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                                                       Ú P L N É  Z N Ě N Í      III. 
s vyznačenými změnami 

 
VYHLÁŠKA 

 
č. 54/2004 Sb. 

 ze dne 30. ledna 2004 
 

o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky                         
č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb., vyhlášky č. 157/2008 Sb., vyhlášky č. 35/2012 Sb. a 

vyhlášky č. 46/2014 Sb. 
  
 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb.,                
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon"): 
 

ČÁST 1 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

  (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti 
na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) druhy potravin pro zvláštní výživu, požadavky na 
                                                 
1) 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 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, ve znění směrnice Komise 2013/46/EU a nařízení Komise (ES) č. 1243/2008. 
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 Komise 2013/26/EU ze dne 8. února 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují 
některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky 
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2004 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, 
v platném znění.  
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 (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a 
minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.  
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh 
počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách, 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 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, směrnice Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 608/2004, 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 (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 
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zdravotní nezávadnost potravin určených pro zvláštní výživu, jejich složení, označování a 
podmínky a způsob jejich použití.  
  
 (2) Potravinami určenými pro zvláštní výživu se pro účely této vyhlášky rozumějí potraviny, 
které jsou určeny pro výživové účely stanovené v této vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením 
účelu použití. 
  
 (3) Při stanovení výživových účelů podle odstavce 1 platí zvláštní nutriční požadavky 
a) určitých skupin osob, jejichž trávicí proces nebo látková přeměna je narušená, 
b) určitých skupin osob, nacházejících se ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít 
specifické výhody z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo 
c) zdravých kojenců a malých dětí. 
  
 (4) Vitaminy, minerální látky a další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem 
upravené přímo použitelným předpisem Evropské unie o vitaminech, minerálních látkách a dalších 
látkách1c) (dále jen „vitaminy, minerální látky a další látky“), které smějí být přidávány do potravin 
určených pro zvláštní výživu, s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy a obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské 
unie o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu7). 

                                                                                                                                                                  
Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném 
znění. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či 
sníženém obsahu lepku v potravinách. 
1) 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. 
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely. 
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. 
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. 
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. 
Směrnice Komise 2013/46/EU ze dne 28. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na 
bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu. 
 
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin. 
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. 
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh 
počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka. 
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. 
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 
o mikrobiologických kritériích pro potraviny. 
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku. 
Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely 
přidávány do potravin pro zvláštní výživu. 
Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, 
pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy. 
1c) 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. 
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§ 2 

 
  Pro účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin pro zvláštní výživu: 
a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,  
    počáteční a kojenecká výživa a výživa malých dětí, 
b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých 
dětí,  
     obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, 
c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti,  
     náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, 
d) potraviny pro zvláštní lékařské účely,  
e) potraviny bez fenylalaninu,  
e) f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,.  
g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. 
 
  

§ 3 
Označování potravin určených pro zvláštní výživu 

 
 (1) Kromě údajů uvedených v § 6 zákona se na obale potravin určených pro zvláštní výživu 
uvedou údaje o 
a) zvláštnostech kvalitativního a kvantitativního složení nebo speciálním výrobním procesu, pokud 
dodávají výrobku zvláštní nutriční vlastnosti,  
b) využitelné energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a obsahu sacharidů, bílkovin a tuků ve 100 
g nebo 100 ml výrobku uvedeného do oběhu a tam, kde je to vhodné, ve specifickém množství 
výrobku nabízeném ke spotřebě. Je-li však tato energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 
g nebo ve 100 ml výrobku uvedeného do oběhu, mohou být údaje nahrazeny buď slovy 
"energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g" nebo slovy "energetická hodnota nižší než 
50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml", pokud není uvedeno jinak,  
c) způsobu přípravy (návod), pokud potravina před spotřebou úpravu vyžaduje, a upozornění na 
nezbytnost dodržet tento návod,  
d) původu bílkoviny (rostlinné, živočišné nebo konkrétní zdroj), popřípadě hydrolyzátu bílkovin ve 
výrobku, pokud je bílkovina na obale uvedena jako složka,  
e) způsobu uchovávání a době spotřeby po otevření obalu spotřebitelem, vyžaduje-li to charakter 
potraviny a je-li potravina určena k postupné spotřebě,  
f) kategorii nebo bližší specifikace potraviny určené pro zvláštní výživu. 
  
 (2) K názvu, pod nímž se výrobek prodává, je nutno uvést údaj o jeho zvláštních nutričních 
vlastnostech. Jde-li o potraviny uvedené v § 2 písm. a), b) nebo d), je možné tento údaj nahradit 
údajem odkazujícím na účel použití. 
  
 (3) Potraviny určené pro zvláštní výživu nelze na obalu označit 
a) informací připisující výrobkům vlastnosti vztahující se k předcházení, ošetřování nebo léčení 
lidských chorob nebo takové vlastnosti naznačovat. To však nesmí bránit u potravin pro zvláštní 
lékařské účely uvádění informací nebo doporučení, určených výhradně osobám kvalifikovaným v 
oboru lékařství, výživy nebo farmacie, 
b) informací, že při jejich použití není třeba rady lékaře, 
c) slovy "dietní" nebo "dietetický" samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, pokud není vyjádřen 
účel jejich použití, 
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d) slovem "dia". 
  
 

ČÁST 2 
POTRAVINY PRO POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKOU VÝŽIVU A 

VÝŽIVU MALÝCH DĚTÍ 
POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA A VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ 

 
§ 4 

  
 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumějí 
a) kojenci děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku,  
b) malými dětmi děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku,  
c) počáteční kojeneckou výživou potraviny určené pro zvláštní výživu kojenců od narození do šesti 
měsíců věku kojence, které odpovídají výživovým požadavkům této skupiny kojenců, 
d) pokračovací kojeneckou výživou potraviny určené pro zvláštní výživu kojenců starších šesti 
měsíců, které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy kojenců. 
  
 (2) Zvláštními druhy kojenecké výživy jsou 
 a) počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností,  
b) mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na 
bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména 
přípravky 

1. s vysokým stupněm hydrolýzy bílkoviny, 
2. s nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, 

  
c) speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky 
k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi 
aminokyselin pro kojence, 
d) výživa na bázi sóji. 
 
  

§ 5 
Požadavky na složení potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu 

malých dětí 
Požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí 

 
 
 (1) Počáteční kojenecká výživa se vyrábí ze zdrojů bílkovin uvedených v bodě 2 přílohy č. 1 
k této vyhlášce a také z dalších složek, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců byla prokázána 
obecně uznávanými vědeckými poznatky. 
  
 (2) Pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti se vyrábí ze zdrojů bílkovin 
uvedených v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce a také z dalších složek, jejichž vhodnost pro 
zvláštní výživu kojenců starších šesti měsíců byla prokázána obecně uznávanými vědeckými 
poznatky. 
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 (3) Složení počáteční kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy musí být takové, 
aby příprava vyžadovala pouze přidání vody vhodné pro kojence1d). 
  
 (4) Požadavky na 
a) složení počáteční kojenecké výživy jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce s ohledem na 
specifikace uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce nebo v příloze č. 14 k této vyhlášce, 
b) složení pokračovací kojenecké výživy jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce s ohledem na 
specifikace uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce, 
c) použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
d) obsah nezbytných a podmíněně nezbytných aminokyselin v mateřském mléce jsou upraveny                   
v tabulce č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce, 
e) obsah, zdroj a zpracování bílkovin pro počáteční kojeneckou výživu vyrobenou                                      
z hydrolyzovaných bílkovin jsou upraveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. 
  (5) Požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce stanoví zvláštní 
právní předpis o zdravotních požadavcích na identitu a čistotu přídatných látek1e). 
 

(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).  

