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VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu novely vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm. apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení  
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1 V § 1 odst. 1 se slova „pro zvláštní 
výživu“ zrušují. 32013R0609 Bod 5 

preambule 
 
 
Bod 13 
preambule 
 
 
 
Článek 20 
odst. 1 
 

Směrnice 2009/39/ES zavádí společnou 
definici „potravin pro zvláštní výživu“ a 
obecné požadavky na označování, včetně 
požadavku, aby byl na těchto potravinách 
uveden údaj o jejich vhodnosti pro výživové 
účely jim připisované. 
Pojem potraviny pro zvláštní výživu by proto 
měl být zrušen a směrnice 2009/39/ES by měla 
být tímto aktem nahrazena. Za účelem 
jednoduššího a jednotného uplatňování tohoto 
aktu ve všech členských státech by tento akt 
měl mít formu nařízení. 
Směrnice 2009/39/ES se zrušuje s účinkem od 
20. července 2016. Odkazy na zrušené akty se 
považují za odkazy na toto nařízení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCGMB7)



 
 

2 
 

§ 1 odst. 2 
až 4 

V § 1 se odstavce 2 až 4 včetně 
poznámek pod čarou č. 1c zrušují. 32013R0609 Článek 1 odst. 

2 
 
 
Článek 9 odst. 
1 
 
 
 
 
Článek 9 odst. 
3 

Toto nařízení stanoví seznam Unie obsahující 
látky, které mohou být přidávány do jedné 
nebo několika kategorií potravin uvedených  
v odstavci 1, a stanoví pravidla pro aktualizaci 
tohoto seznamu. 
 
Složení potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 musí 
být takové, aby odpovídalo výživovým 
požadavkům osob, pro něž jsou tyto potraviny 
určeny, a aby bylo pro tyto osoby vhodné, a to 
v souladu s obecně uznávanými vědeckými 
údaji. 
 
Látky přidávané do potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 pro účely výživových požadavků 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku musí být 
na základě obecně uznávaných vědeckých 
údajů biologicky využitelné pro lidský 
organismus, mít výživový nebo fyziologický 
účinek a být vhodné pro osoby, pro něž jsou 
tyto potraviny určeny. 

§ 2 V § 2 v úvodní části ustanovení se slova 
„pro zvláštní výživu“ zrušují. 32013R0609 Bod 5 

preambule 
 
 
Bod 13 
preambule 
 
 

Směrnice 2009/39/ES zavádí společnou 
definici „potravin pro zvláštní výživu“ a 
obecné požadavky na označování, včetně 
požadavku, aby byl na těchto potravinách 
uveden údaj o jejich vhodnosti pro výživové 
účely jim připisované. 
Pojem potraviny pro zvláštní výživu by proto 
měl být zrušen a směrnice 2009/39/ES by měla 
být tímto aktem nahrazena. Za účelem 
jednoduššího a jednotného uplatňování tohoto 
aktu ve všech členských státech by tento akt 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCGMB7)



 
 

3 
 

 
Článek 20 
odst. 1 

měl mít formu nařízení. 
Směrnice 2009/39/ES se zrušuje s účinkem od 
20. července 2016. Odkazy na zrušené akty se 
považují za odkazy na toto nařízení. 

§ 2 písm. 
a) až c) 

V § 2 písmena a) až c) zní:  
„a) počáteční a kojenecká výživa a výživa 
malých dětí, 
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé 
děti, 
c) náhrady celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti,“.“ 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 

Toto nařízení stanoví požadavky na složení a 
informace pro tyto kategorie potravin: 
a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa; 
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

 

§ 2 písm. e) V § 2 se písmena e) a g) zrušují, 
dosavadní písmeno f) se označuje jako 
písmeno e) a na konci tohoto písmene se 
čárka nahrazuje tečkou. 

32013R0609 Bod 32 
preambule 
 
 
 
 
Článek 20 
odst. 1 

Směrnice 2009/39/ES stanoví, že mohou být 
přijata zvláštní ustanovení týkající se dvou níže 
uvedených zvláštních kategorií potravin, které 
spadají do definice potravin pro zvláštní 
výživu, a sice potraviny určené pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména 
pro sportovce, a potraviny pro osoby 
s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes). 
 
