky vychází ze 
znění stávající vyhlášky č. 225/2008 Sb., 
v platném znění a z návrhů Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce, Ministerstva zdravotnictví, 
Státního zdravotního ústavu, České asociace pro 
speciální potraviny a Potravinářské komory ČR.“   
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla ve zvláštní části 
zrevidována a v bodě 1.2 doplněna: 
Změna limitů pro použití některých dalších látek 
v doplňcích stravy vychází z těchto literárních 
zdrojů: 
1. ESCOP Monographs (European Scientific 

Cooperative of Phytoterapy), The Scientific   
Foundation for Herbal Medicinal Products, 
second edition  

2. EFSA Compendium of botanicals that have 
been reported to contain toxic, addictive, 
psychotropic or other substances of concern, 
EFSA Journal 2009; 7(9):281 

3. EMA (European medicines agency) 
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protože se jedná o úpravu novou, kdy je nutné 
odůvodnění. Za zhodnocení rizika nelze považovat 
odkaz na současnou právní úpravu, kdy současná 
úprava obsahuje další opatření, které návrh nové 
právní úpravy již neobsahuje (které byly brány 
v kontextu jako soubor opatření), a navíc nejsou 
zdůvodněny ani navrhované úpravy proti stávající 
právní úpravě.  

 
 
 
 
 
 

2) V odůvodnění k § 4 se uvádí, že se sjednocuje 
pojem doplněk stravy v souvislosti se změnou 
obsahu pojmu potravina. Kategorie doplňků stravy je 
definována směrnicí 2002/46/ES a definice potraviny 
je uvedena v nařízení (ES) č. 178/2002, kdy ani 
jedna z definic neprošla dosud žádnou úpravou. 
Požadujeme tedy vysvětlení, v čem se změnil 
obsahu pojmu „potravina“ a v čem došlo ke 
sjednocení. 
 
 
 
 
K návrhu vyhlášky: 
1) Obecně návrh obsahuje ustanovení jdoucí nad 
rámec předpisů Evropské unie, obsahuje národní 
ustanovení, a to pokud jde o složení doplňků stravy 
a požadavků na označování. Návrh vyhlášky není 
čistou transpozicí směrnice na doplňky stravy, 
obsahuje technické požadavky, a proto podléhá 
požadavku na technickou notifikaci podle směrnice 
2015/1535, a dále vzhledem ke stanovení 
dodatečných požadavků na označování. Z tohoto 

http://www.ema.europa.eu/ema/  
4. Scientific Opinion on a Qualified Presumption 

of Safety (QPS) approach for the safety 
assessment of botanicals and botanical 
preparations EFSA Journal 2014;12(3):3593 

5. Scientific Opinion on the substantiation of 
health claims related to monacolin K from red 
yeast rice and maintenance of normal blood 
LDL-cholesterol concentrations (ID 1648, 1700) 
pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 
1924/20061, EFSA Journal 2011;9(7):2304 

 

 
 
Akceptováno. 

Odůvodnění bylo zpřesněno v následujícím 
znění, tak aby jednoznačně reflektovalo 
provedené změny: „Způsob použití doplňků stravy 
vychází ze stávající právní úpravy. Dochází 
k upřesnění stávajícího ustanovení vyhlášky č. 
225/2008 Sb., v platném znění zejména 
sjednocením používané terminologie se směrnicí 
2002/46/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se doplňků stravy, v 
platném znění.“ 

 
 

 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky bude notifikován. 
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důvodu je nutné oznámit návrh právního předpisu i 
podle článku 45 nařízení (EU) č, 1169/2011 
(„Odkazuje-li se na tento článek, oznámí členský 
stát, který považuje za nezbytné přijmout nové 
právní předpisy o poskytování informací o 
potravinách, předem Komisi a ostatním členským 
státům zamýšlená opatření a odůvodní je.“), přičemž 
soulad s nařízením (EU) č. 1169/2011 se v návrhu 
legislativního textu a odůvodnění deklaruje.  

 
2) K § 1 a 2: Požadujeme zrevidovat odkazy na 
poznámku pod čarou č. 2.  
 

