
 

ODŮVODNĚNÍ           IV. 

 

I. Obecná část 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o potravinách“), ve znění pozdějších 
předpisů, zmocňuje v § 19 odst. 1 písm. c) Ministerstvo zdravotnictví stanovit další 
požadavky na druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení 
a způsob jejich použití.   

 

Prováděcím předpisem, kterým se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu, 
požadavky na jejich složení a způsob jejich použití, je vyhláška č. 54/2004 Sb., 
o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění 
pozdějších předpisů. Vyhláškou byly do národního právního řádu transponovány: 
 

- směrnice Rady 92/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací 
kojenecké výživě určené pro vývoz do třetích zemí, 

- směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách 
pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, v platném znění, 

- směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách 
pro zvláštní léčebné účely, v platném znění, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování 
potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, v platném znění, 

- směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních 
příkrmech pro kojence a malé děti, 

- směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční 
a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES, v platném 
znění, 

- směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění 
směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu 
potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 
o potravinách určených pro zvláštní výživu. 
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Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu 
jejich použití, byla novelizována celkem 5x, naposledy v roce 2014 vyhláškou 
č. 46/2014 Sb. Všechny novelizace byly důsledkem nutnosti transponovat směrnice 
Evropské unie, nebo potřebou adaptace na přímo použitelné předpisy Evropské unie 
vztahující se k potravinám pro zvláštní výživu. 
 
V roce 2013 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová úprava v oblasti potravin 
pro zvláštní výživu, představovaná nařízením 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 (dále jen „nařízení 
č. 609/2013“). Tímto nařízením došlo ke zrušení kategorie „potravin pro zvláštní 
výživu“ a ke zúžení okruhu potravin, pro které se stanoví závazné požadavky. Podle 
cit. nařízení podléhají regulaci pouze vybrané druhy potravin, které jsou určeny pro 
skupiny obyvatel, pro něž jsou tyto potraviny jediným, nebo částečným zdrojem 
výživy. Tyto vybrané druhy potravin jsou nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
nebo jsou zásadní pro splnění výživových požadavků určitých jednoznačně 
vymezených skupin obyvatel. Jedná se o obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, 
o počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely 
a potraviny určené k náhradě celodenní stravy včetně potravin, jejichž energetická 
hodnota je velmi nízká. Toto nařízení se stalo použitelným od dne 20. července 
2016, tj. k tomuto datu byla tímto nařízením nahrazena dosavadní úprava provedená 
zrušenými směrnicemi.  
 
V roce 2011 bylo zveřejněno 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, které představuje novou harmonizovanou úpravu požadavků na 
označování všech potravin, tedy i vybraných druhů potravin upravených nařízením 
(EU) č. 609/2013.   
 
Důvodem ke zpracování novely vyhlášky je nutnost adaptace požadavků na 
potraviny upravené vyhláškou č. 54/2004 Sb. na novou harmonizovanou úpravu pro 
vybrané druhy potravin a na poskytování informací o potravinách představovanou 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Předložený návrh vyhlášky se vydává na základě zmocnění, obsaženého v § 19 
odst. 1 písm. c) zákona o potravinách, podle kterého Ministerstvo zdravotnictví 
stanoví vyhláškou další požadavky na druhy potravin určených pro zvláštní výživu, 
požadavky na jejich složení a způsob jejich použití.   

 

Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o potravinách. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., transponuje do národního 
právního řádu směrnice 2006/125/ES a 2006/141/ES, kterými se stanoví požadavky 
na obilné příkrmy a výživu pro malé děti a na počáteční a pokračovaní kojeneckou 
výživu, směrnici 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní lékařské účely 
a směrnici 96/8/ES  o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování 
hmotnosti.  Tyto požadavky je nutné v národním právním řádu zachovat (nejsou-li 
v rozporu s nařízením č. 609/2013) i přesto, že nařízení č. 609/2013 již nabylo 
účinnosti, a to z důvodu, že uvedené směrnice budou nařízením č. 609/2013 zrušeny 
až ke dni použitelnosti příslušných předpisů Komise v přenesené pravomoci (z nichž 
byla dosud přijata nařízení (EU) č. 2016/127 a č. 2016/128).  Požadavky vyplývající 
ze směrnice 96/8/ES je však nutné nově vztáhnout pouze na náhradu celodenní 
stravy pro regulaci hmotnosti, nakolik nařízení č. 609/2013 ve svém čl. 20 odst. 3 
stanoví, že se uvedená směrnice nevztahuje ode dne 20. července 2016 
na potraviny nabízené jako náhrada jednoho nebo více jídel z celodenní stravy.  Dále 
se zohledňují požadavky nařízení č. 1169/2011, pokud jde o označování potravin 
a poskytování informací o potravinách, které se vztahuje rovněž na potraviny pro 
zvláštní výživu (vybrané druhy potravin).  Návrh na některých místech vyhlášky 
opravuje špatnou transpozici směrnic 96/8/ES a 2006/125/ES, a též je adaptační vůči 
nařízení č. 953/2009.  