Směrnice 2009/39/ES se zrušuje s účinkem od 
20. července 2016. Odkazy na zrušené akty se 
považují za odkazy na toto nařízení. 

§ 3, § 4 § 3 včetně nadpisu a § 4 se zrušují. 
 32013R0609 

   
 
 

Bod 24 
preambule 
 
 

V nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. Října 2011 o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům jsou stanoveny obecné 
požadavky na označování. Tyto obecné 
požadavky na označování by se měly v zásadě 
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32011R1169 

 
 
Článek 6  

vztahovat na kategorie potravin, na něž se 
vztahuje toto nařízení. 
 
Všechny potraviny určené k dodání konečnému 
spotřebiteli nebo do zařízení společného 
stravování musí být opatřeny informacemi o 
potravinách v souladu s tímto nařízením.  

Část 2 
nadpis 

Nadpis části druhé zní: „POČÁTEČNÍ A 
POKRAČOVACÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA 
A MLÉČNÉ VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. a) 

počáteční a pokračovací kojenecká výživa 

§ 5 nadpis Nadpis § 5 zní: „Požadavky na složení 
počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy a mléčné výživy malých dětí“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. a) 

počáteční a pokračovací kojenecká výživa 

§ 5 odst. 5 V § 5 odstavec 5 včetně poznámky pod 
čarou č. 1e zní: 

„(5) Na požadavky na čistotu látek 
uvedených v příloze č. 3 k této 
vyhlášce se použije přímo 
použitelný předpis Evropské unie, 
kterým se stanoví specifikace 
potravinářských přídatných látek1e). 

______________________________ 

1e) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012, 
v platném znění.“. 

32009R0953 Článek 4 odst. 
2 

Kritéria pro čistotu stanovená právními 
předpisy Společenství, která se vztahují na 
látky uvedené v příloze, pokud jsou použity při 
výrobě potravin pro jiné účely než v působnosti 
tohoto nařízení, se na tyto látky rovněž 
vztahují, pokud jsou použity pro účely v 
působnosti tohoto nařízení. 

§ 5 odst. 6 
úvodní 
část 

V § 5 odstavci 6 v úvodní části 
ustanovení se slova „nesmí obsahovat 
žádnou látku v takovém množství, aby 
ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, 
zejména“ zrušují. 

32013R0609 Článek 9 odst. 
2 

 Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmí 
obsahovat žádnou látku v takovém množství, 
které by ohrozilo zdraví osob, pro něž jsou tyto 
potraviny určeny. 
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§ 5 odst. 6 
písm. a) 

V § 5 odst. 6 písmeno a) včetně 
poznámky pod čarou č. 2 zní: 

„a) musí obsahovat potravinářské 
přídatné látky pouze podle přímo 
použitelného předpisu Evropské 
unie o potravinářských přídatných 
látkách2), 

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

32013R0609 
 
 
 
 
32008R1333 
 

Článek 6 odst. 
1 
 
Článek 16 

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 musí splňovat 
veškeré požadavky práva Unie, které se 
vztahují na potraviny. 
 
Potravinářské přídatné látky se nesmějí 
používat ve výživě pro kojence a malé děti 
podle směrnice 89/398/EHS, včetně dietní 
výživy pro kojence a malé děti pro zvláštní 
léčebné účely, není-li jejich používání 
výslovně stanoveno v příloze II tohoto 
nařízení. 

§ 6 odst. 7 
až 10 

V § 6 se odstavce 7 a 10 zrušují.  
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují 
jako odstavce 7 a 8. 

32013R0609 Článek 10 
odst. 1 a 2 

Označování, obchodní úprava a související 
reklama počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy se provádí tak, aby neodrazovaly od 
kojení.  
Označení, obchodní úprava a související 
reklama počáteční kojenecké výživy a označení 
pokračovací kojenecké výživy nesmí 
obsahovat obrázky dětí nebo jiné obrázky či 
text, které by mohly používání této výživy 
idealizovat.  
Aniž je dotčen první pododstavec, povolují se 
grafická znázornění pro snadnou identifikaci 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy a k 
zobrazení způsobu přípravy.  