- K § 1: V ustanovení § 1 se vymezuje předmět 
úpravy, podle kterého se v návrhu zohledňují 
přímo použitelné právní předpisy EU 
upravující vitaminy a minerální látky a jejich 
formy pro použití v doplňcích stravy a na 
čistotu látek použitých pro jejich výrobu 
s odkazem na poznámku pod čarou č. 2. 
Nicméně v poznámce pod čarou č. 2 se uvádí 
nařízení vztahující se k označování potravin a 
k nařízení (ES) č. 1925/2006, které se na 
doplňky stravy v případě vitaminů a 
minerálních látek nevztahuje. 

 
- K § 2: Má se jednat o stanovení požadavků na 

složení doplňků stravy. V případě požadavků 
na použití vitaminů a minerálních látek a jejich 
formy se uvádí, že jsou stanoveny přímo 
použitelnými právními předpisy EU s odkazem 
na poznámku pod čarou 2. Nicméně 
v poznámce pod čarou č. 2 se uvádí nařízení 
vztahující se k označování potravin a 
k nařízení (ES) č. 1925/2006, které se na 
doplňky stravy v případě vitaminů a 
minerálních látek nevztahuje. Dále se uvádí, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odkazy a poznámky pod čarou v § 1 byly 
revidovány. Poznámka pod čarou č. 1 se týká 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 
2002/46/ES a poznámka pod čarou č. 2 se týká 
přímo použitelných předpisů Evropské unie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení § 2 bylo na základě připomínky OKOM 
upraveno tak, že byla stanovena povinnost 
používat vitaminy a minerální látky a jejich formy 
jak jsou stanoveny v příloze I a II směrnice 
2002/46/ES, ve znění přímo použitelných 
předpisů. 
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že požadavky na čistotu látek pro výrobu 
doplňků stravy jsou stanoveny nařízením (EU) 
č. 231/2012, přičemž zde stanovené 
požadavky se vztahují pouze na potravinářské 
přídatné látky, ale na všechny látky, které se 
při výrobě doplňků stravy používají. 

 
3) K tabulce 2 v příloze vyhlášky: Z tabulky vyplývá, 
že červená rýže se ztotožňuje s monakolinem K a 
dále se navrhuje limit 10 mg, kdy ovšem není jasné z 
čeho. Ovšem i v tomto případě platí, že navržený 
limit jako v ostatních případech není nijak 
odůvodněn.  

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o nejvyšší přípustné množství 
monakolinu K v denní dávce doplňku stravy. 
Termín byl v tabulce upraven ve znění: „monakolin 
K z červené fermentované rýže (Monascus 
purpureus)“ 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Připomínky: 
K absenci přechodného ustanovení ve vztahu k § 
3 - označování doplňků stravy 
Předložený návrh vyhlášky rozšiřuje údaje týkající se 
označování doplňků stravy. S ohledem  
na tuto skutečnost považujeme za vhodné, aby 
dotčený návrh obsahoval též přechodné ustanovení 
týkající se označování doplňků stravy. Do jisté míry 
se lze inspirovat např. návrhem vyhlášky o 
požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované 
výrobky, ochucovadla a hořčici, který v § 8 stanoví, 
že potraviny uvedené na trh nebo označené 
v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 
331/1997 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání 
zásob. 

 
K odůvodnění 
Z odůvodnění vyplývá, že je zde platná a účinná 
vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb. 
S ohledem na skutečnost, že tato vyhláška je v gesci 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve znění: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2017. Potraviny uvedené 
na trh nebo označené před dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky mohou být prodávány do vyčerpání 
zásob.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb., bude 
po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
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Ministerstva zdravotnictví a že materie obou 
vyhlášek se překrývá, požadujeme do odůvodnění 
doplnit informaci, jakým způsobem bude existence 
těchto dvou vyhlášek upravujících stejný předmět 
úpravy řešena – zda Ministerstvo zdravotnictví zruší 
vyhlášku č. 225/2008 Sb., nebo zda provede její 
novelizaci do té míry, aby se eliminovala překrývající 
se ustanovení.  
 

zrušena.  
 
 

Ministerstvo financí 
 

Připomínka: 
1. Obecně - Doporučujeme prověřit, zda by rovněž 

tato vyhláška neměla být oznámena podle 
směrnice 2015/1535 (stejně jako ostatní vyhlášky 
vydávané k provedení § 18 zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích). 