Pravidla upravující používání výrazů „bez lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“ byla 
stanovena nařízením č. 41/2009. Nařízení č. 1169/2001 stanoví pro všechny 
potraviny včetně nebalených potravin pravidla pro poskytování informací 
o přítomnosti složek, jako jsou například složky obsahující lepek, u nichž bylo 
vědecky prokázáno, že mohou vyvolat alergii nebo nesnášenlivost, aby měli zejména 
spotřebitelé trpící potravinovou alergií nebo nesnášenlivostí možnost informovaného 
výběru potravin. Z důvodů přehlednosti a jednoznačnosti by pravidla týkající se 
používání výrazů „bez lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“ měla být také upravena 
nařízením (EU) 1169/2011. Na základě ustanovení článku 36 odst. 3 písm. d) 
nařízení 1169/2001 a v souvislosti s revizí právních předpisů týkajících se potravin 
určených pro zvláštní výživu se nařízením 609/2013 (článek 20 odst. 2) zrušilo 
nařízení 41/2009 a vešlo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCGLMK)



 - 4 - 

o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku 
v potravinách. 

Nařízení č. 396/2005 se vztahuje na produkty rostlinného a živočišného původu 
určené k použití jako čerstvé, zpracované nebo složené potraviny, ve kterých nebo 
na jejichž povrchu mohou být přítomny rezidua pesticidů. Dosavadní znění vyhláška 
č. 54/2004 Sb. stanovilo požadavky na obsah reziduí pesticidů v dětské kojenecké a 
pokračovací výživě, pouze nedopatřením nebyl umístěn odkaz pod čarou na nařízení 
upravující problematiku pesticidů, tj. nařízení č. 396/2005. 

Návrh vyhlášky má rovněž přímý vztah zejména k těmto předpisům Evropské unie:  

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2006 ze dne 28. ledna 
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, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2014 ze dne 29. dubna 
2004 o hygieně potravin, v platném znění, 

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

• nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví 
specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 
o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 
2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice 
Rady 91/414/EHS, v platném znění,  

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

• 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 Komise č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být 
pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu, 
v platném znění. 

 

Návrh vyhlášky je v souladu s uvedenými předpis Evropské unie. 
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Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je                        
v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. Vzhledem k tomu, že 
požadavky stanovené ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., se vztahují také na potraviny 
bez laktózy a s nízkým obsahem laktózy, kdy se jedná o národní právní úpravu, 
a vyhláškou stanovené požadavky pro pokračovací kojeneckou výživu a příkrmy se 
vztahují i na potraviny pro malé děti, které v současné době nejsou upraveny na 
úrovni Evropské unie, bude návrh vyhlášky oznámen Evropské komisi v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti.  

 

Návrh vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

Do června 2013, kdy bylo v Úředním věstníku zveřejněno nařízení č. 609/2013, byly 
základní požadavky na potraviny pro zvláštní výživu stanoveny kmenovou směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách 
určených pro zvláštní výživu, která představuje přepracované znění směrnice Rady 
89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. Směrnice předpokládala přijetí 
zvláštních požadavků ve zvláštních směrnicích pro následující druhy potravin: 
počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené 
pro kojence a malé děti, potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování 
hmotnosti, dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely, potraviny určené pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce a pro potraviny 
pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů. Zvláštní požadavky nebyly za celou 
dobu platnosti směrnice 2009/39/ES přijaty pro dva druhy potravin, a sice pro 
potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce a potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů.  Zvláštní 
požadavky přijaté Komisí ve formě směrnic byly transponovány do národního 
právního řádu vyhláškou č. 54/2004 Sb. Touto vyhláškou pak byly na národní úrovni 
stanoveny požadavky na dva druhy potravin, pro které Komise nepřijala zvláštní 
požadavky, a to pro potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, 
zejména pro sportovce a pro potraviny pro osoby s poruchami metabolismu 
sacharidů.  Požadavky na potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
pak byly na základě závěrů zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě 
o potravinách pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) - Brusel dne 
26. 6. 2008, KOM (2008) 392 a na základě stanovisek české odborné veřejnosti 
zrušeny vyhláškou č. 35/2012 Sb. 
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Za dobu 30 let platnosti směrnice 89/398/EHS (přepracována a vydána pod 
č. 2009/39/ES) došlo ke značnému vývoji v oblasti potravinářského průmyslu, 
k rozvoji vědeckotechnických poznatků a k významným změnám v oblasti 
potravinového práva, kdy se tento vývoj se dostal do určitých konfliktů s úpravou EU 
v oblasti potravin pro zvláštní výživu.  

Některé přímo použitelné předpisy EU již dříve a efektivněji reagovaly na vyvíjející se 
a inovativní trh s potravinami, než samotná směrnice 2009/39/ES.  

 

Jedná se zejména o  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 
prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin 
stanovilo požadavky na uvádění textů deklarujících pozitivní vliv potravin nebo 
jejich jednotlivých složek na lidské zdraví, a 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 stanovilo požadavky na 
obohacování potravin vitaminy, minerálními látkami a dalšími látkami, např. 
extrakty z rostlin, nebo jejich kombinacemi.  

• Nařízení č. 609/2013 se stalo účinným dnem 20. července 2016 s výjimkou 
článku 11 (Zvláštní požadavky na složení a informace), článku 16 (Aktualizace 
seznamu Unie), článku 18 (Výkon přenesené pravomoci) a článku 19 (Postup 
pro naléhavé případy), které se staly použitelnými dnem 19. července 2013, a 
článku 15 (Seznam Unie) a přílohy, které se použijí ode dne použitelnosti aktů 
v přenesené pravomoci uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení č. 609/2013. 