§ 7 § 7 se zrušuje. 32013R0609 Článek 2 odst. 
2 písm. e) a f) 

e) „obilným příkrmem“ se rozumí potraviny, 
které:  
i) jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků 
zdravých kojenců při odstavování a zdravých 
malých dětí jako doplněk jejich stravy nebo k 
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jejich postupnému přizpůsobování na běžnou 
stravu a  
ii) spadají do jedné z těchto čtyř kategorií:  
— prosté obiloviny, které jsou nebo musí být 
rekonstituovány mlékem nebo jinými 
vhodnými výživnými tekutinami,  
— obiloviny s přídavkem potravin bohatých na 
bílkoviny, které jsou nebo musí být 
rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou 
neobsahující bílkoviny,  
— těstoviny, které se mají použít po vaření ve 
vroucí vodě nebo v jiných vhodných 
tekutinách,  
— suchary a sušenky, které se mají použít buď 
přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, 
mléka nebo jiných vhodných tekutin;  
f) „potravinami pro malé děti“ se rozumí 
potraviny, které jsou určeny ke splnění 
zvláštních požadavků zdravých kojenců při 
odstavování a zdravých malých dětí jako 
doplněk jejich stravy a/nebo k jejich 
postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, 
kromě:  
i) obilných příkrmů a  
ii) mléčných nápojů a podobných výrobků 
určených malým dětem;  

§ 8 odst. 1 V § 8 odst. 1) se slova „a ostatní příkrmy“ 
nahrazují slovy „příkrmy a potraviny pro 
malé děti“ 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
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§ 8 odst. 3 
úvodní 
část 

V § 8 odst. 3 úvodní část ustanovení zní 
„Obilné příkrmy a potraviny pro 
malé děti“. 

 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

§ 8 odst. 3 
písm. a) 

V § 8 odst. 3 písmeno a) zní:  
„a) musí obsahovat potravinářské 
přídatné látky pouze podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
potravinářských přídatných látkách2),“. 

32013R0609 
 
 
 
32008R1333 
 

Článek 6 odst. 
1 
 
Článek 16 

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 musí splňovat 
veškeré požadavky práva Unie, které se 
vztahují na potraviny. 
 
Potravinářské přídatné látky se nesmějí 
používat ve výživě pro kojence a malé děti 
podle směrnice 89/398/EHS, včetně dietní 
výživy pro kojence a malé děti pro zvláštní 
léčebné účely, není-li jejich používání 
výslovně stanoveno v příloze II tohoto 
nařízení. 

§ 8 odst. 3 
písm. d) 

V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé 
děti“ nahrazují slovy „příkrmů a potravin 
pro malé děti“. 
 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

§ 8 odst. 3 
písm. c) 

V § 8 odst. 3 písm. c) se za slova „ostatní 
příkrmy“ vkládají slova „a potraviny 
pro malé děti“. 

 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

§ 9 nadpis Nadpis § 9 zní: „Označování obilných 
příkrmů a potravin pro malé děti“. 
 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
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§ 9 odst. 1 V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: 
„Na obalu obilných příkrmů nebo potravin 
pro malé děti se uvede“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

§ 9 odst. 2 V § 9 odst. 2 se se slova „a ostatních 
příkrmů“ nahrazují slovy „příkrmů a 
potravin pro malé děti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

Část 4 Nadpis části 4 zní: „NÁHRADY 
CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI 
HMOTNOSTI“. 
 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

§ 10 § 10 se zrušuje. 32013R0609 Bod 43 
preambule 
 
 
Článek 20 
odst. 3 a 4 

Náhrada jednoho jídla pro regulaci hmotnosti 
určená k částečné náhradě celodenní stravy je 
považována za potravinu pro zvláštní výživu a 
v současné době je upravena zvláštními 
pravidly přijatými podle směrnice 96/8/ES. 
3.  Aniž je dotčen odst. 4 první pododstavec, 
nevztahuje se směrnice 96/8/ES ode dne 20. 
července 2016 na potraviny nabízené jako 
náhrada jednoho nebo více jídel z celodenní 
stravy. 
4.  Nařízení (ES) č. 953/2009 a směrnice 
96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, se zrušují ode dne použitelnosti 
aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 11 
odst. 1. 
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§ 11 nadpis Nadpis § 11 zní: „Požadavky na náhrady 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.  32013R0609 Článek 1 odst. 