2. K § 5 - Přechodné ustanovení je podle našeho 
názoru třeba upravit - jednak by se mělo 
vztahovat pouze na již vyrobené doplňky stravy 
(navrhovaná dikce podle našeho názoru 
znamená v podstatě odložení účinnosti vyhlášky 
o půl roku) a jednak je třeba uvést předpis, podle 
kterého se takové doplňky budou posuzovat, 
konkrétně (nikoliv pouze neurčitou dikcí 
"dosavadní předpis"). 
 

 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky bude notifikován. 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh znění přechodného ustanovení: 
Text byl upraven ve znění: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2017. Potraviny uvedené 
na trh nebo označené před dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky mohou být prodávány do vyčerpání 
zásob.“. 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy 

Připomínka:  

Obecně:  
Z materiálu není zřejmé, jakým způsobem se bude 
řešit existence vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 
obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů, 
neboť ani návrh vyhlášky o doplňcích stravy, ani 
zákon č. 139/2014 Sb., 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 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

 
 
Akceptováno.  
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb., bude 
po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
zrušena.  
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změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, neobsahují 
zrušovací ustanovení. Doporučujeme výše uvedené 
zohlednit. 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo dopravy 
 

Připomínka: 

V návrhu vyhlášky chybí zrušovací ustanovení, 
ačkoliv z odůvodnění je zřejmé, že nová vyhláška 
kompletně nahradí dosavadní právní úpravu – 
vyhlášku č.  225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb. 
Navrhujeme za § 5 vložit nový § 6, kterým bude 
zrušena stávající vyhláška včetně její novely a 
dosavadní § 6 (účinnost) označit jako § 7. 
Doporučujeme provést úpravu předloženého 
materiálu s ohledem na výše uvedenou připomínku. 
 

 
Akceptováno.  
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na doplňky stravy a na obohacování 
potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb., bude 
po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, 
zrušena.  
 

Úřad vlády – ministr a předseda 
Legislativní rady vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a inovace 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - vedoucí úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor kompatibility 
 

 
Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
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členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
 
 
 
 
 
 
Zásadní připomínky: 
K § 2 a § 3 návrhu: 
 Úpravu obsaženou v § 2 odst. 1 požadujeme 
podtrhnout, označit celexovým číslem a vložit do 
rozdílové tabulky ve vztahu k čl. 4 odst. 1 směrnice 
2002/46/ES.  
Požadujeme podtrhnout a vložit do rozdílové tabulky 
rovněž § 3 odst. 1 písm. c) ve vztahu k čl. 8 odst. 1 a 
2 směrnice 2002/46/ES, § 3 odst. 1 písm. d) ve 
vztahu k čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/46/ES a § 3 
odst. 2 ve vztahu k čl. 9 odst. 1 směrnice 
2002/46/ES. 
Dále požadujeme podtrhnout, označit celexovým 
číslem a vložit do rozdílové tabulky ve vztahu k čl. 3 
prvnímu pododstavci nařízení č. 1924/2006 
ustanovení § 3 odst. 5 návrhu. 
K odůvodnění: 
V odůvodnění návrhu je na str. 1 v bodě 1.2 
uvedeno nařízení o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin pod špatným 
číslem (č. 1925/2006 místo č. 1924/2006). Na 
dalších místech (na str. 3 a 5) je pak rovněž 
uváděno „nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1925/2006“ místo správného „nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006“. 
Požadujeme opravit.  
V odůvodnění je uváděno nařízení Komise č. 
1170/2009, navíc bez uvedení dalších nařízení 
novelizujících přílohu II směrnice 2002/46/ES - 

Akceptováno. 
Text byl upraven dle požadavku. 
 
 
 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena dle požadavku. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text i rozdílová tabulka byla upravena dle 
požadavku  
 