 

Článek 11 odst. 1 nařízení č. 609/2013 předpokládá přijetí řady některých 
implementačních předpisů (akty v přenesené pravomoci), kterými budou stanoveny 
zvláštní požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy, obilných 
příkrmů a potravin pro malé děti, potravin pro zvláštní lékařské účely a náhrad 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Dosud byly přijaty a zveřejněny tři akty 
v přenesené pravomoci, a to  

 

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, 
kterým se doplňuje  609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a 
informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud 
jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí. Toto nařízení 
se stává použitelným dnem 22. února 2020, s výjimkou počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin. Pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin se toto nařízení stává 
použitelným dnem 22. února 2021,  
- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 ze dne 25. září 2015, 
kterým se doplňuje nařízení č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se 
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složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely. Toto 
nařízení se stává použitelným dnem 22. února 2019, s výjimkou potravin pro zvláštní 
lékařské účely určené pro kojence.  Pro potraviny pro zvláštní lékařské účely určené 
pro kojence se toto nařízení stává použitelným dnem 22. února 2020. 
 
Článek 12 nařízení č. 609/2013 ukládal EK do 20. července 2015 předložit zprávu 
o případné nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se složení a označování 
mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem a případně dalších 
požadavcích. Tento termín nebyl dodržen a zpráva EK byla dána členským státům 
k dispozici teprve v průběhu měsíce dubna 2016. Závěry zprávy se opírají 
o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2013, podle 
kterého jsou tyto výrobky jedním z prostředků, jak zvýšit příjmy určitých živin, jejichž 
nedostatkem jsou ohroženy některé malé děti v EU. Podle úřadu však tyto výrobky 
nemají „žádnou jedinečnou úlohu“ a „nelze je považovat za nezbytné k tomu, aby se 
vyhovělo výživovým požadavkům malých dětí“ při srovnání s jinými potravinami, jež 
mohou být zahrnuty do jejich běžné stravy. Nevylučuje se však možnost, pro členské 
státy v tomto případě, neboť se již nebude jednat o harmonizovanou oblast, přijetí 
národních požadavků, které musí být posouzeny EK za účelem ověření souladu 
s právem EU. Tato možnost se využívá a národní právní úprava provedená 
vyhláškou č. 54/2004 Sb. zachovává stávající stav, a jen legislativně-technickou 
úpravou se upřesňuje, že požadavky na pokračovací kojeneckou výživu se vztahují 
i na mléčnou výživu pro malé děti. V případě potravin určených pro malé děti není 
možné akceptovat, aby tyto potraviny byly kategorizovány jako běžné potraviny, tedy 
potraviny určené pro populaci obecně, a to vzhledem ke zvláštním výživovým 
potřebám této skupiny populace. Například potřeba přívodu vitamínů a minerálních 
látek se u malých dětí výrazně liší od potřeby ostatní populace, což je nezbytné 
u potravin určených pro tuto věkovou skupinu populace zohlednit a zajistit vhodné 
složení, které bude respektovat výživové potřeby malých dětí.  

 

Článek 13 nařízení č. 609/2013 ukládal EK do 20. července 2015 předložit zprávu 
o případné nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se potravin určených 
pro sportovce. Tento termín nebyl dodržen a zpráva EK byla dána členským státům 
k dispozici teprve koncem měsíce června 2016. Zpráva popisuje současný trh 
s potravinami pro sportovce, přičemž ale nejsou zahrnuty všechny druhy potravin 
kategorizované jako potraviny určené při zvýšené tělesné námaze, popisuje se 
způsob distribuce, marketing a vnímání těchto potravin spotřebitelskou veřejností. Je 
obsažen popis právního rámce a uvedena hypotéza o vývoji trhu s těmito 
potravinami po roce 2016, dále jsou shrnuty předpokládané dopady nové právní 
úpravy na provozovatele, spotřebitele a kompetentní úřady členských států Evropské 
unie. Zpráva došla k závěru, že zvláštní ustanovení, jež by se týkala potravin 
určených pro sportovce, nejsou nutná. Po vyhodnocení situace trhu s potravinami 
pro sportovce a s ohledem na závěry zprávy se z vyhlášky č. 54/2004 Sb. vypouští 
kategorie potravin určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném 
výkonu a požadavky na tento druh potravin, neboť existují možnosti jiné vhodné 
kategorizace tohoto typu potravin – buď jako doplňky stravy nebo jako obohacené 
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potraviny, popřípadě se může jednat i o běžné potraviny se zvláštním výživovým 
charakterem. K případné deklaraci vlivu potravin na lidský organismus nebo 
k upozornění na zvláštní výživový charakter potraviny lze využít nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin.  

 
Nařízení č. 609/2013 v článku 1 odst. 1 písm. d) uvádí, že do působnosti nařízení 
spadají potraviny určené jako náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. 
Vzhledem k rostoucímu počtu osob, které mají problémy s nadváhou nebo obezitou, 
je na trh uváděno stále větší množství potravin, které jsou náhradou celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti. Tyto potraviny přítomné na trhu je v současné době možné 
rozdělit na výrobky určené pro nízkokalorickou dietu, které obsahují mezi 3 360 kJ 
(800 kcal) a 5 040 kJ (1 200 kcal), a na výrobky určené pro velmi nízkokalorickou 
dietu, které běžně obsahují méně než 3 360 kJ (800 kcal). Potraviny určené jako 
náhrada jednoho nebo více hlavních jídel v rámci celodenní stravy lze uvádět na trh 
podle jejich charakteru jako běžnou potravinu nebo doplněk stravy, přičemž lze 
použít schválené zdravotní tvrzení „Nahrazení jednoho denního jídla 
při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá k udržení hmotnosti po jejím 
snížení“ nebo „Nahrazení dvou denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou 
jídla přispívá ke snížení hmotnosti“, budou-li splněny podmínky pro uvedení těchto 
zdravotních tvrzení (viz nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, 
kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin 
jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, ve znění 
pozdějších doplňků), a tedy na tento typ potravin není nutné stanovovat zvláštní 
požadavky. Zvláštní požadavky v souladu se stanoviskem EFSA se stanoví pouze na 
potraviny určené jako celodenní náhrady stravy pro regulaci hmotnosti, neboť tyto 
potraviny jsou určeny pro úzký okruh osob s vysokou mírou nadváhy nebo přímo 
s obezitou, kdy tyto potraviny musí splňovat specifické požadavky na složení a musí 
být konzumovány pod lékařským dohledem, protože se jedná o potraviny s velmi 
nízkou energetickou hodnotou.  Z tohoto důvodu je nutné provést novelizaci vyhlášky 
č. 54/2004 Sb. a z části 4 „Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené 
ke snižování tělesné hmotnosti“ vypustit potraviny určené jako jedna nebo více 
náhrad jídla. 
 