1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

§ 11 odst. 1 
a 2 

V § 11 odst. 1 a 2 se slova „potravin pro 
redukční diety“ nahrazují slovy „náhrad 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

§ 11 odst. 3 V § 11 odst. 3 se slova „a další látky“ 
nahrazují slovy „aminokyseliny, karnitin a 
taurin, nukleotidy, cholin a inositol“.  
 

32009R0953 Článek 2 odst. 
1 

Z látek náležejících do kategorií uvedených v 
příloze tohoto nařízení mohou být při výrobě 
potravin pro zvláštní výživu, na které se 
vztahuje směrnice 2009/39/ES, přidávány pro 
zvláštní výživové účely pouze látky, které jsou 
uvedeny ve zmíněné příloze a které jsou 
případně v souladu s příslušnými 
specifikacemi.  
 
 

§ 11 odst. 3 V § 11 odst. 3 se slova potravin pro 
redukční diety“ nahrazují slovy „náhrad 
celodenní stravy pro redukci hmotnosti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

§ 12 nadpis Nadpis § 12 zní: „Označování náhrad 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“. 32013R0609 Článek 1 odst. 

1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

§ 12 odst. 1 V § 12 odstavec 1 zní: 
„(1) Náhrady celodenní stravy pro 

regulaci hmotnosti se označují slovy 
„náhrada celodenní stravy pro redukci 
hmotnosti“.“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCGMB7)



 
 

10 
 

§ 12 odst. 2 
úvodní 
část 

V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení 
zní: „Na obalu náhrad celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti se uvedou údaje“. 

32013R0609 
 
32011R1169 

Článek 1 odst. 
1 písm. d) 
Článek 6 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 
 
Všechny potraviny určené k dodání konečnému 
spotřebiteli nebo do zařízení společného 
stravování musí být opatřeny informacemi o 
potravinách v souladu s tímto nařízením. 

§ 12 odst. 2 
písm. b) 

V § 12 odst. 2 písm. b) se za slovem 
pokrm tečka nahrazuje čárkou a slova „U 
potravin upravených v § 10 odst. 1 písm. 
b) se dále uvedou v procentech údaje o 
vitaminech a minerálních látkách a jejich 
doporučených denních dávkách5),“ se 
včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují. 

32013R0609 
 

Bod 43 
preambule 
 
 
Článek 20 
odst. 3 a 4 

Náhrada jednoho jídla pro regulaci hmotnosti 
určená k částečné náhradě celodenní stravy je 
považována za potravinu pro zvláštní výživu a 
v současné době je upravena zvláštními 
pravidly přijatými podle směrnice 96/8/ES. 
3.  Aniž je dotčen odst. 4 první pododstavec, 
nevztahuje se směrnice 96/8/ES ode dne 20. 
července 2016 na potraviny nabízené jako 
náhrada jednoho nebo více jídel z celodenní 
stravy. 
4.  Nařízení (ES) č. 953/2009 a směrnice 
96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, se zrušují ode dne použitelnosti 
aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 11 
odst. 1. 