 
Akceptováno. 
Odkazy na nařízení (ES) 1924/2006 byly ze stran 
1,3 a 5 odstraněny. Návrh stanovuje požadavky na 
složení potravin na základě čl. 11 odst. 2 písm. b 
(ES) č. 1925/2006 nikoliv na základě nařízení (ES) 
č. 1924/2006. 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla v požadovaném kontextu 
doplněna. 
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nařízení č. 1161/2011, č. 119/2014 a č. 2015/414. 
V této souvislosti konstatujeme, že správně by se 
mělo odkazovat nikoliv na novelu, ale přímo na 
novelizovaný předpis (resp. jeho určitá ustanovení či 
části) ve znění pozdějších předpisů. Funkcí 
novelizačních ustanovení je vtělit určitý obsah do 
novelizovaného předpisu (viz ustanovení typu 
„Přílohy I a II směrnice 2002/46/ES se nahrazují 
přílohami I a II tohoto nařízení“ nebo „V příloze II 
směrnice 2002/46/ ES se … doplňuje… „). Proto 
není na místě odkazovat na tato ustanovení, ale na 
nová ustanovení v novelizovaném předpisu. 
Poukazujeme i na to, že nejen nařízení č. 
1170/2009, ale i ostatní výše v připomínce uvedená 
nařízení novelizovala přílohu II směrnice 
2002/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (nikoliv 
nařízení č. 1170/2009; proto také nelze uvést 
„nařízení Komise (ES) č. 1170/2009…, v platném 
znění“, jak se uvádí v odůvodnění). V odůvodnění by 
se proto měly místo shora uvedených nařízení uvést 
přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/46/ES, v platném znění. Odůvodnění 
vyhlášky by ovšem mělo vysvětlit, že původní přílohy 
I a II směrnice byly zcela vyměněny a dále doplněny 
nařízeními č. 1170/2009, č. 1161/2011, č. 119/2014 
a č. 2015/414 s tím, že povaha do směrnice 
nařízeními vtělených změn vyžaduje nyní adaptaci 
jako u nařízení, nikoliv transpozici. 
Ve zhodnocení slučitelnosti navrhované právní 
úpravy s předpisy Evropské unie chybí zmínka o 
ustanovení čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, o směrnici 2002/46/ES, v platném znění, jakož 
i o tom, že předpis bude notifikován podle směrnice 
2015/1535. Požadujeme výše uvedené doplnit. 
Naopak, v souladu s  připomínkou uvedenou 
v předchozím odstavci požadujeme vypustit z výčtu 
předpisů EU nařízení Komise (ES) č. 1170/2009, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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v platném znění.  
Požadujeme rovněž aktualizovat srovnávací tabulku 
ke směrnici 2002/46/ES uloženou v databázi č. 2 
ISAP. 
 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU: 
 Návrh vyhlášky má vztah k těmto předpisům 
EU: 

 čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „SFEU“), 

 směrnici 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 (dále jen „směrnice“), 

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

 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách 
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, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým 
se stanoví postupy týkající se uplatňování 
některých vnitrostátních technických pravidel 
u výrobků uvedených v souladu s právními 

 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla aktualizována. 
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předpisy na trh v jiném členském státě a 
kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES 
a 

 směrnici 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 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  

 
Zásadní připomínky: 
Obecná připomínka k notifikaci podle směrnice EU č. 
2015/1535 
 S ohledem na úpravu obsaženou např. v § 2 
odst. 2, § 3 odst. 1 písm. i) až k) a v příloze 
k vyhlášce, jenž je nutno považovat za čistě 
vnitrostátní a přinášející určité změny oproti 
dosavadní úpravě, představuje návrh vyhlášky 
technický předpis a je nutné, aby podstoupil 
notifikační proces podle směrnice EU č. 2015/1535. 
Nutno do textu doplnit i příslušné ustanovení dle čl. 
48 odst. 7 LPV. 
 
K § 1 návrhu: 
S ohledem na čl. 48 odst. 4 LPV požadujeme 
v ustanovení § 1 vypustit slova „upravující vitaminy a 
minerální látky a jejich formy, které lze použít pro 
výrobu doplňků stravy a požadavky na čistotu látek 
použitých pro výrobu doplňků stravy“. Přímo 
použitelné předpisy Evropské unie se přímo v textu 
úvodního ustanovení blíže nespecifikují. 
 
K § 1 (poznámka pod čarou č. 1) návrhu: 
V poznámce pod čarou č. 1 požadujeme vypustit 
odkaz na směrnici Komise 2006/37/ES. Úprava, 
která byla vtělena do směrnice směrnicí Komise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky podstoupí notifikační proces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Dotčená slova byla vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odkaz na směrnici Komise 2006/37/ES byl 
vypuštěn. 
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2006/37/ES, byla zcela nahrazena úpravou, kterou 
do směrnice vtělilo nařízení Komise č. 1170/2009.  
 