 
 (6) Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí nesmí obsahovat žádnou 
látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, zejména 
a) musí obsahovat pouze přídatné látky podle zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví druhy 
a podmínky použití přídatných a pomocných látek2), 
a) musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o potravinářských přídatných látkách 2), 
b) musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny3), 
c) nesmí obsahovat rezidua pesticidů3a) v množství překračujícím množství 0,01 mg/kg výrobku, 
jak je nabízen ke spotřebě, nebo po obnově podle pokynů výrobce, pro každý jednotlivý pesticid, 
d) pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy pro malé děti se nesmí používat 
zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou upraveny v příloze č. 11. Přitom za zemědělský 
produkt neošetřený těmito pesticidy se považuje produkt, v němž 

1. obsah reziduí pesticidů upravených v tabulce č. 1 přílohy č. 11 nepřekročí hranici 0,003 
mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými 

                                                 
1d) Například vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich 
úpravy, ve znění vyhlášky č.  404/2006 Sb.  
1e) Například vyhláška č. 54/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nařízení Komise (EU) č. 231/2012, v platném znění. 
2) Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při 
výrobě potravin. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění. 
3) Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, nařízení Komise (ES) č. 1441/2007. 
3a) Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách. 
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. 
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normalizovanými metodami zkoušení3b), považují se potraviny za neošetřené těmito 
pesticidy, 
2. obsah reziduí pesticidů uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 11 nepřekročí hranici 0,003 
mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými 
normalizovanými metodami zkoušení3b), považují se potraviny za neošetřené těmito 
pesticidy, 

e) musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů pro 
počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu pro malé děti, které jsou uvedeny v příloze č. 
12 k této vyhlášce. 
  
 (7) Obsah reziduí pesticidů a zvláštní maximální limity stanovené v odstavci 6 písm. d) a e) 
se vztahují na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu 
výrobce. 

 
§ 6 

Označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí 
Označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy malých dětí 

 
 (1) V názvu potraviny pro počáteční nebo pokračovací kojeneckou výživu a mléčnou 
výživu malých dětí musí být uvedena slova 
a) „počáteční mléčná kojenecká výživa“, jde- li o počáteční kojeneckou výživu vyrobenou výhradně 
z bílkovin kravského nebo kozího mléka, 
b) „pokračovací mléčná kojenecká výživa“, jde-li o pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou 
výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka, 
c) „počáteční kojenecká výživa“, jde-li o ostatní počáteční kojeneckou výživu, 
d) „pokračovací kojenecká výživa“, jde-li o ostatní pokračovací kojeneckou výživu., 
e) „mléčná výživa pro malé děti“, jde-li o výživu pro malé děti vyrobenou výhradně z bílkovin 
kravského nebo kozího mléka. 
  
 (2) Kromě údajů uvedených v zákoně a v § 3 se na obalu potraviny pro počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu uvede 
Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede 
a) u počáteční kojenecké výživy informace, že potravina je vhodná pro výživu kojenců od narození, 
nemohou-li být kojeni, 
b) u pokračovací kojenecké výživy informace, že potravina je vhodná pouze pro výživu kojenců 
starších šesti měsíců, dále informace, že by potravina měla tvořit pouze část smíšené stravy a nemá 
se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života, a že rozhodnutí o 
zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla věku šesti měsíců by mělo být 
přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie 
nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního 
kojence, 
c) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy využitelná energetická hodnota vyjádřená v kJ i kcal 
a číselně vyjádřený obsah bílkovin, tuků a sacharidů ve 100 ml potraviny připravené k použití podle 
návodu výrobce, 
d) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy číselně vyjádřená průměrná hodnota obsahu 
jednotlivých vitaminů a minerálních látek podle příloh č. 1 a 2, a kde je to vhodné, i průměrná 
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hodnota obsahu cholinu, inositolu, karnitinu a taurinu ve 100 ml potraviny připravené k použití 
podle návodu výrobce, 
e) u počáteční a pokračovací kojenecké výživy návod na vhodnou přípravu, skladování a zacházení 
s výrobkem a upozornění na důležitost správné přípravy a skladování pro zdraví kojence., 
f) u mléčné výživy pro malé děti informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást 
smíšené a vyvážené stravy malého dítěte. 
 
 (3) U počáteční a pokračovací kojenecké výživy může označení uvádět číselný údaj o 
průměrném množství živin ve 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce, které 
uvádí příloha č. 3, pokud již tento údaj není uveden podle odstavce 2 písm. d). 
  
 (4) U pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti může označení kromě 
číselných údajů o množství vitaminů a minerálních látek obsahovat také vyjádření procentního 
podílu referenční hodnoty podle tabulky č. 2 přílohy č. 5 ve 100 ml výrobku připraveného k použití 
podle návodu výrobce. 
  
 (5) Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu lze uvést pouze výživová a zdravotní 
tvrzení vztažená k složkám potravin uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce za podmínek tam 
stanovených. Podmínky pro uvedení výživového nebo zdravotního tvrzení u pokračovací kojenecké 
výživy a mléčné výživy pro malé děti stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie o 
výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin4). 
  
 (6) Součástí označení počáteční kojenecké výživy je upozornění, které se uvede slovy 
„Důležité upozornění“ nebo slovy stejného významu a doplněním textu vyjadřujícího 
a) přednost kojení před výrobky kojenecké výživy, 
b) doporučení, aby výrobek byl užíván jen na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované 
v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě. 
  
 (7) Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nesmí být uvedeny obrázky kojenců 
ani jiné obrázky nebo tvrzení, které by idealizovalo výrobek; připouští se však grafická znázornění 
pro vhodnou identifikaci výrobků a znázornění způsobu přípravy. 
  
 (7) (8) Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou 
výživu nesmí být uvedeny pojmy „humanizovaný“, „maternizovaný“, „upravený“ nebo jim 
podobné pojmy. 
  
 (8) (9) Označení potraviny pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou 
výživu musí být provedeno srozumitelně tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy. 
  
 (10) Označení počáteční kojenecké výživy nebo pokračovací kojenecké výživy musí být 
navrženo tak, aby byly zajištěny nezbytné informace o vhodném použití výrobku, přičemž tyto 
informace nesmí odrazovat od kojení. 
 
  

ČÁST 3 
POTRAVINY PRO OBILNOU VÝŽIVU A OSTATNÍ VÝŽIVU JINOU NEŽ OBILNOU, 

URČENOU PRO VÝŽIVU KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ 

                                                 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin. 
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OBILNÉ PŘÍKRMY A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI 
 

§ 7 
  
 (1) Potravinami pro obilnou výživu pro kojence a malé děti (dále jen "obilné příkrmy") jsou: 
a) jednoduché obilné výrobky, zejména obilné kaše, které se připravují přidáním mléka nebo jiné 
vhodné tekutiny doporučené výrobcem, 
b) obilné výrobky s přidanou potravinou bohatou na bílkoviny, zejména obilnomléčné kaše, které se 
připravují přidáním vody nebo jiné vhodné tekutiny doporučené výrobcem, neobsahující bílkoviny, 
c) těstoviny, které se konzumují po uvaření ve vroucí vodě nebo jiné vhodné tekutině doporučené 
výrobcem, 
d) suchary a sušenky, které se konzumují buď přímo nebo po rozmělnění a smíchání s vodou, 
mlékem nebo jinou vhodnou tekutinou doporučenou výrobcem. 
  
 (2) Potravinami pro ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti (dále 
jen "ostatní příkrmy") jsou příkrmy nemléčného typu na bázi ovoce, zeleniny nebo masa, s možným 
přídavkem cukru se člení na 
a) ovocné příkrmy (výživa, přesnídávka, pyré, dezert), 
b) ovocné příkrmy s jogurtem, tvarohem, nebo jiným vhodným mléčným zakysaným výrobkem, 
c) ovocnoobilné příkrmy, 
d) ovocnozeleninové příkrmy, 
e) zeleninové příkrmy a polévky, 
f) masozeleninové příkrmy a polévky, 
g) masové příkrmy, 
h) nápoje na ovocném, zeleninovém základě nebo na základě jejich směsi a ovocné nebo zeleninové 
koncentráty. 
  
 (3) Potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti 
nezahrnují mléko určené pro malé děti. 
  
 (4) Obilné a ostatní příkrmy jsou určeny pro výživu zdravých kojenců a zdravých malých 
dětí nebo k přikrmování malých dětí, které jsou převáděny na smíšenou stravu. 
  