§ 12 odst. 3 V § 12 odstavec 3 zní: 
„(3) Na obalu náhrad celodenní 

stravy pro regulaci hmotnosti se uvede 
upozornění o tom, že 

a) „může u citlivých osob vyvolat 
projímavé účinky", jestliže použití 
potraviny podle návodu výrobce vede 
k příjmu vícesytných alkoholů 
(polyolů) v množství více než 20 g 

1996L0008 Článek 5 odst. 
2 písm. d), e), 
f) 

 
d) zajišťuje-li výrobek při správném použití 
podle návodu výrobce příjem polyalkoholů v 
denní dávce více než 20 g, musí být připojeno 
upozornění, že tato potravina může mít 
projímavé účinky; 
e) upozornění na význam dodržování 
přiměřeného denního příjmu tekutin; 
f) u výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a): 
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denně, 
b) je nutné dodržovat dostatečný 
denní příjem tekutin, 
c) potravina zajišťuje veškeré 
základní živiny v potřebném množství 
na 1 den,  
d) potravina se nemá používat bez 
porady s lékařem déle než 3 týdny.“ 

i) upozornění, že výrobek zajišťuje veškeré 
základní živiny 
v množství přiměřeném na jeden den; 
ii) upozornění, že výrobek se nemá bez porady 
s lékařem používat 
déle než tři týdny; 

§ 12 odst. 4 V § 12 odst. 4 se slova „pro redukční 
dietu“ nahrazují slovy „určené 
k náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

Část 5 
název 

V názvu části 5 se slovo „Dietní“ zrušuje. 32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

§ 13 odst. 1 
až 3 

V § 13 se odstavec 1 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují 
jako odstavce 1 a 2. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 
 
Článek 2 odst. 
1 písm. g) 

Toto nařízení stanoví požadavky na složení a 
informace pro tyto kategorie potravin: 
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
 
„potravinami pro zvláštní lékařské účely“ se 
rozumí potraviny, které jsou zvláštním 
způsobem zpracovány či mají zvláštní složení a 
které jsou určeny pro řízenou dietní výživu 
pacientů včetně kojenců k použití pod 
lékařským dohledem, tedy jako jediná nebo 
částečná výživa pacientů s omezenou, sníženou 
nebo narušenou schopností přijímat, trávit, 
vstřebávat, metabolizovat nebo vylučovat 
obvyklé potraviny nebo určité živiny v nich 
obsažené či jejich metabolity nebo pacientů s 
jinými lékařsky stanovenými požadavky na 
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výživu, jejichž řízené dietní výživy nelze 
dosáhnout pouze změnou normální stravy; 

§ 13 odst. 1 
úvodní 
část 

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se 
slova „Dietními potravinami“ nahrazují 
slovem „Potravinami“. 
 

32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

§ 13 odst. 2 V § 13 odst. 2 se slova „odstavci 2“ 
nahrazují slovy „odstavci 1“. 

32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
 

§ 14 V nadpisu § 14, v § 14 odst. 1, 2 a 3 a 
v nadpisu § 15 a v § 15 odst. 3 a 4 
v úvodní části ustanovení se slovo 
„dietních“ zrušuje. 

 

32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

§ 14 odst. 3 V § 14 odst. 3 se slova „a další látky“ 
nahrazují slovy „, aminokyseliny, karnitin 
a taurin, nukleotidy, cholin a inositol“. 

32009R0953 Článek 2 odst. 
1 

Z látek náležejících do kategorií uvedených v 
příloze tohoto nařízení mohou být při výrobě 
potravin pro zvláštní výživu, na které se 
vztahuje směrnice 2009/39/ES, přidávány pro 
zvláštní výživové účely pouze látky, které jsou 
uvedeny ve zmíněné příloze a které jsou 
případně v souladu s příslušnými 
specifikacemi.  
 

§ 15 odst. 1 V § 15 odstavec 1 zní: 
„(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní 
lékařské účely musí být slova „potravina 
pro zvláštní lékařské účely“.“. 

32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 
 
Článek 20 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
 
 

Nařízení (ES) č. 953/2009 a směrnice 96/8/ES, 
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odst. 4 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, se 
zrušují ode dne použitelnosti aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v čl. 11 odst. 1. 

§ 15 odst. 2 V § 15 odst. 2 úvodní část ustanovení 
zní: „Na obalu potravin pro zvláštní 
lékařské účely se uvedou údaje“. 

32013R0609 
 
32011R1169 

Článek 1 odst. 
1 písm. c) 
Článek 6 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
 
 
Všechny potraviny určené k dodání konečnému 
spotřebiteli nebo do zařízení společného 
stravování musí být opatřeny informacemi o 
potravinách v souladu s tímto nařízením. 