K § 1 (poznámka pod čarou č. 2) návrhu: 
V poznámce pod čarou č. 2 je mj. uvedeno nařízení 
Komise č. 1170/2009, navíc bez uvedení dalších 
relevantních nařízení novelizujících přílohu II 
směrnice. Jak jsme uvedli výše, považujeme za 
správné odkazovat nikoliv na novelu, ale přímo na 
novelizovaný předpis (resp. jeho určitá ustanovení či 
části), ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme 
proto v poznámce pod čarou č. 2 místo nařízení č. 
1170/2009 uvést: „Příloha I a příloha II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 
20. června 2002 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se doplňků stravy, ve 
znění nařízení…“. V této formě by pak ale odkaz na 
směrnici neměl zůstat v pozn. pod čarou 2), která je 
vyhrazena nařízením.  
 
Dále požadujeme v poznámce pod čarou č. 2 
ponechat nařízení č. 1924/2006 a naopak vypustit 
nařízení č. 1925/2006 (resp. vysvětlit jeho uvedení 
v poznámce pod čarou č. 2). 
 
 
 
 
 
K § 2 odst. 1 návrhu: 
Máme za to, že v § 2 odst. 1 větě první je nutno 
odkázat na přílohu I a přílohu II směrnice, ve znění 
nařízení, spolu s odkazem na novou poznámku pod 
čarou, ve které se uvedou shora uvedené přílohy už 
i s plným názvem směrnice. Odkaz by neměl znít na 
novely (kterými jsou v daném případě nařízení), ale 
na vlastní novelami dotčený předpis (resp. jeho 

 
 
 
Akceptováno. 
Odkaz na přílohy směrnice 2002/46/ES ve znění 
nařízení byl označen jako poznámka pod čarou č. 
1.  
 
 
Vysvětleno. 
Odkaz na nařízení (ES) 1925/2006 byl zachován, 
jelikož do vyhlášky byl na základě připomínek 
dalších subjektů vložen nový paragraf 6, kterým se 
omezuje používání některých látek při výrobě 
potravin včetně dopl na základě čl. 11 odst. 2 
písm. b) ES) 1925/2006 a zmocnění podle § 18 
odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
Akceptováno. 
Odkaz na nařízení (ES) 1924/2006 byl zachován. 
Návrh vyhlášky stanovuje požadavky na složení 
potravin na základě čl. 11 odst. 2 písm. b (ES) č. 
1925/2006, z tohoto důvodu je uveden odkaz na 
toto nařízení.  
 
 
 
 
Akceptováno.   
Text byl upraven dle požadavku připomínky ve 
znění: „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, ve 
znění přímo použitelných předpisů“ 
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části), ve znění příslušných novel (v daném případě 
jde o přílohu I a II směrnice 2002/46/ES ve znění 
novel). O nutnosti odkázat na předpis EU, do 
kterého novely vložily určitá ustanovení, svědčí i 
argument, že změny způsobené novelami 
nezaniknou z důvodu pouhého zrušení právního 
předpisu, který novelizoval příslušný jiný předpis, a 
že vložená ustanovení mohou de facto přežít právní 
předpis, kterým byly vloženy do příslušného jiného 
předpisu. Proto by odkaz měl znít na přílohu I a II 
směrnice 2002/46/ES, ve znění novelizačního 
nařízení.  
Ustanovení § 2 odst. 1 věta druhá netransponuje 
náležitě čl. 4 odst. 3 a 4 směrnice. Pokud jde o látky 
uvedené v příloze II směrnice (zdroje vitamínů a 
minerálních látek, které lze použít při výrobě doplňků 
stravy), mají se na prvním místě použít kritéria pro 
čistotu stanovená právními předpisy EU pro jejich 
použití při výrobě potravin pro jiné účely, než na 
které se vztahuje směrnice. Nejde-li použít žádný 
takový předpis, má se použít případné opatření 
přijaté Komisí na základě čl. 4 odst. 2 směrnice, a 
není-li takové opatření, mají se dle čl. 4 odst. 4 
směrnice použít obecně přijatelná kritéria pro čistotu 
doporučená mezinárodními subjekty (případně 
můžou být zachovány vnitrostátní předpisy stanovící 
přísnější kritéria pro čistotu). Výše uvedené 
z ustanovení § 2 odst. 1 věty druhé nevyplývá. 
Návrh by měl obsahovat ustanovení vztahující se jen 
na látky podle přílohy II směrnice (nikoliv na všechny 
látky použití pro výrobu doplňků stravy), které by 
odkazovalo na prvním místě na takový okruh přímo 
použitelných předpisů, aby to odpovídalo čl. 4 odst. 
3 směrnice, na druhém místě na případné opatření 
Komise a na třetím místě na příslušná kritéria pro  
čistotu doporučená mezinárodními subjekty, která 
vyhovují čl. 4 odst. 4 směrnice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II 
směrnice nejsou stanovena právními předpisy EU, 
opatřením přijatým Komisí, mezinárodními 
doporučeními ani vnitrostátními předpisy. Z tohoto 
důvodu jsou ustanovení čl. 4 odst. 3 a 4 směrnice 
považována za nerelevantní pro transpozici. 
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K § 2 odst. 2 návrhu: 
Ohledně § 2 odst. 2 věty první požadujeme vyjasnit, 
jak se na látky uvedené v příloze vyhlášky vztahuje 
úprava obsažená v nařízení č. 1331/2008, nařízení 
č. 1332/2008, nařízení č. 1333/2008 resp. nařízení č. 
1334/2008. Pokud jsou rovněž v těchto nařízeních 
stanoveny podmínky, za kterých lze uvedené látky 
použít v potravinách včetně doplňků stravy, mělo by 
to ustanovení § 2 odst. 2 věta první zohlednit tak, 
aby bylo jasné, že podmínky stanovené v příloze 
jsou jen dalšími podmínkami vedle podmínek 
plynoucích z přímo použitelných předpisů Evropské 
unie. 
 