 
 

§ 8 
Požadavky na složení obilných příkrmů a potravin pro malé děti a ostatních příkrmů 

 
 (1) Obilné a ostatní příkrmy příkrmy a potraviny pro malé děti se vyrábějí 
a) ze surovin, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána všeobecně 
uznávanými vědeckými poznatky, 
b) s použitím vitaminů, minerálních látek a dalších látek uvedených v přílohách č. 7 až č. 10. 
  (2) Požadavky na základní složení obilných a ostatních příkrmů  příkrmů a potravin pro 
malé děti jsou uvedeny v přílohách                 č. 7 a č. 8. 
  (3) Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti nesmí obsahovat žádnou látku  v 
takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců a malých dětí, proto: Obilné příkrmy a potraviny 
pro malé děti 
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a) musí obsahovat pouze přídatné látky stanovené vyhláškou, kterou se stanoví druhy a podmínky 
použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin2), 
a) musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2), 
b) musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny3), 
c) nesmí obsahovat rezidua jednotlivých pesticidů v množství překračujícím 0,01 mg/kg výrobku 
(vztahuje se na výrobek, jak je nabízen ke spotřebě nebo po obnově podle pokynů výrobce), 
d) se nesmí použít pro výrobu obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti příkrmů a  
potravin pro malé děti v nebo na zemědělských produktech pesticidy uvedené v příloze č. 11. 
Současně platí tyto podmínky: 

1. pokud obsah reziduí pesticidů3a) uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 11 nepřekročí hranici 
0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými 
normalizovanými metodami,3b) nebudou produkty považovány za těmito pesticidy ošetřené. 
Tento limit bude pravidelně revidován v souladu s technickým pokrokem, 
2. pokud obsah reziduí pesticidů uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 11 nepřekročí hranici 
0,003 mg/kg, nebudou produkty považovány za těmito pesticidy ošetřené. Tento limit bude 
pravidelně revidován na základě údajů o znečištění životního prostředí, 

e) zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů pro počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu a pro obilné a ostatní příkrmy příkrmy a potraviny pro malé děti 
jsou uvedeny v příloze č. 12. 
  
 (4) Limity stanovené v odstavci 3 písm. d) a e) se vztahují na potraviny, které jsou určeny ke 
konzumaci nebo připravené podle návodu výrobce ke konzumaci. 
  
 

§ 9 
Označování obilných a ostatních příkrmů  

Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti 
 
 (1) Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu obilných a ostatních příkrmů 
uvede Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede 
a) označení věku kojence nebo malého dítěte, kterému je příkrm určen. Uvedený věk kojence nesmí 
být u žádného výrobku nižší než ukončený čtvrtý měsíc; u výrobků doporučených od ukončených 
čtyř měsíců se smí uvádět, že jsou od tohoto věku vhodné, pokud nezávislé osoby kvalifikované v 
lékařství, výživě nebo farmacii nestanoví jinak, 
b) informace, zda potravina obsahuje lepek, je-li vyznačený věk pro použití potraviny nižší šesti 
měsíců, 
c) využitelná energetická hodnota vyjádřená v kJ i v kcal na 100 g nebo 100 ml výrobku a číselně 
vyjádřený obsah bílkovin, tuků a sacharidů ve 100 g nebo 100 ml potraviny tak, jak je prodávána, 
nebo tam, kde je to vhodné, po přípravě k použití podle návodu výrobce, 
d) číselně vyjádřená průměrná hodnota obsahu vitaminů a minerálních látek podle příloh č. 7 a č. 8 
ve 100 g nebo 100 ml potraviny tak, jak je prodávána, nebo tam, kde je to vhodné, po přípravě                      
k použití podle návodu výrobce. 
 
 (2) Na obalu obilných a ostatních příkrmů příkrmů a potravin pro malé děti lze dále uvést 
pouze 
a) číselně vyjádřené průměrné množství vitaminů, minerálních látek a dalších látek uvedených                  
v příloze č. 9 ve 100 g nebo 100 ml potraviny, jak je prodávána, a je-li to vhodné, ve stanoveném 
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množství potraviny připravené k použití podle návodu výrobce, pokud se na tento údaj nevztahuje 
odstavec 1 písm. d),  
b) číselné údaje o vitaminech a minerálních látkách uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 5 
vyjádřených jako procentní podíl tam uvedených referenčních hodnot ve 100 g nebo 100 ml 
potraviny, jak je prodávána, a je-li to vhodné, ve stanoveném množství potraviny připravené k 
použití podle návodu výrobce, pokud množství přítomných látek představuje nejméně 15 % jejich 
referenční hodnoty, 
c) výživové nebo zdravotní tvrzení za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin4). 
 

ČÁST 4 
POTRAVINY PRO NÍZKOENERGETICKOU VÝŽIVU URČENÉ KE SNIŽOVÁNÍ 

TĚLESNÉ HMOTNOSTI 
NÁHRADY CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI HMOTNOSTI 

§ 10 
  
 Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti (dále jen 
"potraviny pro redukční diety") jsou potraviny se zvláštním složením, které při použití podle 
návodu výrobce představují  
a) úplnou náhradu celodenní stravy,  
b) náhradu jednoho či více hlavních jídel v rámci celodenní stravy. 
 
 

§ 11 
Požadavky na složení potravin určených k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 

pro redukční diety 
Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 

 
 (1) Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti potravin pro 
redukční diety jsou uvedeny v příloze č. 15. 
  
 (2) Všechny jednotlivé složky náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti potravin 
pro redukční diety, které ve vzájemné kombinaci vytvářejí úplnou náhradu celodenní stravy, musí 
být obsaženy v jediném společném obalu. 
  
 (3) Vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a 
inositol a další látky, které smějí být přidávány do náhrad celodenní stravy pro redukci 
hmotnosti potravin pro redukční diety, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie o látkách, 
které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu7). 
 
 

§ 12 
Označování potravin určených k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti pro 

redukční diety 
Označování náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 

 
 (1) Potraviny pro redukční diety musí být označené, 
 Náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se označují slovy „náhrada celodenní 
stravy pro redukci hmotnosti“. 
a) jde-li o potraviny uvedené v § 10 odst. 1 písm. a), slovy "náhrada celodenní stravy pro redukci 
hmotnosti", 
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b) jde-li o potraviny uvedené v § 10 odst. 1 písm. b), údaji, zda se jedná o náhradu jednoho nebo 
více hlavních jídel pro redukci hmotnosti. 
 
 (2) Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu potravin pro redukční diety 
uvedou údaje Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvedou údaje 
a) o energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a o obsahu bílkovin, sacharidů a tuků ve 100 g nebo 
100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce nebo v množství této potraviny, které 
nahrazuje jeden pokrm, 
b) o průměrném množství jednotlivých vitaminů a minerálních látek, pro které jsou stanoveny 
požadavky v příloze č. 15 k této vyhlášce, ve 100 g nebo 100 ml potraviny určené k použití podle 
návodu výrobce, nebo v množství této potraviny, která nahrazuje jeden pokrm., 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), 
c) podle písmen a) a b) se mohou vyjádřit také na jednu porci, je-li uvedena velikost porce a počet 
porcí v jednom balení. 
 
  (3) Na obalu potravin pro redukční diety musí být upozornění 
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 denně, 
b) na nutnost dodržovat dostatečný denní příjem tekutin, 
c) že potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na jeden den, u potravin 
uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), 
d) že se potravina nemá používat bez porady s lékařem déle než tři týdny, u potravin uvedených v § 
10 odst. 1 písm. a), 
e) že potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy u potravin 
uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), 
f) že nezbytnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny a 
g) že jsou určeny osobám starším 18 let. 

(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 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.  
 
  (4) Označování potraviny pro redukční dietu určené k náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti nesmí obsahovat údaj o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti v důsledku jejího 
používání. 
_____________ 
5) Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin. 
7) Nařízení Komise (ES) 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. 
 
 

ČÁST 5 
DIETNÍ POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY 
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§ 13 

  
 (1) Tato část specifikuje požadavky na složení a označování dietních potravin pro zvláštní 
lékařské účely. Pro účely této vyhlášky se rozumějí dietními potravinami pro zvláštní lékařské účely 
potraviny zvlášť vyrobené nebo složené, které jsou určeny pro dietní stravu pacientů a mají být 
podávány pod lékařským dohledem nebo na základě doporučení osoby kvalifikované v oblasti 
výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Jsou určeny k úplné nebo částečné výživě pacientů    
s omezenou, poškozenou nebo narušenou schopností požívat, trávit, absorbovat, metabolizovat nebo 
vylučovat běžné potraviny, určité výživné látky obsažené v těchto potravinách nebo jejich 
metabolity, nebo pro výživu osob s požadavky na výživu změněnými do té míry, že jejich řízené 
výživy nelze dosáhnout úpravou běžné stravy, využitím jiných druhů potravin pro zvláštní výživu 
ani jejich kombinací. 
  