V roce 2011 bylo zveřejněno nařízení č. 1169/2011, které stanoví požadavky na 
označování potravin a jejich prezentaci obecně na všechny potravin, včetně 
vybraných druhů potravin spadajících do působnosti nařízení č. 609/2013. Nařízení 
č. 609/2013 však umožňuje stanovení odchylných nebo dodatečných požadavků na 
označování a prezentaci vybraných druhů potravin od obecných požadavků 
stanovených nařízením č. 1169/2011, které budou uvedeny v prováděcích 
předpisech k nařízení č. 609/2013, a nyní jsou uvedeny jednak v samotném nařízení 
č. 609/2013 a jednak ve směrnicích stanovujících požadavky na počáteční 
a pokračovací kojeneckou výživu, obilnou a ostatní výživu, potraviny pro zvláštní 
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lékařské účely a potraviny určené pro snižování hmotnosti, jejichž platnost bude 
zrušena až nabytím účinnosti nařízení implementujících nařízení č. 609/2013. 
 
Pravidla týkající se označování a složení potravin, na jejichž základě jsou uváděny 
informace o nepřítomnosti laktózy či o jejím sníženém obsahu v potravině, nejsou 
v současné době na úrovni EU upraveny, avšak pro osoby s nesnášenlivostí laktózy 
má takové označení velký význam. Nařízení č. 1169/2011 stanoví pravidla pro 
poskytování informací o látkách, u nichž bylo vědecky prokázáno, že mohou vyvolat 
alergii nebo nesnášenlivost, aby měli spotřebitelé, jako například osoby 
s nesnášenlivostí laktózy, možnost informovaného výběru potravin, které jsou pro ně 
bezpečné. Nařízení č. 1169/2011 předpokládá stanovení pravidel na úrovni EU pro 
používání tvrzení o nepřítomnosti laktózy či o jejím sníženém obsahu v potravinách. 
Dosud však k harmonizaci nedošlo, a podle vyjádření EK se v nejbližší době 
nepočítá se zahájením diskuse o stanovení pravidel k označování potravin bez 
laktózy nebo se sníženým obsahem laktózy. Na národní úrovni jsou vyhláškou 
č. 54/2004 Sb. stanoveny požadavky na bezlaktózové potraviny a potraviny s nízkým 
obsahem laktózy, které jsou totožné např. s požadavky platnými ve Finsku. 
Vzhledem k dopadu na zdraví osob, které trpí laktózovou intolerancí nebo alergií na 
laktózu, je vhodné stávající požadavky stanovené touto vyhláškou zachovat do doby, 
než budou přijaty harmonizované požadavky na úrovni EU. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá žádné nároky na státní rozpočet 
a ani na ostatní veřejné rozpočty. Vyhláška nebude mít rovněž dopad 
na potravinářský průmysl, protože již dnes potravinářský průmysl inovuje výrobu tak, 
aby potraviny, které spadají do působnosti nařízení č. 609/2013 a potažmo pod 
vyhlášku č. 54/2004 Sb., vyhovovaly požadavkům, které se stanou použitelnými 
od data použitelnosti prováděcích aktů k nařízení  č. 609/2013. Do doby použitelnosti 
nových požadavků stanovených prováděcími předpisy k nařízení č. 609/2013 (22. 
únor 2020, resp. 21. únor 2021, nebo další data stanovená v prováděcích předpisech 
přijatých později) budou platit na vybrané kategorie požadavky stanovené vyhláškou 
č. 54/2004 Sb. Pokud se jedná o obecné požadavky na označování, nelze 
předpokládat žádné další dopady, protože označování obalů potravin muselo být již 
realizováno do data použitelnosti nařízení č. 1169/2011 (tedy do 13. prosince 2014). 
Návrh vyhlášky jde sice nad rámec požadavků stanovených předpisy EU, ale jedná 
se o požadavky, které jsou již obsaženy ve stávajícím znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., 
a jsou zachovávány po konzultaci se zástupci potravinářského průmyslu (požadavky 
na potraviny pro malé děti, označování potravin bez obsahu laktózy nebo s nízkým 
obsahem laktózy). Současně tyto požadavky slouží k ochraně malých dětí, tedy 
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nejcitlivější části populace, kdy stanovené požadavky respektují výživové požadavky 
této skupiny populace.  

Informace o dopadech nové právní úpravy byla zveřejněna na webových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví. Návrh vyhlášky byl konzultován se zástupci provozovatelů 
potravinářských podniků, kteří mají rozhodující podíl na trhu s potravinami, které 
spadají do působnosti vyhlášky, a jejich připomínky jsou v návrhu zohledněny. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné negativní sociální dopady včetně dopadů 
na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

 

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Jedná-li se o zajištění 
rovnosti žen a mužů, navrhovaná opatření nejsou z tohoto hlediska diskriminační ani 
pro jednu skupinu. 