§ 15 odst. 4 
písm. a) 

V § 15 odst. 4 písm. a) se slova „Dietní 
potravina“ nahrazují slovem „Potravina“. 32013R0609 Článek 1 

odst.1  písm. c) 
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

Část 6 Část 6 se včetně nadpisu zrušuje. 32013R0609 Článek 1 odst. 
1 

Toto nařízení stanoví požadavky na složení a 
informace pro tyto kategorie potravin: 
a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa; 
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti 
 

Část 12 Část 12 se včetně nadpisu zrušuje. 
 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 
 
 
 
 

Toto nařízení stanoví požadavky na složení a 
informace pro tyto kategorie potravin: 
a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa; 
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 
d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti 
 
Potraviny určené pro sportovce 
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Článek 13 
Komise do 20. července 2015 po konzultaci s 
úřadem předloží 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. 

Příloha č. 
7 

V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro 
bílkoviny ve sloupci Poznámka se 
v písmenu D se za slova 
vysokým obsahem bílkoviny“ 
vkládají slova „, a které jsou takto 
označeny“ a slovo „vyšší“ se 
nahrazuje slovem „nižší“. 

 

32006L0125 
 
 
 
 
 

Příloha I odst. 
2 bod 2.3 
 
 
 
 

U sušenek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) 
bodu iv) vyrobených s přídavkem potravin s 
vysokým obsahem bílkovin a nabízených k 
prodeji jako takových musí množství přidaných 
bílkovin činit nejméně 0,36 g/100 kJ 
(1,5 g/100 kcal). 
 
 

Příloha č. 
8 nadpis 

Nadpis přílohy č. 8 zní: „Požadavky na 
základní složení potravin pro malé děti“ 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

Příloha č. 
9 nadpis 

Nadpis přílohy č. 9 zní: „Požadavky na 
identitu vitamínů, minerálních látek a 
dalších látek, které lze použít při výrově 
obilných příkrmů a potravin pro malé 
děti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

Příloha č. 
10 nadpis 

V nadpisu přílohy č. 10 se slova „a 
ostatních“ zrušují a slova „malých dětí“ se 
nahrazují slovy „a potravin pro malé děti“ 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 
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Příloha č. 
11 nadpis 

V nadpisu přílohy 11 se slova „obilné a 
ostatní výživy jiné než obilné určené“ 
nahrazují slovy „obilných příkrmů a“ a 
slova „malý dětí“ se nahrazují slovy 
„potravin pro malé děti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

Příloha č. 
12 nadpis 

V nadpisu přílohy 12 se slova „obilné a 
ostatní výživy jiné než obilné určené“ 
nahrazují slovy „obilných příkrmech“ a 
slova „malých dětí“ se nahrazují slovy 
„potravinách pro malé děti“. 
 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. b) 

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti; 

Příloha č. 
15 nadpis 

Nadpis přílohy č. 15 zní: „Požadavky na 
složení náhrad celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti“. 

32013R0609 Článek 1 odst. 
1 písm. d) 

d) náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti. 

Příloha č. 
15 tabulka 
1 

V příloze č. 15 tabulka 1 zní: 
 
„ TABULKA 1 
1. Energie 
Množství energie v denní dávce musí být 
nejméně 3360 kJ (800 kcal) a nejvýše 
5040 kJ (1200 kcal).  
 
  2.   Bílkoviny 
a) Bílkovinami obsaženými v potravině 
musí být dodáno nejméně 25 % a 
nejvýše 50 % energie, přičemž obsah 
bílkovin nesmí překročit 125 g v denní 
dávce. 
b) Požadavky stanovené v písmeni a) 