 (1) (2) Dietními potravinami Potravinami pro zvláštní lékařské účely jsou 
a) nutričně kompletní potraviny se standardním složením živin, které mohou být jediným zdrojem 
výživy,6) pokud jsou používány podle návodu výrobce, 
b) nutričně kompletní potraviny se složením živin specificky adaptovaným pro dané onemocnění, 
poruchu nebo zdravotní situaci, které mohou být jediným zdrojem výživy6) za předpokladu, že 
budou používány podle návodu výrobce, 
c) nutričně nekompletní potraviny s definovaným složením živin nebo složením adaptovaným 
specificky pro onemocnění, poruchu nebo zdravotní situaci, které nejsou vhodné jako jediný zdroj 
výživy.6) 

  
 (2) (3) Potraviny uvedené v odstavci 2 odstavci 1 písm. b) a c) mohou být použity také k 
náhradě části stravy nebo jako doplněk k obohacení stravy osob, pro které jsou určeny. 
  
 

§ 14 
Požadavky na složení dietních potravin pro zvláštní lékařské účely 

 
 (1) Složení dietních potravin pro zvláštní lékařské účely musí odpovídat správným 
zdravotním a výživovým zásadám a jejich použití podle návodu výrobce musí být bezpečné a musí 
být prospěšné a účinné při naplňování zvláštních výživových požadavků osob, pro které jsou 
určeny, a to v souladu s obecně uznávanými vědeckými poznatky. 
  
 (2) Požadavky na složení dietních potravin pro zvláštní lékařské účely jsou uvedeny                         
v příloze č. 16. 
  
 (3) Vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a 
inositol a další látky, které smějí být přidávány do dietních potravin určených pro zvláštní lékařské 
účely, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie o látkách, které mohou být přidávány do 
potravin pro zvláštní výživu7). 
  
 

§ 15 
Označování dietních potravin pro zvláštní lékařské účely 

 

                                                 
6) Příloha č. 2 ATC V06 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (1) Součástí názvu dietních potravin pro zvláštní lékařské účely musí být označení slovy 
"dietní potravina pro zvláštní lékařské účely" nebo "potravina pro zvláštní lékařské účely". 

(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být slova „potravina pro 
zvláštní lékařské účely“. 
 
  (2) Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu dietních potravin pro zvláštní 
lékařské účely uvedou údaje: Na obalu potravin pro zvláštní lékařské účely se uvedou údaje 
a) o energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a o obsahu bílkovin, sacharidů a tuků ve 100 g nebo 
100 ml potraviny tak, jak je prodávaná, a kde je to vhodné, na 100 g nebo 100 ml potraviny 
připravené k použití podle návodu výrobce. Tyto informace mohou být navíc uvedeny pro dávku, 
jak je uvedena na etiketě, nebo pro porci, za předpokladu, že bude na obalu uveden počet porcí 
daného balení nebo o průměrném množství každé minerální látky a vitaminu podle přílohy č. 16 
tabulky č. 2 ve 100 g nebo 100 ml potraviny tak, jak je prodávaná, a kde je to vhodné, na 100 g 
nebo 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce. Tyto informace mohou být 
navíc uvedeny pro dávku, jak je uvedena na etiketě, nebo pro porci, za předpokladu, že bude na 
obalu uveden počet porcí daného balení, 
b) o osmolalitě (látkové množství osmoticky aktivních částic rozpuštěných v 1 l vody) nebo 
osmolaritě tam, kde je to vhodné, 
c) informace o původu a povaze bílkovin nebo bílkovinných hydrolyzátů obsažených ve výrobku. 
  
 (3) Na obalu dietních potravin pro zvláštní lékařské účely musí být označení "Důležité 
upozornění" nebo jeho obdoba vyjadřující upozornění, že 
a) potravina musí být používána na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti 
výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě, 
b) potravina je, či není vhodná jako jediný zdroj výživy, 
c) potravina je určena pro specifickou věkovou skupinu, je-li to potřebné, 
d) používání potraviny může vést k ohrožení zdraví, pokud bude užívána osobami, které nemají 
chorobu, poruchu či zdravotní stav, pro který je potravina určena. To platí pouze v případě, že 
takové ohrožení zdraví připadá v úvahu. 
  
 (4) Na obalu dietních potravin pro zvláštní lékařské účely musí být dále uvedeny 
a) formulace "Dietní potravina Potravina určená při . . . . . " nebo "určeno k dietnímu postupu při . . 
. . " s vyjmenováním choroby, poruchy nebo zdravotního stavu, pro který je potravina určena, 
b) popis vlastností a charakteristik, které činí použití potraviny účelným zvláště s ohledem na obsah 
živin, který je zvýšen, snížen, eliminován nebo jinak upraven, a důvody použití potraviny, 
c) s ohledem na jejich charakter a způsob užití zvláštní údaje o nezbytné prevenci a kontraindikace 
související s použitím potraviny, 
d) s ohledem na jejich charakter a způsob užití upozornění, že potravina není určena pro 
parenterální použití,  
e) s ohledem na jejich charakter a způsob užití pokyny k vhodnému způsobu přípravy, konzumace a 
skladování výrobku poté, kdy byl obal otevřen. 
  
 
 

ČÁST 6 
POTRAVINY BEZ FENYLALANINU 
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§ 16 
  
 (1) Potravinami bez fenylalaninu se rozumějí potraviny vyrobené zvláštním technologickým 
postupem tak, aby obsah fenylalaninu nebyl vyšší než 20 mg ve 100 g nebo 100 ml potraviny ve 
stavu určeném ke spotřebě. U potravin vyrobených ze surovin přirozeně neobsahujících fenylalanin 
musí být jeho obsah nulový. 
  
 (2) Potraviny bez fenylalaninu jsou určeny pro osoby s vrozenou, geneticky podmíněnou 
poruchou metabolismu fenylalaninu. 
 

§ 17 
Označování potravin bez fenylalaninu 

 
 Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu potravin bez fenylalaninu uvedou 
údaje 
a) o energetické hodnotě v kJ a kcal. Je-li energetická hodnota potraviny ve stavu, v jakém je 
uváděna do oběhu, nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml potraviny, lze údaj o 
energetické hodnotě nahradit slovy "energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 
100 ml", 
b) o obsahu vitaminů, minerálních látek a dalších látek v hmotnostních jednotkách mikrog, mg nebo 
g na 100 g nebo 100 ml potraviny, popřípadě na jiné vhodné množství, odpovídající denní dávce5), 
c) o obsahu fenylalaninu v mg ve 100 g nebo 100 ml potraviny, 
d) potravina musí být používána na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti 
léčebné a klinické výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, 
e) popis vlastností a charakteristik, které činí použití potraviny účelným zvláště s ohledem na obsah 
živin, který je zvýšen, snížen, eliminován nebo jinak upraven, a důvody použití potraviny, 
f) s ohledem na jejich charakter a způsob užití o nezbytné prevenci a kontraindikace související s 
použitím potraviny, 
g) s ohledem na jejich charakter a způsob užití sdělení o způsobu použití této potraviny, 
h) s ohledem na jejich charakter a způsob užití pokyny k vhodnému způsobu přípravy, konzumace a 
skladování výrobku poté, kdy byl obal otevřen. 
 

ČÁST 7 
zrušena 

 
§ 18 

zrušen 
 

§ 19 
zrušen 

 
ČÁST 8 
zrušena 

 
§ 20 

zrušen 
 

§ 21 
zrušen 
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ČÁST 9 

POTRAVINY S NÍZKÝM OBSAHEM LAKTÓZY NEBO BEZLAKTÓZOVÉ 
 

§ 22 
  
 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumějí 
a) potravinami s nízkým obsahem laktózy potraviny obsahující nejvýše 1 g laktózy ve 100 g nebo 
100 ml potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, 
b) potravinami bezlaktózovými potraviny obsahující nejvýše 10 mg laktózy ve 100 g nebo 100 ml 
potraviny ve stavu určeném ke spotřebě a ve kterých je přítomnost volné galaktózy vyloučena. 
  