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

 

Navrhovaná úprava se ochrany soukromí a osobních údajů nedotýká.  

 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by mělo dopad na 
výkon státní statistické služby.  

 

Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 
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Návrh vyhlášky obsahuje pouze ustanovení technického charakteru, kdy hodnocení 
dopadů nové úpravy přijaté na úrovni EU bylo součástí dopadové studie1, která byla 
součástí materiálu předloženého Evropskou komisí v roce 2011. Dopadová studie 
zohledňovala výsledky veřejných konzultací a dotazníkových akcí, do kterých byly 
zaslány příspěvky i ze strany České republiky. Navrhovaná právní úprava nemá 
žádné ekonomické dopady, např. na nutnost změny označení výrobků, nebo 
na okamžitou úpravu složení výrobků spadajících do působnosti vyhlášky č. 54/2004 
Sb. Stávající požadavky na vybrané druhy potravin (počáteční a pokračovací 
kojenecká výživa, potraviny pro malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
potraviny určené jako náhrada celodenní stravy a potravin bez laktózy nebo se 
sníženým obsahem laktózy) zůstávají zachovány, pouze se adaptují na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie upravující tuto oblast potravinového práva. 
Z tohoto důvodu byla uplatněna žádost o výjimku ze zpracování RIA podle kapitoly 3. 
Rozsah provádění přehledu dopadů a RIA, odst. 3. 8. písm. h) Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922) 
s účinnosti od 3. února 2016. Výjimka ze zpracování RIA byla schválena dopisem 
předsedy Legislativní rady vlády č. j. 15198/2016-OHR ze dne 19. srpna 2016.   

                                                            

1https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-special_groups_food-
impact_assessment_en.pdf 
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II. Zvláštní část 

 

 

K čl. I 

K bodu 1 a 5 

 Jedná se o adaptační ustanovení. Směrnice 2009/39/ES zavedla společnou definici 
„potravin pro zvláštní výživu“ a obecné požadavky na označování. Nařízení č. 
609/2013 již pojem "potravina pro zvláštní výživu" nezavádí. S ohledem na čl. 20 
odst. 4 věta druhá nařízení č. 2013/609 ("V případě rozporu mezi ustanoveními 
nařízení (ES) č. 953/2009, směrnic 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, a tohoto nařízení mají přednost ustanovení tohoto nařízení.") se pojem 
"potravina pro zvláštní výživu" vypouští.  

 

K bodu 2 a 3  

Z poznámky pod čarou se vypouští odkazy na směrnici Rady 92/52/EHS ze dne 
18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz 
do třetích zemí a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 
6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu, které byly nahrazeny ode 
dne 20. července 2016 nařízením č. 609/2013. Dále se vypouští odkaz na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní 
úpravy a související reklamy, jelikož požadavky na označování potravin jsou 
nahrazeny přímo použitelným právním předpisem Evropské unie – nařízením 
č. 1169/2011. Zrušuje se poznámka pod čarou č. 1b), jde o technickou nápravu 
přebývajícího reliktu předchozích novel vyhlášky. 

 

K bodu 4 (§ 1 odst. 2 až 4) 

Odstavec 3 je transpozičním ustanovením k článku 1 odst. 3 směrnice 2009/39/ES a 
odstavec 4 je transpozičním ustanovením k článku 3 odst. 2 směrnice 2009/39/ES. 
Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013, které ruší kategorii potravin 
pro zvláštní výživu, a požadavky uvedené v odstavci 4 vyhlášky č. 54/2004 Sb. jsou 
obsaženy v nařízení č. 609/2013 (čl. 9 odst. 1 a 3 a čl. 1 odst. 2 nařízení).  

 

 

 

K bodům 6 a 7 (§ 2) 

V § 2 se upravuje název kategorie potravin pod písmenem c) na potraviny určené 
k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti v návaznosti na adaptaci 
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na nařízení č. 609/2013. Dále se zrušují písmena e) a g) týkající se potravin 
bez fenylalaninu a potravin určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném 
tělesném výkonu. Jedná se o adaptační ustanovení, neboť nařízení č. 609/2013 
kategorie potravin bez fenylalaninu a potravin určených pro sportovce a pro osoby 
při zvýšeném tělesném výkonu nestanoví.  

 

K bodu 8 (§ 3 a 4) 

Ustanovení § 3 se navrhuje zrušit, neboť je transpozičním ustanovením k článku 2, 8 
a 9 směrnice 2009/39/ES, která bude nařízením č. 609/2013 zrušena. § 4 odst. 1 se 
zrušuje, neboť jde o adaptaci vyhlášky na článek 2 odst. 2 písm. a), b), c) a d) 
nařízení č. 609/2013. V § 4 odst. 2 se uvádí zvláštní druhy kojenecké výživy, kdy se 
jedná o národní právní úpravu, avšak v současné době toto ustanovení nemá 
praktický význam, neboť požadavky na počáteční a pokračovací výživu jsou 
jednoznačně stanoveny nařízením č. 609/2013, které neumožňuje stanovovat další 
dodatečné kategorie, pokud jde o potraviny po počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu. Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013. Definice kojenců, 
malých dětí, počáteční a pokračovací kojenecké výživy jsou obsaženy v článku 2 
odst. 1 nařízení č. 609/2013 Sb. 