K § 3 návrhu: 
Směrnice stanoví požadavek, aby se na etiketě 
uvedly názvy kategorií živin nebo látek 
charakterizujících výrobek nebo označení povahy 
těchto živin nebo látek (srov. v čl. 6 odst. 3 písm. a) 
směrnice). Požadujeme buď vysvětlit, proč lze název 
vitamínu, minerální látky nebo další látky 
charakterizující výrobek ve smyslu návrhu považovat 
za název kategorie živiny resp. látky charakterizující 
výrobek ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice, 
nebo ustanovení uvést do souladu s výše zmíněným 
ustanovením směrnice. 
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice 
požadujeme v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) 
nahradit slova „dalších látek“ slovy „jiných látek 
s výživovým nebo fyziologickým účinkem“  
 

 
Akceptováno. 
Nařízení č. 1331/2008, nařízení č. 1332/2008, 
nařízení č. 1333/2008 resp. nařízení č. 1334/2008 
jsou přímo použitelnými předpisy které se vztahují 
na všechny potraviny včetně doplňků stravy. 
 
Ustanovení § 2 odst. 2 druhé věty bylo 
odstraněno.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pokud by byla uvedena slova „kategorie živin“, 
např. u vitamínů by nebylo jednoznačné, zda má 
výrobce na etiketě uvést jen slovo „vitaminy“ 
jakožto název kategorie nebo slova vitamin A, 
vitamin B apod. Ustanovení čl. 8 směrnice již 
požaduje uvést množství živin a nikoliv množství 
celé kategorie živin. S cílem zajištění informování 
spotřebitele o tom jaké specifické živiny doplněk 
stravy obsahuje včetně jejich množství a zároveň 
zajištění jednoznačnosti požadovaných údajů 
preferujeme zachovat stávající znění jaké je 
v současnosti použito ve vyhlášce 225/2008 Sb. tj. 
„název vitaminů, minerálních látek nebo dalších 
látek charakterizujících výrobek“ 
 
 
Akceptováno. 
Slova „jiných látek s výživovým nebo fyziologickým 
účinkem“ byla doplněna. 
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a slova „vztažený na referenční hodnotu příjmu“ 
nahradit slovy „vztažený na doporučenou denní 
dávku, jak vyplývá z označení na obalu“.  
 
 
 
 
 
 
 
Nadto požadujeme v souladu s čl. 8 odst. 1 větou 
druhou směrnice nahradit ve stejném ustanovení 
návrhu slova „v příloze č. XIII přímo použitelného 
právního předpisu Evropské unie6“ slovy v příloze I 
směrnice, ve znění nařízení.. 
 
Z § 3 odst. 1 písm. e) požadujeme vypustit slova „a 
další podmínky použití“. Uvedená slova jsou 
vyznačena jako transpoziční vůči směrnici 
2002/46/ES, avšak požadavek v nich obsažen 
neodpovídá žádnému požadavku stanovenému ve 
směrnici 2002/46/ES.  
V § 3 odst. 5 požadujeme slovo „nutričních“ nahradit 
slovem „výživových“ (viz „výživová tvrzení“ podle 
nařízení č. 1924/2006). 
 