 (2) Potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové jsou určeny pro osoby                           
s poruchami přeměny látkové, potravinovými alergiemi nebo intolerancemi a narušenými funkcemi 
orgánů. 
  

§ 23 
Označování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových 

 
 Kromě informací o potravinách stanovených nařízenímo poskytování informací5)  se na 
obalu potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových uvede informace o obsahu 
laktózy v gramech ve 100 g nebo 100 ml potraviny. 
Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu potravin s nízkým obsahem laktózy nebo 
bezlaktózových uvedou údaje 
a) o energetické hodnotě v kJ a kcal. Je-li energetická hodnota potraviny ve stavu, v jakém je 
uváděna do oběhu, nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml potraviny, lze údaj                      
o energetické hodnotě nahradit slovy "energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo 
ve 100 ml", 
b) o obsahu vitaminů, minerálních látek a dalších látek v hmotnostních jednotkách μg, mg nebo g 
na 100 g nebo 100 ml potraviny, nebo na jiné vhodné množství, odpovídající denní dávce, 
c) o obsahu laktózy v g ve 100 g nebo 100 ml potraviny. 
  
 

ČÁST 10 
 

zrušena 
 

§ 24 
zrušen 

 
§ 25 

zrušen 
 

ČÁST 11 
 

zrušena 
 

§ 26 
zrušen 

________________ 
5) Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění. 
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§ 27 
zrušen 

 
ČÁST 12 

POTRAVINY URČENÉ PRO SPORTOVCE A PRO OSOBY PŘI ZVÝŠENÉM TĚLESNÉM 
VÝKONU 

 
§ 28 

  
 Pro účely této vyhlášky se potravinami určenými pro sportovce a pro osoby při zvýšeném 
tělesném výkonu rozumějí 
a) potraviny zajišťující vyšší přívod energie, které se svým zvláštním složením, zvláště vyšším 
obsahem energetických živin (sacharidů, tuků), zřetelně odlišují od potravin pro běžnou spotřebu a 
které obsahují nutrienty zvyšující využití energetických zdrojů (např. vitamin B1, karnitin, chrom a 
jiné látky s takovým účinkem), 
b) potraviny podporující tvorbu svalstva, které svým složením, zvláště vysokým obsahem bílkovin, 
peptidů, či esenciálních aminokyselin, jsou vhodné pro tento účel nebo které obsahují látky, které 
tomuto účelu napomáhají, 
c) ostatní specifické potraviny určené zejména pro výživu sportovců, 
  
d) nápoje určené pro sportovce, zvláště iontové nápoje, které obsahují látky zvyšující tělesný výkon, 
nebo nápoje, jejichž účelem je náhrada minerálů, k jejichž úbytku došlo v důsledku zvýšeného 
tělesného (sportovního) výkonu, které se rozlišují na: 

1. isotonické nápoje, jejichž osmolalita činí 290 +- 15 miliosmolů v 1 l nápoje připraveného 
ke spotřebě, 
2. hypertonické nápoje, jejichž osmolalita činí 340 nebo více miliosmolů v 1 l nápoje 
připraveného ke spotřebě, 
3. hypotonické nápoje, jejichž osmolalita činí 250 nebo méně miliosmolů v 1 l nápoje 
připraveného ke spotřebě, 
4. ostatní nápoje pro sportovce. 

 
§ 29 

Požadavky na složení potravin určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném 
výkonu 

 
 Vitaminy, minerální látky a další látky, které smějí být přidávány do potravin určených pro 
sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu7). 
  

§ 30 
Označování potravin určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu 

 
 Kromě údajů uvedených v § 6 zákona a § 3 se na obalu potravin určených pro sportovce 
uvede 
a) označení "vhodné pro sportovce" nebo "vhodné při zvýšeném tělesném výkonu" jako součást 
názvu potraviny, 
b) u iontových nápojů údaj o osmolalitě v miliosmolech na 1 l nápoje určeného ke spotřebě po 
přípravě podle návodu výrobce, 
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c) u potravin obsahujících kofein označení "obsahuje kofein", "není vhodné pro registrované 
sportovce", 
d) údaj o obsahu vitaminů, minerálních látek a dalších látek v hmotnostních jednotkách mikrog, mg 
nebo g na 100 g nebo 100 ml potraviny, nebo na jiné vhodné množství, odpovídající denní dávce5), 
e) údaj o energetické hodnotě v kJ a kcal. Je-li energetická hodnota potraviny ve stavu, v jakém je 
uváděna do oběhu, nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml potraviny, lze údaj o 
energetické hodnotě nahradit slovy "energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 
100 ml". 
 

§ 31 
Přechodné ustanovení 

 
 Potraviny, které byly vyrobeny a budou uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této 
vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 
  

§ 32 
Zrušovací ustanovení 

 
 (1) Zrušuje se vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní 
výživu a způsob jejich použití. 
 

§ 33 
Účinnost 

 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2004. 
 

Ministryně: 
MUDr. Součková v. r. 

 

                                                 
5) Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 

Základní složení počáteční kojenecké výživy připravené podle pokynů výrobce 

(hodnoty stanovené v této příloze se vztahují ke konečnému výrobku připravenému k použití, který je prodáván jako takový nebo připravený podle 
pokynů výrobce) 

KRITÉRIUM Minimum  Maximum  P o z n á m k a 

1. Energie 250 kJ/100 ml 
(60 kcal/100 ml) 

295 kJ/100 ml 
(70 kcal/100 ml) 

Vhodnost složek se prokazuje systematickým přezkoumáváním 
dostupných údajů týkajících se očekávaných výhod a úvah o 
bezpečnosti, a v případě nutnosti rovněž pomocí odpovídajících studií 
vypracovaných v souladu se všeobecně uznávanými odbornými 
pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových studií. 
Vhodnost dalších složek určených pro zvláštní výživu kojenců od 
narození musí být prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.  

2. Bílkoviny Obsah bílkovin = obsah dusíku × 6,25 
2.1 Počáteční kojenecká 
výživa vyrobená  
z bílkovin kravského nebo 
kozího mléka 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal) 

0,7 g/100 kJ 
(3 g/100 kcal) Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční kojenecká výživa 

obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu 
nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo 
v referenční bílkovině uvedené v příloze č. 6 tabulce č. 1.  
Při výpočtu se mohou koncentrace methioninu a cystinu sečíst, pokud 
poměr methioninu k cystinu nepřesahuje hodnotu 2, rovněž se mohou 
sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu                   
k fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je vhodnost výrobku pro 
výživu kojenců prokázána odpovídajícími studiemi vypracovanými v 
souladu se všeobecně uznávanými odbornými pokyny ohledně podoby 
a způsobu vypracování takových studií, může být poměr methioninu               
k cystinu větší než 2, nesmí však přesahovat hodnotu 3.  

2.1.1 Počáteční kojenecká 
výživa vyrobená z bílkovin 
kravského nebo kozího 
mléka 

0,45/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal) 

0,5 g/ 100 kJ 
(2,0 g/100 kcal) U počáteční kojenecké výživy vyrobené z bílkovin kravského mléka             

s obsahem bílkovin v rozmezí mezi minimální hodnotou a 0,5 g/100 kJ 
(2 g/100 kcal) se vhodnost počáteční kojenecké výživy pro zvláštní 
výživu kojenců prokazuje prostřednictvím odpovídajících studií 
vypracovaných v souladu se všeobecně uznávanými odbornými 
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pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových studií. 