 

K bodu 9, 10 a 15 

Článek 1 odst. 1 písm. b) nařízení 609/2013 jednoznačně stanoví kategorii potravin 
„počáteční a pokračovací kojenecká výživa“, v tomto smyslu je pak upraven nadpis 
části druhé a § 5 a § 6, kdy dřívější označení „potraviny pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu“ jsou nahrazeny slovy „počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa“. A dále je zde přidružena skupina potravin „mléčná výživa malých dětí“, kdy 
požadavky na pokračovací kojeneckou výživu se vztahují i na mléčnou výživu pro 
malé děti, neboť se nevylučuje možnost přijetí národních požadavků pro tuto skupinu 
potravin, které musí být posouzeny EK za účelem ověření souladu s právem EU.  

 

K bodu 11 (§ 5 odst. 5) 

Jedná se o adaptační ustanovení, neboť požadavky na použití přídatných látek 
v potravinách, které spadají do působnosti nařízení č. 609/2013, stanoví přímo 
použitelný Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách. 
Požadavky na čistotu a identitu potravinářských přídatných látek upravuje přímo 
použitelný předpis Evropské unie – nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 
9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky 
uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008, ve znění pozdějších dodatků. Současně se upravuje text poznámky 
pod čarou č. 1e.  
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K bodu 12 

Ustanovení § 5 odst. 6 úvodní část se navrhuje zrušit, neboť je transpozičním 
ustanovením k článku 7 odst. 1 směrnice 2006/125/ES, které bude nařízením 
č. 609/2013 zrušeno. Požadavky na složení upravuje článek 9 odst. 2 nařízení 
č. 609/2013.  

 

K bodu 13 (§ 5 odst. 6) 

Jedná se o adaptační ustanovení, neboť požadavky na použití přídatných látek 
v potravinách, které spadají do působnosti nařízení č. 609/2013, stanoví přímo 
použitelný předpis Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách. 
Současně se upravuje text poznámky pod čarou č. 2. 

 

K bodu 14  

Jedná se o legislativně-technickou úpravu textu, kdy je nutné zachovat odkaz na 
nařízení upravující problematiku pesticidů, tj. nařízení č. 396/2005.  

 

K bodu 16 a 17 (§ 6 odst. 1) 

Doplňuje se nové písmeno e), kterým se stanoví požadavek na označení mléčné 
výživy pro malé děti (děti od 1 roku do 3 let věku), pokud se jedná o výživu určenou 
pro tuto věkovou skupinu populace vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo 
kozího mléka. Jedná se o národní požadavek, který vyplývá z nutnosti jasného 
informování spotřebitelů o druhu výrobku, tedy potraviny určené pro děti ve věku 
od 1 roku do 3 let věku s obsahem mléčné složky, neboť národní právní úprava 
provedená vyhláškou č. 54/2004 Sb. se vztahuje i na potraviny pro malé děti.  

 

K bodům 18 a 19 (§ 6 odst. 2) 

Do odstavce se doplňuje nové písmeno f), kterým se stanoví požadavek na doplnění 
informace na obalu „mléčné výživy pro malé děti“ o tom, že potravina má být 
součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte, což je informace určená pro rodiče 
upozorňující, že „mléčná výživa pro malé nemůže být jediným zdrojem výživy, ale 
výživu malého dítěte může vhodně doplňovat. Požadavky na informace stanovené 
v bodě 19 návrhu (jde o požadavky na označování, které jsou nad rámec nařízení č. 
1169/2011), budou oznámeny podle čl. 45 nařízení 2011/1169  za splnění podmínek 
uvedených v čl. 39 odst. 1 uvedeného nařízení.    

 

K bodu 20 (§ 6 odst. 4) 
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Ustanovení se upravuje tak, aby bylo zřejmé, že zde stanovený požadavek se 
vztahuje rovněž na mléčnou výživu určenou pro děti ve věku od 1 roku do 3 let věku. 

 

K bodu 21 a 22 

Ustanovení § 6 odst. 7 a 10 se navrhuje zrušit, neboť je transpozičním ustanovením 
k článku 13 odst. 5 a odst. 3 směrnice 2006/141/ES, která bude nařízením 
č. 609/2013 zrušena.  Požadavky na označování upravuje článek 10 odst. 1 a 2 
nařízení č. 609/2013. 

 

K bodu 24 (k § 7) 

Ustanovení § 7 se navrhuje zrušit, neboť je transpozičním ustanovením k článku 2 
odst. 2 a 3 směrnice 2006/125/ES, která bude nařízením č. 609/2013 zrušena.  
Definice a členění obilných příkrmů a potravin pro malé děti upravuje článek 2 odst. 2 
písm. e) a f)nařízení č. 609/2013.  

 

K bodu 25-29 (§ 8) 

Článek 1 odst. 1 písm. b) nařízení 609/2013 jednoznačně stanoví kategorii potravin 
„obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“, v tomto smyslu je pak upraven text § 8, 
kdy dřívější označení „obilné a ostatní příkrmy“ jsou nahrazeny slovy „obilné příkrmy 
a potraviny pro malé děti“. Dále § 8 obsahuje adaptační ustanovení, neboť 
požadavky na použití přídatných látek v potravinách, které spadají do působnosti 
nařízení č. 609/2013, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie – nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o potravinářských přídatných látkách.  