 
 
 
 
K § 4 návrhu: 
Princip vzájemného uznávání zde není stanoven 
správně.  
Předně, není možné, aby hodnocení, zda právní 
předpisy zaručují dostatečnou míru ochrany zdraví 
spotřebitelů, byla podrobena i harmonizovaná právní 
úprava, tj. přímo aplikovatelné předpisy i vnitrostátní 

Akceptováno. 
Text byl upraven dle návrhu ve znění: „číselný 
údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo 
jiných látek s výživovým nebo fyziologickým 
účinkem vztažený na denní doporučenou denní 
dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se 
použijí jednotky uvedené v příloze č. I směrnice 
2002/46/ES, ve znění nařízení Komise č. 
1170/2009 ,“ 
 
Akceptováno. 
 Slova „v příloze č. XIII přímo použitelného 
právního předpisu Evropské unie6“ byla nahrazena 
slovy v příloze I směrnice, ve znění nařízení.    
 
 
Akceptováno. 
Slova „a další podmínky použití“ byla odstraněna. 
Uvedení podmínek použití musí být splněno na 
základě čl. 9 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 
1169/2011. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven dle návrhu ve znění: „Výživová a 
zdravotní tvrzení u doplňků stravy se mohou uvést 
za podmínek přímo použitelného právního 
předpisu Evropské unie o požadavcích na uvádění 
výživových a zdravotních tvrzení při označování 
potravin“. 
 
 
Akceptováno. 
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úprava jiného členského státu založená na 
ustanoveních směrnic, ledaže tyto směrnice 
v určitém rozsahu připouští stanovení přísnějších 
požadavků a umožňují aplikovat princip vzájemného 
uznávání, jak je obsažen v čl. 34 SFEU. Pro doplňky 
stravy klíčová směrnice 2002/46/ES (srov. čl. 11) to 
umožňuje je ve vymezených případech.  
Zadruhé, v důsledku vylučovacího vztahu mezi 
písmeny a) a b) v odst. 2 (viz čárku před spojkou 
„nebo“) nebude v rozporu s principem vzájemného 
uznávání (jedním z principů svobody volného 
pohybu zboží podle č. 34 a násl. SFEU) možné se 
tohoto principu dovolávat v případě, kdy sice na 
jedné straně doplněk stravy bude odpovídat všem 
relevantním předpisům závazným v jiném členském 
státě, avšak na druhé straně, pokud jde o určité 
aspekty, regulované právními předpisy ČR, záruku 
dostatečné míry ochrany zdraví spotřebitelů bude 
osoba hodlající jej uvést na trh v ČR schopna 
prokázat toliko s odkazem na výrobní postup resp. 
používanou správnou výrobní praxi. Požadujeme 
proto umožnit dovolávat se principu vzájemného 
uznávání na základě jednak doložení splnění všech 
relevantních předpisů jiného členského státu, a 
vyžaduje-li si to i pak zaručení dostatečné míry 
ochrany zdraví spotřebitelů, pokud jde o aspekty, 
jejichž regulace je ponechána v kompetenci České 
republiky, i doložení používání výrobního postupu, 
který takovou záruku poskytuje. 
Požadujeme upravit písm. b) nebo odůvodnění 
vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že slovy „používaným 
v jiném členském státě“ není myšleno používání 
širším okruhem výrobců. Je nutné umožnit dovolávat 
se principu vzájemného uznávání i výrobci, který 
používá výrobní postup, který v příslušné zemí 
nepoužívá nikdo jiný. Ustanovení čl. 6 odst. 1 
druhého pododstavce nařízení č. 764/2008 jasně 
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vyžaduje, aby se rozhodnutí o odmítnutí doplňku 
stravy k uvedení na trh v ČR zakládalo na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
vlastnostech daného výrobku nebo druhu výrobku. 
Nemůže být proto založeno na tom, že výrobní 
postup není v dostatečné míře rozšířen. 
Požadujeme § 4 odst. 2 a odst. 3 upravit ve smyslu 
výše uvedených připomínek. 
 