2.2 Počáteční kojenecká 
výživa vyrobená 
z hydrolyzovaných bílkovin 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal) 

0,7 g/100 kJ 
(3 g/100 kcal) 

Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční kojenecká výživa 
obsahovat každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu 
nejméně ve stejném využitelném množství, jaké je obsaženo 
v referenční bílkovině (mateřské mléko ve smyslu přílohy č. 6 této 
vyhlášky). Při výpočtu se mohou koncentrace methioninu a cystinu 
sečíst, pokud poměr methioninu k cystinu nepřesahuje hodnotu 2, a 
stejně tak se mohou sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud 
poměr tyrosinu k fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je 
vhodnost výrobku pro výživu kojenců prokázána odpovídajícími 
studiemi vypracovanými v souladu se všeobecně uznávanými 
odbornými pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových 
studií, může být poměr methioninu k cystinu větší než 2, nesmí však 
přesahovat hodnotu 3. 
Obsah L-karnitinu musí být nejméně 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.2.1 Počáteční kojenecká 
výživa vyrobená 
z hydrolyzovaných bílkovin 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal) 

0,56 g/100 kJ 
(2,25  g/100 kcal) 

U počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin s 
obsahem bílkovin v rozmezí mezi minimální hodnotou a 0,56 g/100 kJ 
(2,25 g/100 kcal) se vhodnost počáteční kojenecké výživy pro zvláštní 
výživu kojenců prokazuje prostřednictvím odpovídajících studií 
vypracovaných v souladu se všeobecně uznávanými odbornými 
pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových studií a musí 
být v souladu s odpovídajícími specifikacemi uvedenými 
v příloze č. 14 této vyhlášky. 

2.3 Počáteční kojenecká 
výživa vyrobená z izolátů 
sójových bílkovin, 
samotných nebo ve směsi 
s bílkovinami kravského 
mléka 

0,56 g/100 kJ 
2,25 g/100 kcal) 

0,7 g/100 kJ 
(3 g/100 kcal) 

Při výrobě této počáteční kojenecké výživy se používají pouze izoláty 
bílkovin ze sóji. Pro stejnou energetickou hodnotu musí počáteční 
kojenecká výživa obsahovat každou nezbytnou a podmíněně 
nezbytnou aminokyselinu nejméně ve stejném využitelném množství, 
jaké je obsaženo v referenční bílkovině (mateřské mléko ve smyslu 
přílohy č. 6 této vyhlášky). Při výpočtu se však mohou koncentrace 
methioninu a cystinu sečíst, pokud poměr methioninu k cystinu 
nepřesahuje hodnotu 2, a stejně tak se mohou sečíst koncentrace 
fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k fenylalaninu 
nepřesahuje hodnotu 2. Pokud je vhodnost výrobku pro výživu kojenců 
prokázána odpovídajícími studiemi vypracovanými v souladu se 
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všeobecně uznávanými odbornými pokyny ohledně podoby a způsobu 
vypracování takových studií, může být poměr methioninu k cystinu 
větší než 2, nesmí však přesahovat hodnotu 3. 
Obsah L-karnitinu musí být nejméně 0,3 mg/100 kJ (1,2 g/100 kcal). 

2.4 Ve všech případech mohou být aminokyseliny do počáteční kojenecké výživy přidávány výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze 
v množství nezbytném k tomuto účelu. 

3. Taurin   2,9 mg/100 kJ 
(12 mg/100 kcal)  

4. Cholin  1,7 mg/100 kJ 
(7 mg/100 kcal) 

12 mg/100 kJ 
(50 mg/100 kcal)  

5. Tuky 1,05 g/100 kJ 
(4,4 g/100 kcal) 

1,4 g/100 kJ 
(6,0 g/100 kcal)  

5.1 Je zakázáno použití těchto látek:  
- sezamový olej, 
- bavlníkový olej. 

5.2 Kyselina laurová  
a kyselina myristová — 

jednotlivě nebo 
dohromady:  

20 % z celkového 
obsahu tuků 

 

5.3 Obsah trans-izomerů mastných kyselin nesmí být větší než 3 % celkového obsahu tuků. 
5.4 Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 1 % celkového obsahu tuků. 
5.5 Kyselina linolová  
(ve formě glyceridů = 
linoleanů) 

70 mg/100 kJ 
(300 mg/100 kcal) 

285 mg/100 kJ 
(1200 mg/100 kcal)  

5.6 Obsah kyseliny alfa-linolenové musí být nejméně 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 
      Poměr kyseliny linolové ke kyselině alfa-linolenové musí být nejméně 5 a nejvíce 15. 

5.7 Mohou se přidávat polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (20 a 22 atomů uhlíku).  
V tomto případě nesmí být jejich obsah v celkovém obsahu tuků větší než:  
- 1 % pro n-3 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a 
- 2 % pro n-6 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem 

(1 % pro kyselinu arachidonovou (20:4 n-6)). 
Obsah kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3) nesmí být větší než obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3). 
Obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3) nesmí být větší než obsah n-6 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem. 
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6. Fosfolipidy  2 g/l  

7. Inositol 1 mg/100 kJ 
(4 mg/100 kcal) 

10 mg/100 kJ 
(40 mg/100 kcal)  

8. Sacharidy 2,2 g/100 kJ 
(9 g/100 kcal) 

3,4 g/100 kJ 
(14 g/100 kcal) 

Smějí být použity pouze tyto sacharidy: 
— laktóza, 
— maltóza,  
— sacharóza, 
— glukóza, 
— maltodextriny, 
— glukózový sirup nebo sušený glukózový sirup, 
— předvařený škrob − přirozeně bezlepkový, 
— želírující škrob − přirozeně bezlepkový. 

8.1 Laktóza 1,1 g/100 kJ 
(4,5 g/100 kcal) 

— 
— 

Toto ustanovení se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu, 
ve které izoláty sójových bílkovin představují více než 50 % 
z celkového obsahu bílkovin. 

8.2 Sacharóza  20 % celkového 
obsahu sacharidů 

Sacharózu je možné přidávat pouze do počáteční kojenecké výživy 
vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin.  

8.3 Glukóza  0,5 g/100 kJ 
(2 g/100 kcal) 

Glukózu je možné přidávat pouze do počáteční kojenecké výživy 
vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin.  

8.4 Předvařený a/nebo 
želírující škrob 

— 2 g/100 ml a 30 % 
z celkového obsahu 

sacharidů 

 

9. Fruktooligosacharidy  

   a galaktooligosacharidy 

 0,8 g/100 ml 
v kombinaci 90 % 
oligogalaktosyl-
laktózy a 10 % 
oligofruktosyl-

sacharózy o vysoké 
molekulární hmotnosti 

Ostatní kombinace a maximální hodnoty fruktooligosacharidů 
a galaktooligosacharidů je možné používat v souladu s § 3 odst. 3 
této vyhlášky. 

10. Minerální látky 

10.1 Počáteční kojenecká výživa vyrobená z 
bílkovin kravského nebo kozího mléka nebo 
z hydrolyzovaných bílkovin 

Na 100 kJ Na 100 kcal 
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Minerální látka Jednotka Minimum Maximum Minimum Maximum 
Sodík (mg) 5 14 20 60 
Draslík (mg) 15 38 60 160 
Chlorid (mg) 12 38 50 160 
Vápník (mg) 12 33 50 140 
Fosfor (mg) 6 22 25 90 
Hořčík (mg) 1,2 3,6 5 15 
Železo (mg) 0,07 0,3 0,3 1,3 
Zinek (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 
Měď (µg) 8,4 25 35 100 
Jod (µg) 2,5 12 10 50 
Selen (µg) 0,25 2,2 1 9 
Mangan (µg) 0,25 25 1 100 
Fluorid (µg) — 25 — 100 
Poměr vápníku k fosforu nesmí být menší než 1,0 ani větší než 2,0. 
10.2 Počáteční kojenecká výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka  
Platí všechny požadavky bodu 10.1, s výjimkou požadavků na železo a fosfor, které jsou tyto: 

Železo (mg) 0,12 0,5 0,45 2 
Fosfor (mg) 7,5 25 30 100 

11. Vitaminy Na 100 kJ Na 100 kcal 

Vitamin Jednotka Minimum Maximum Minimum Maximum 
Vitamin A (μg-RE)(*) 14 43 60 180 
Vitamin D (μg)(**) 0,25 0,65 1 2,5 
Thiamin (μg) 14 72 60 300 
Riboflavin (μg) 19 95 80 400 
Niacin (μg)(***) 72 375 300 1 500 
Kyselina pantothenová (μg) 95 475 400 2 000 
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Vitamin B6 (μg) 9 42 35 175 
Biotin (μg) 0,4 1,8 1,5 7,5 
Kyselina listová (μg) 2,5 12 10 50 
Vitamin B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 
Vitamin C (mg) 2,5 7,5 10 30 
Vitamin K (μg) 1 6 4 25 
Vitamin E (mg α-TE)(****) 0,5/g(*****) 1,2 0,5/g(******) 5 