 

K bodu 31 (§ 9 odst. 1) 

Zrušuje se odkaz na zákon o potravinách a § 3 vyhlášky, které upravovali požadavky 
na značení výživových údajů a dalších údajů na obale potraviny. V současnosti 
požadavky na označování potravin včetně obilných příkrmů a potravin pro malé děti 
stanoví nařízení č. 1169/2011, tedy přímo použitelný předpis Evropské unie, pokud 
nařízení č. 609/2013 nestanoví jinak. Dále článek 1 odst. 1 písm. b) nařízení 
609/2013 jednoznačně stanoví kategorii potravin „obilné příkrmy a potraviny pro malé 
děti“, v tomto smyslu je pak upraven text § 9 odst. 1, kdy dřívější označení „obilné 
a ostatní příkrmy“ jsou nahrazeny slovy „obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“. 

 

K bodu 23, 30 a 32  

Článek 1 odst. 1 písm. b) nařízení 609/2013 jednoznačně stanoví kategorii potravin 
„obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“, v tomto smyslu je pak upraven nadpis 
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části 3 a § 9 a text § 9 odst. 2, kdy dřívější označení „obilné a ostatní příkrmy“ jsou 
nahrazeny slovy „obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“. 

 

K bodu 33 (Část 4) 

Upravuje se název Části 4 v návaznosti na adaptaci na nařízení č. 609/2013, kterým 
se upravuje pouze kategorie potravin určených k náhradě celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti. 

 

K bodu 34 (§ 10) 

Ustanovení se zrušuje v návaznosti na adaptaci na nařízení č. 609/2013, neboť 
nařízením se upravují požadavky pouze na potraviny určené jako náhrada celodenní 
stravy pro regulaci hmotnosti, a kategorie „náhrad jednoho či více hlavních jídel 
v rámci celodenní stravy“ byla zrušena od 20. července 2016.  

 

K bodům 35, 36 a 39 (§11 a §12) 

Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013, kterým se upravuje název 
kategorie potravin na kategorie potravin určených k náhradě celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti, jelikož nařízení č. 609/2013 upravuje požadavky pouze 
na tuto kategorii potravin.  

 

K bodu 37, 38 a 50 (§ 11 odst. 3) 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu textu, kdy je nutné zachovat poznámku 
pod čarou odkazující na nařízení Komise (ES) č. 953/2009. Na tento přímo 
použitelný předpis EU odkazovala poznámka pod čarou č. 7, která však byla zrušena 
v důsledku zrušení odstavců 3 a 4 v § 1, avšak tento odkaz zůstal aktivní v § 11 odst. 
3, kdy došlo k úpravě poznámky pod čarou na č. 9. 

 

K bodu 40 (§ 12 odst. 1) 

Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013, kterým se stanoví 
požadavek na označování potravin určených jako náhrada celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti.       

 

K bodům 41 a 42 (§ 12 odst. 2) 

Zrušuje se odkaz na zákon o potravinách a § 3 vyhlášky, protože nařízení 
č. 1169/2011, tedy přímo použitelný předpis Evropské unie, stanoví požadavky 
na označování potravin včetně potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, pokud nařízen nestanoví explicitní odchylku, a dále název kategorie potravin 
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pro redukční diety nahrazuje pojmem potraviny určené jako náhrada celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti. Současně se v písmenu b) zrušuje poznámka pod čarou č. 5, 
kdy se jedná o adaptaci na nařízení č. 1169/2011. 

 

K bodu 43 a 44 (§12 odst. 3) 

Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013, neboť nařízením se 
upravují požadavky na potraviny určené jako náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti, a tudíž zvláštní požadavky na označování se vztahují pouze k této 
kategorii potravin.   
  

K bodům 45 46, 47, 49, 51 a 53 (§ 13 až 15 odst. 1až 4, Příloha č. 16) 

Jedná se legislativně technickou změnu spočívající v přizpůsobení se používané 
terminologii použité v nařízení č. 609/2013, které již nepracuje s termínem „dietní 
potraviny pro zvláštní lékařské účely“, ale s termínem „potraviny pro zvláštní lékařské 
účely“. 

 

K bodu 48 

Leg. tech. úprava odkazu nezbytnou s ohledem na zrušení stávajícího odstavce 1. 

 

K bodu 52 

Zrušuje se odkaz na zákon o potravinách a § 3 vyhlášky, které upravovali požadavky 
na značení výživových údajů a dalších údajů na obale potraviny. V současnosti 
požadavky na označování potravin včetně potravin pro zvláštní lékařské účely 
stanoví nařízení č. 1169/2011, tedy přímo použitelný předpis Evropské unie, pokud 
nařízení č. 609/2013 nestanoví jinak. Dále se jedná se legislativně technickou změnu 
spočívající v přizpůsobení se používané terminologii použité v nařízení č. 609/2013, 
které již nepracuje s termínem „dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely“, ale 
s termínem „potraviny pro zvláštní lékařské účely“. 

 

K bodu 54 (Část šestá - §16 a § 17) 

Jedná se adaptační ustanovení, neboť nařízení č. 609/2013 kategorii „potravin 
bez fenylalaninu“ neupravuje a se stanovením zvláštních požadavků na tuto kategorii 
potravin se dále nepočítá.   

 

K bodu 55 (§ 22) 

Jde o upřesnění definice „bezlaktózové potraviny“. Bezlaktózové výrobky jsou určeny 
pro spotřebitele s laktózovou intolerancí, tedy osoby s absencí enzymu laktázy. Tito 
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spotřebitelé nemají problém se vstřebáváním jednoduchých cukrů glukózy 
a galaktózy, které rozštěpením disacharidu laktózy vznikají. Požadavek 
na nepřítomnost galaktózy by byl opodstatněný v případě glukózo-galaktózové 
intolerance, což je vzácné metabolické onemocnění a u pacientů způsobuje prakticky 
neschopnost trávení jakýchkoliv běžných sacharidů složených i z glukózových 
jednotek, protože v tenkém střevě chybí transportní systém pro tyto sacharidy. 
Ovšem v tomto případě se jedná o zcela jinou skupinu pacientů a zcela jinou skupinu 
potravin, které se řadí mezi potraviny pro zvláštní lékařské účely. Potraviny se 
sníženým obsahem laktózy nebo bez obsahu laktózy se vyrábějí enzymatickým 
štěpením laktózy na glukózu a galaktózu, a tudíž v důsledku používaného 
technologického procesu tyto potraviny určitá množství volné galaktózy budou vždy 
obsahovat.  