1996L0008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Energie 
1.1 Energie dodávaná výrobkem uvedeným v 
čl. 1 odst. 2 písm. a) v celkové denní dávce 
musí být nejméně 3 360 kJ (800 kcal) a nesmí 
překročit 5 040 kJ (1 200 kcal). 
2. Bílkoviny 
2.1 Bílkoviny obsažené ve výrobcích 
uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) musí 
dodat nejméně 25 % a nejvýše 50 % celkové 
energie výrobku. Obsah bílkovin ve výrobcích 
uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nesmí 
v žádném případě překročit 125 g. 
2.2 Výše uvedená ustanovení o bílkovinách se 
vztahují k bílkovině, jejíž chemický index se 
rovná indexu referenční bílkoviny dle 
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jsou vztaženy na bílkovinu, jejíž chemický 
index se rovná chemickému indexu 
referenční bílkoviny. Je-li chemický index 
směsi bílkovin přítomných v potravině 
nižší než 100 % chemického indexu 
referenční bílkoviny, musí být množství 
bílkovin v potravině odpovídajícím 
způsobem zvýšeno. Chemický index 
směsi bílkovin v potravině musí v každém 
případě činit 80 % indexu referenční 
bílkoviny. 
c) Chemickým indexem se rozumí 
nejnižší poměr mezi množstvím každé 
esenciální aminokyseliny ve směsné 
bílkovině potraviny tj. porovnávané 
bílkovině, a množstvím téže 
aminokyseliny v bílkovině referenční. 
d) Výhradně za účelem zvýšení výživové 
hodnoty bílkovin je povolen přídavek 
aminokyselin, a to pouze v množství pro 
tento účel nezbytném. 
 
  3.   Tuky 
a) Množství energie v potravinách 
získané z tuků nesmí překročit 30 % 
celkového množství energie. 
b) Obsah kyseliny linolové ve formě 
glyceridů musí být nejméně 4,5 g v denní 
dávce. 
 
  4.   Vláknina 
Obsah vlákniny musí být nejméně 10 g a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAO/WHO (1985), který je uveden v příloze 
II. Pokud je chemický index nižší než 100 % 
indexu referenční bílkoviny, musí být 
odpovídajícím způsobem zvýšeno minimální 
množství bílkoviny. V každém případě 
se musí chemický index bílkoviny rovnat 
nejméně 80 % indexu referenční bílkoviny. 
2.3 „Chemickým indexem“ se rozumí nejnižší 
poměr mezi množstvím každé esenciální 
aminokyseliny ve zkoušené bílkovině a 
množstvím každé odpovídající aminokyseliny 
v bílkovině referenční. 
2.4 Ve všech případech se přídavek 
aminokyselin povoluje výhradně za účelem 
zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v 
množství pro tento účel nezbytném. 
 
3. Tuky 
3.1 Energie získaná z tuků nesmí překročit 30 
% celkové využitelné energie ve výrobku. 
3.2 U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. 
a) musí být obsah kyseliny linolové (ve formě 
glyceridů) nejméně 4,5 g. 
 
4. Vláknina 
Obsah vlákniny ve výrobcích uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. a) musí být v denní dávce 
nejméně 10 g a nesmí překročit 30 g. 
 
5. Vitaminy a minerální látky 
5.1 Výrobky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) 
musí dodávat pro veškerou celodenní stravu 
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nejvýše 30 g v denní dávce. 
 
  5.   Vitaminy a minerální látky 
Obsah vitaminů a minerálních látek 
v denní dávce potraviny musí 
představovat nejméně 100 % hodnot, 
uvedených v tabulce č. 2.“. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

nejméně 100 % z množství vitaminů a 
minerálních látek uvedených v tabulce 1. 
 
 

Příloha č. 
16 nadpisy 

V příloze č. 16 se v nadpisech tabulek 1, 
2 a 3 slovo „dietních“ zrušuje. 
 

32013R0609 Článek 1 
odst.1  písm. c) 

c) potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

 
Číslo předpisu EU 

(kód Celex) Název předpisu EU 

32013R0609 

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 

32011R1169 

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 
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Číslo předpisu EU 
(kód Celex) Název předpisu EU 

32008R1333 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o potravinářských přídatných látkách 

32006L0125 
SMĚRNICE KOMISE 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé 
děti 

1996L0008 
Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování 
hmotnosti 
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	V § 9 odst. 2 se se slova „a ostatních příkrmů“ nahrazují slovy „příkrmů a potravin pro malé děti“.