12. Nukleotidy  
 

Nejvýše(*******) 

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

cytidin 5′-monofosforečnan 0,60 2,50 
uridin 5′-monofosforečnan 0,42 1,75 
adenosin 5′-monofosforečnan 0,36 1,50 
guanosin 5′-monofosforečnan 0,12 0,50 
inosin 5′-monofosforečnan 0,24 1,00 
 
      (*)       RE = veškerý trans-retinol-ekvivalent. 
    (**)              Ve formě cholekalciferolu, jehož 10μg = 400 IU vitaminu D. 
    (***)           Preformovaný niacin. 
    (****)          α-TE = d-α-tokoferol-ekvivalent 
      (*****)       polynenasycených mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina linolová a upravených podle počtu dvojných vazeb********),  v žádném  
                  případě však ne méně 
                  než 0,1 mg/100 využitelných kJ 
      (******)      polynenasycených mastných kyselin, vyjádřených jako jako kyselina linolová a upravených podle počtu dvojných vazeb********), v žádném  
                  případě však ne méně než 0,5 mg/100 využitelných kcal. 
    (*******)   Celková koncentrace nukleotidů nesmí být větší než 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 
    (********)  0,5 mg alfa-TE/1 g kyseliny linolové (18:2 n-6);  
                  0,75 mg alfa-TE/1 g kyseliny alfa-linolenové (18:3 n-3);  
                  1,0  mg alfa-TE/1 g kyseliny arachidonové (20:4 n-6);  
                  1,25 mg alfa-TE/1 g kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3);  
                  1,5 mg alfa-TE/1 g kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3). 
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Příloha č. 2 k vyhlášce 54/2004 Sb. 

Základní složení pokračovací kojenecké výživy připravené podle pokynů výrobce 

(hodnoty stanovené v této příloze se vztahují ke konečnému výrobku připravenému k použití, který je prodáván jako takový 
nebo připravený podle pokynů výrobce) 

 
Kritérium Minimum Maximum Poznámka 

1. Energie 250 kJ/100 ml 
(60 kcal/100 ml) 

295 kJ/100 ml 
(70 kcal/100 ml) 

Vhodnost složek se prokazuje systematickým přezkoumáváním 
dostupných údajů týkajících se očekávaných výhod a úvah o 
bezpečnosti, a v případě nutnosti rovněž pomocí odpovídajících studií 
vypracovaných v souladu se všeobecně uznávanými odbornými 
pokyny ohledně podoby a způsobu vypracování takových studií. 

Vhodnost dalších složek určených pro zvláštní výživu kojenců od 
narození musí být prokázána obecně uznávanými vědeckými 
poznatky. 

2. Bílkoviny Obsah bílkovin = obsah dusíku × 6,25 
2.1 Pokračovací výživa 

vyrobená z bílkovin 
kravského nebo kozího 
mléka 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal)  

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 kcal) 

Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací výživa obsahovat 
každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve 
stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině 
(mateřské mléko vymezené v příloze č. 5 této vyhlášky). Při výpočtu 
se však mohou koncentrace methioninu a cystinu sečíst, pokud poměr 
methioninu k cystinu nepřesahuje hodnotu 3, a stejně tak se mohou 
sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k 
fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. 
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2.2 Pokračovací výživa 
vyrobená 
z hydrolyzovaných 
bílkovin 

0,45 g/ 100 kJ 
(1,8g/100 kcal) 

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 kcal) 

Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací výživa obsahovat 
každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve 
stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině 
(mateřské mléko vymezené v příloze č. 5 této vyhlášky). Při výpočtu 
se však mohou koncentrace methioninu a cystinu sečíst, pokud poměr 
methioninu k cystinu nepřesahuje hodnotu 3, a stejně tak se mohou 
sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k 
fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. 

2.3 Pokračovací výživa 
vyrobená z izolátů 
sójových bílkovin, 
samotných nebo ve 
směsi s bílkovinami 
kravského nebo kozího 
mléka 

0,56 g/100 kJ 
(2,25 g/100 kcal) 

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 kcal) 

Při výrobě této výživy se používají pouze izoláty sójových bílkovin. 
Pro stejnou energetickou hodnotu musí pokračovací výživa obsahovat 
každou nezbytnou a podmíněně nezbytnou aminokyselinu nejméně ve 
stejném využitelném množství, jaké je obsaženo v referenční bílkovině 
(mateřské mléko uvedené v příloze č. 5 této vyhlášky). Při výpočtu se 
však mohou koncentrace methioninu a cystinu sečíst, pokud poměr 
methioninu k cystinu nepřesahuje hodnotu 3, a stejně tak se mohou 
sečíst koncentrace fenylalaninu a tyrosinu, pokud poměr tyrosinu k 
fenylalaninu nepřesahuje hodnotu 2. 

2.4 Ve všech případech mohou být aminokyseliny do pokračovací kojenecké výživy přidávány výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a 
pouze v množství nezbytném k tomuto účelu. 

3. Taurin  2,9 mg/100 kJ 
(12 mg/100 kcal) 

 

4. Tuky 0,96 g/100 kJ 
(4,0 g/100 kcal) 

1,4 g/100 kJ 
(6,0 g/100 kcal) 

 

4.1 Je zakázáno použití těchto látek: 
- sezamový olej, 
- bavlníkový olej. 

4.2 Kyselina laurová 
a kyselina myristová 

— jednotlivě nebo 
dohromady: 20 % 

z celkového obsahu tuků 

 

4.3 Obsah trans-izomerů mastných kyselin nesmí být větší než 3 % celkového obsahu tuků. 
4.4 Obsah kyseliny erukové nesmí být větší než 1 % celkového obsahu tuků. 
4.5 Kyselina linolová  

(ve formě glyceridů = 
linoleanů) 

70 mg/100 kJ 
(300 mg/100 kcal) 

285 mg/100 kJ 
(1 200 mg/100 kcal 

 

4.6 Obsah kyseliny alfa-linolenové musí být nejméně 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).  
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Poměr kyseliny linolové ke kyselině alfa-linolenové musí být nejméně 5 a nejvíce 15. 
4.7 Mohou se přidávat polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (20 a 22 atomů uhlíku). V takovém případě nesmí být jejich obsah v celkovém obsahu 

tuků větší než: 
- 1 % pro n-3 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a 
- 2 % pro n-6 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem  
(1 % pro kyselinu arachidonovou (20:4 n-6)).  

      Obsah kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3) nesmí být větší než obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3). 

      Obsah kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3) nesmí být větší než obsah  n-6 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem. 
5. Fosfolipidy  2 g/l  
6. Sacharidy 2,2 g/100 kJ 

(9 g/100 kcal) 
3,4 g/100 kJ 

(14 g/100 kcal) 
Je zakázáno použít složky obsahující lepek. 

6.1 Laktóza 1,1 g/100 kJ 
4,5 g/100 kcal 

— Toto ustanovení se nevztahuje na pokračovací kojeneckou výživu, ve které 
izoláty sójových bílkovin představují více než 50 % z celkového obsahu 
bílkovin. 

6.2 Sacharóza, fruktóza, med — jednotlivě nebo 
dohromady: 20 % 

z celkového obsahu 
sacharidů 

Med musí být ošetřen tak, aby byly zničeny spory Clostridium botulinum. 

6.3 Glukóza  0,5 g/100 kJ 
(2 g/100 kcal) 

Glukózu je možné přidávat pouze do pokračovací kojenecké výživy 
vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin. 

7. Fruktooligosacharidy  
a galaktooligosacharidy 

 

 0,8 g/100 ml v 
kombinaci 90 % 

oligogalaktosyl-laktózy a 
10 % oligofruktosyl-
sacharózy o vysoké 

molekulární hmotnosti 

Ostatní kombinace a maximální hodnoty fruktooligosacharidů a 
galaktooligosacharidů je možné používat v souladu s § 3 odst. 3 této 
vyhlášky. 