 

K bodu 56 (§ 23) 

Zrušuje se odkaz na zákon o potravinách a § 3 vyhlášky, a nahrazuje se odkazem na 
nařízení č. 1169/2011, tedy přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se 
stanovují požadavky na označování potravin. Nařízení č. 1169/2011 stanoví 
povinnost uvádět výživové hodnoty pro všechny balené potraviny, kdy tato povinnost 
platí i pro potraviny bez obsahu laktózy nebo s nízkým obsahem laktózy. Mezi 
povinnými výživovými údaji podle nařízení č. 1169/2011 není laktóza, a proto se 
povinnost uvést obsah laktózy v potravinách bez obsahu laktózy nebo s nízkým 
obsahem laktózy zachovává, neboť se vzhledem k typu těchto potravin jedná 
o podstatnou informaci vzhledem ke skupině populace, pro které je tento typ potravin 
určen. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavek, který není upravený na úrovni 
EU přesto, že nařízení č. 1169/2001 stanovení tohoto požadavku předpokládá, je 
možnost do doby jeho přijetí na úrovni EU upravit tento požadavek na národní 
úrovni.  Požadavky na informace stanovené v tomto bodě návrhu (jde o požadavky 
na označování, které jsou nad rámec nařízení č. 1169/2011), budou oznámeny podle 
čl. 45 nařízení 2011/1169  za splnění podmínek uvedených v čl. 39 odst. 1 
uvedeného nařízení.    

 

K bodu 57 (Část 12 - § 28 až 30) 

Jedná se o adaptační ustanovení, neboť nařízení č. 609/2013 kategorii potravin 
určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu neupravuje a se 
stanovením zvláštních požadavků na tuto kategorii potravin se dále nepočítá.  

 

K bodu 58 (Příloha č. 7) 

Napravuje se chybná transpozice požadavku směrnice 2006/125/ES. 

 

K bodům 59-63  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCGLMK)



 - 19 - 

Jedná se legislativně technickou změnu spočívající v přizpůsobení se používané 
terminologii používané v nařízení č. 609/2013, kdy článek 1 odst. 1 písm. b) nařízení 
609/2013 jednoznačně stanoví kategorii potravin „obilné příkrmy a potraviny pro malé 
děti“, v tomto smyslu je pak upraven nadpis přílohy 8 až 11, kdy dřívější označení 
„obilné a ostatní příkrmy“ jsou nahrazeny slovy „obilné příkrmy a potraviny pro malé 
děti“. 

 

K bodům 64 a 65 (Příloha č. 15) 

Provádí se úprava v návaznosti na nařízení č. 609/2013, neboť tímto nařízením se 
upravují požadavky na potraviny určené jako náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. Z tohoto důvodu se upravuje název kategorie potravin a vypouští se 
požadavky na potraviny určené jako náhrada jednoho či více hlavních jídel v rámci 
celodenní stravy. Jedná se o adaptační ustanovení k nařízení č. 609/2013.    

 

K bodu 66-68 (Příloha č. 16) 

V nadpisu se jedná o legislativně technickou změnu spočívající v přizpůsobení se 
používané terminologii použité v nařízení č. 609/2013, které již nepracuje s termínem 
„dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely“, ale s termínem „potraviny pro zvláštní 
lékařské účely“ a dále se upravují odkazy v tabulce 1 v návaznosti na adaptaci na 
nařízení č. 609/2013, neboť nařízením se upravují požadavky pouze na potraviny 
určené jako náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, a kategorie „náhrad 
jednoho či více hlavních jídel v rámci celodenní stravy“ byla zrušena.   

 

K čl. II 

S ohledem na přechodná ustanovení článku 21 nařízení č. 609/2013, které povoluje 
uvádění potravin na trh a to počáteční a pokračovací kojeneckou výživu; obilné 
příkrmy a potraviny pro malé děti; potraviny pro zvláštní lékařské účely; náhrada 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, které byly uvedeny na trh nebo označeny 
přede dnem použitelnosti právních aktů, tj. nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2016/127, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 a nařízení 
upravující požadavky na složení a značení potravin určených jako náhrada celodenní 
stravy pro regulaci hmotnosti, se upravuje jen přechodné ustanovení pro mléčné 
výrobky tak, že smí být po datu účinnosti vyhlášky nadále uváděny na trh až 
do vyčerpání jejich zásob.  

 

K čl. III.  

Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, a vyhláška 
č. 330/2009 Sb., se navrhují zrušit, neboť zapracovávají směrnici 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování potravin, která byla zrušena a nahrazena přímo 
použitelným nařízením č. 1169/2011.   
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K čl. IV 

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška obsahuje ustanovení nad rámec nařízení 
č. 1169/2011, bude návrh oznámen Evropské komisi v souladu se směrnicí 
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. 
 

K čl. V 

Účinnost vyhlášky se navrhuje s ohledem na předpokládanou délku legislativního 
procesu a s ohledem na co nejrychlejší adaptaci na přímo použitelné právní předpisy 
EU. 
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