K § 5 návrhu: 
Požadujeme vypustit slovo „nejdéle“ na obou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
místech, kde se vyskytuje. Musí být stanoven jeden 
konkrétní okamžik, do kterého se výroba resp. 
doplňky stravy při uvedení na trh posuzují podle 
dosavadního právního předpisu. 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně 
slučitelný. 

Nedostatky po formální stránce 
požadujeme napravit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven ve znění: „Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2017. Potraviny uvedené 
na trh nebo označené před dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky mohou být prodávány do vyčerpání 
zásob.“ 
 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad 
 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných rezerv 
 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  
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Úřad průmyslového vlastnictví 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Zásadní připomínky: 

1. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1 
Navrhujeme odstavec doplnit následovně:  
„Vitaminy a minerální látky a jejich formy, které lze 
použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny 
přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie 
upravujícími vitaminy a minerální látky a jejich formy, 
které lze použít pro výrobu a označování doplňků 
stravy2).“ 
Odůvodnění: 
Legislativně není ošetřeno označování doplňků 
stravy vitaminy a minerálními látkami, neboť použitá 
terminologie dle Oddílu 3, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 
25. října 2011 o poskytování informací o potravinách 
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, „Výživové údaje“ se na doplňky stravy 
nevztahuje. 
 
2. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 
Navrhujeme definovat kategorii potravin „doplňky 
stravy pro sportovce“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Odůvodnění: 

  
Akceptováno 
Návrh úpravy textu: 
(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, ve 
znění přímo použitelných předpisů3)  
3) Příloha I a II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o 
sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se doplňků stravy, ve znění nařízení Komise č. 
1161/2011, č. 119/2014 a č. 414/2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
K potravinám pro sportovce je přistupováno jako 
ke speciální skupině potravin. Dle nařízení EP a 
Rady (EU) č. 609/2013, v platném znění článek 13 
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Na dosavadní kategorii potravin pro zvláštní výživu 
„vhodné pro sportovce“ se nevztahuje 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 Komise 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, a tudíž tato 
obsáhlá kategorie potravin nebude legislativně 
regulována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 písm. 
a) 
Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 
„a) v názvu potraviny slovo „doplněk stravy“, které 
bude umístěno v hlavním zorném poli.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme jasně odlišit tuto kategorii potravin na 
regále od „běžných“ potravin, neboť např. mezi 
běžnými čaji se nachází doplňky stravy a mnohdy je 
pro spotřebitele obtížné tyto kategorie potravin 
rozeznat. 
 
 
 
4. Připomínka k Příloze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Navrhujeme do přílohy doplnit seznam zakázaných 

měla Komise do 20. července 2015 po konzultaci 
s úřadem EFSA předložit Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o případné nutnosti ustanovení 
týkajících se potravin určených pro sportovce. K 
této zprávě může být případně připojen vhodný 
legislativní návrh. Tato zpráva prozatím nebyla 
předložena.  
V současné době potravina ať je určena pro 
sportovce nebo jinou kategorii populace buď 
naplní obecnou definici potraviny, nebo některou 
ze zvláštních kategorií potravin jako např. doplněk 
stravy. Pokud se tedy bude jednat např. o müsli 
tyčinku, jde o obecnou potravinu, pokud půjde o 
prášek, který je koncentrovanou formou živin a 
jehož účelem je doplňovat běžnou stravu, pak 
bude naplněna definice doplňku stravy. Nelze tak 
říci, že tyto potravin nebudou regulovány.    
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Název potraviny se nemusí nacházet v hlavním 
zorném poli. Požadavek hlavního zorného pole by 
šel nad rámec požadavků na název podle nařízení 
(EU) č. 1169/2011 o poskytování informací 
potravinách spotřebitelům. 
Na základě čl. 7 odst. 4 písm. b) nařízení (EU)  
č. 1169/2011 nesmí být potravina vystavována 
takovým způsobem, který by byl zavádějící. 
Doplňky stravy proto nesmějí být vystavovány 
mezi „běžnými“ potravinami. 
 
Akceptováno. 
Seznam některých zakázaných rostlin a dalších 
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rostlin a dalších látek při výrobě potravin. 
Odůvodnění: 
Na legislativní úrovni není regulována oblast 
zakázaných rostlin a látek do doplňků stravy. 
 

látek při výrobě potravin byl doplněn. 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných odborů 
 

Bez připomínek.  

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák  
V Praze dne 17. února 2016 
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