
I .  

 

N á v r h  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne ……………………….. 2016, 
 

o stanovení malého množství potravin osvobozených od požadavku na povinné 
deklarování výživových údajů  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:  
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) malé 
množství potravin osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů2).  
 
 

§ 2 
Malé množství potravin 

 
(1) Malé množství potravin dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního 

maloobchodu, který potraviny uvádí na trh přímo konečnému spotřebiteli, osvobozené od 
požadavku na povinné deklarování výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je množství potraviny vyrobené a uvedené 
na trh provozovatelem potravinářského podniku,  

a) který za poslední uzavřené účetní období zaměstnával maximálně 20 zaměstnanců 
v pracovním poměru, jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí 
s výrobou potravin, nebo 

b) jehož roční obrat3) za poslední uzavřené účetní období činil maximálně 20 000 000 Kč. 
 
(2) Místním maloobchodem se rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství 

provozující maloobchod4) na území České republiky. 

                                                           
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 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.    
2) Čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění. 
3) § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. 
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2 

 

 
§ 3 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. prosince 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

Ministr: 
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