8. Minerální látky 

8.1 Pokračovací výživa vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka 
nebo z hydrolyzovaných bílkovin 

Na 100 kJ Na 100 kcal 

Minerální látka Jednotka Minimum Maximum Minimum Maximum 

Sodík (mg) 5 14 20 60 
Draslík (mg) 15 38 60 160 
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Chlorid (mg) 12 38 50 160 
Vápník (mg) 12 33 50 140 
Fosfor (mg) 6 22 25 90 
Hořčík (mg) 1,2 3,6 5 15 
Železo (mg) 0,14 0,5 0,6 2 
Zinek (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 
Měď (µg) 8,4 25 35 100 
Jod (µg) 2,5 12 10 50 
Selen (µg) 0,25 2,2 1 9 
Mangan (µg) 0,25 25 1 100 
Fluorid (µg) — 25 — 100 
Poměr vápníku k fosforu nesmí být menší než 1,0 ani větší než 2,0. 
8.2 Pokračovací výživa vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského nebo kozího mléka  

Platí všechny požadavky bodu 8.1, s výjimkou požadavků na železo a fosfor, které jsou tyto 

Železo (mg) 0,22 0,65 0,9 2,5 
Fosfor (mg) 7,5 25 30 100 

9. Vitaminy Na 100 kJ Na 100 kcal 

Vitamin Jednotka Minimum Maximum Minimum Maximum 
Vitamin A (μg-RE)(*) 14 43 60 180 
Vitamin D (μg)(**) 0,25 0,75 1 3 
Thiamin (μg) 14 72 60 300 
Riboflavin (μg) 19 95 80 400 
Niacin (μg)(***) 72 375 300 1 500 
Kyselina pantothenová (μg) 95 475 400 2 000 
Vitamin B6 (μg) 9 42 35 175 
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Biotin (μg) 0,4 1,8 1,5 7,5 
Kyselina listová (μg) 2,5 12 10 50 
Vitamin B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 
Vitamin C (mg) 2,5 7,5 10 30 
Vitamin K (μg) 1 6 4 25 
Vitamin E (mg α-TE)(****) 0,5/g(*****) 1,2 0,5/g(******) 5 

10. Nukleotidy  
 

Nejvýše(********) 
(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

cytidin 5′-monofosforečnan 0,60 2,50 
uridin 5′-monofosforečnan 0,42 1,75 
adenosin 5′-monofosforečnan 0,36 1,50 
guanosin 5′-monofosforečnan 0,12 0,50 
inosin 5′-monofosforečnan 0,24 1,00 
 
 (*)             RE = veškerý trans-retinol-ekvivalent. 
(**)        Ve formě cholekalciferolu, jehož 10μg = 400 IU vitaminu D. 
(***)       preformovaný niacin. 
(****)         α-TE = d-α-tokoferol-ekvivalent. 
(*****)       polynenasycených mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina linolová a upravených podle počtu dvojných vazeb(********), v žádném případě       
              však ne méně než 0,1 mg/100 využitelných kJ. 
(******)   polynenasycených mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina linolová a upravených podle počtu dvojných vazeb(********), v žádném případě 
              však ne méně než 0,5 mg/100 využitelných kcal. 
(*******)   Celková koncentrace nukleotidů nesmí být větší než 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). 
(********)  0,5 mg α-TE/1 g kyseliny linolové (18:2 n-6); 
              0,75 mg α-TE/1 g kyseliny alfa-linolenové  (18:3 n-3); 
              1,0 mg α-TE/1 g kyseliny arachidonové (20:4 n-6); 
              1,25 mg α-TE/1 g kyseliny eikosapentaenové (20:5 n-3);  
              1,5 mg α-TE/1 g kyseliny dokosahexaenové (22:6 n-3). 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Vitamíny, minerální látky a další látky  
povolené k použití pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí 

 
1. Vitaminy 
vitamín Použitelné formy 
Vitamin A 
 
 

retinylacetát 
retinylpalmitát 
retinol 

Vitamín D 
 

vitamín D2 (ergokalciferol) 
vitamín D3 (colekalciferol) 

Vitamín B1 

 
thiamin hydrochlorid 
thiamin monodusičnan 

vitamín B2  

 
riboflavin 
riboflavin-5´-fosforečnan sodný 

niacin 
 

nikotinamid 
kyselina nikotinová 

vitamín B6   
 

pyridoxin hydrochlorid 
pyridoxin-5´-fosforečnan 

kyselina listová kyselina listová 
kyselina pantothenová D-pantothenát vápenatý 

D-pantothenát sodný 
Dexpanthenol 

vitamín B12 

 
Kyanokobalamin 
Hydroxykobalamin 

biotin D-biotin  
vitamín C 
 

Kyselina L-askorbová 
L-askorban sodný 
L-askorban vápenatý 
Kyselina 6-palmityl-L-askorbové 
(askorbylpalmitan) 
Askorban draselný 

vitamín E 
 

D-alfa tokoferol 
DL-alfa tokoferol 
D-alfa tokoferol acetát 
DL-alfa tokoferol acetát 

vitamín K Fylochinon (fytomenandion) 
 
2. Minerální látky 
Minerální látka Použitelné formy  
Vápník (Ca)  
 
 
 
 
 
 
 

Uhličitan vápenatý 
Chlorid vápenatý 
Vápenaté soli kyseliny citronové 
Glukonan vápenatý 
Glycerol fosforečnan vápenatý 
mléčnan vápenatý 
vápenaté soli kyseliny orthofosforečné 
hydroxid vápenatý 

Hořčík (Mg) Uhličitan hořečnatý 
chlorid hořečnatý 
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oxid hořečnatý 
hořečnaté soli kyseliny orthofosforečné 
síran hořečnatý 
glukonan hořečnatý 
hydroxid hořečnatý 
hořečnaté soli kyseliny citronové 

Železo (Fe)                           citronan železnatý 
glukonan železnatý 
mléčnan železnatý 
síran železnatý 
citronan železito-amonný 
fumaran železnatý 
difosforečnan železitý (pyrofosforečnan 
železitý) 
bisglycinát železnatý 

Měď (Cu)                              citronan měďnatý 
glukonan měďnatý 
síran měďnatý 
komplex měď-lysin 
uhličitan měďnatý 

Jod (I)                               jodid draselný 
jodid sodný 
jodičnan draselný 

Zinek (Zn)                            Octan zinečnatý 
chlorid zinečnatý 
mléčnan zinečnatý 
síran zinečnatý 
citronan zinečnatý 
glukonan zinečnatý 
oxid zinečnatý 

Mangan (Mn)                           uhličitan manganatý 
chlorid manganatý 
citronan manganatý 
síran manganatý 
glukonan manganatý 

Sodík (Na)                            hydrogenuhličitan sodný 
chlorid sodný 
citronan sodný 
glukonan sodný 
uhličitan sodný 
mléčnan sodný 
sodné soli kyseliny orthofosforečné 
hydroxid sodný 

Draslík (K)                           hydrogenuhličitan draselný 
uhličitan draselný 
chlorid draselný 
draselné soli kyseliny citronové 
glukonan draselný 
mléčnan draselný 
draselné soli kyseliny orthofosforečné 
hydroxid draselný 

Selen (Se)                            selenan sodný 
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seleničitan sodný 
 
  3.   Aminokyseliny   a   jiné   dusíkaté   látky 
L-arginin a hydrochlorid argininu pouze pro počáteční kojeneckou výživu vyrobenou 
z hydrolyzovaných bílkovin a pokračovací výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin 
s obsahem bílkovin v rozmezí 0,45 g/100 kJ (1,80 g/100 kcal) – 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) 
L-cystin a hydrochlorid L-cystinu                         
L-histidin a hydrochlorid L-histidinu                        
L-isoleucin a hydrochlorid L-isoleucinu                     
L-leucin a hydrochlorid L-leucinu                          
L-lysin a hydrochlorid L-lysinu 
L-cystein a hydrochlorid L-cysteinu 
L-methionin 
L-fenylalanin 
L-threonin 
L-tryptofan 
L-tyrosin 
L-valin 
L-karnitin a hydrochlorid L-karnitinu 
L-karnitin-L-tartarát 
taurin 
cytidin-5'-monofosfát a jeho sodná sůl 
uridin-5'-monofosfát a jeho sodná sůl 
adenosin-5'-monofosfát a jeho sodná sůl 
guanosin-5'-monofosfát a jeho sodná sůl 
inosin-5'-monofosfát a jeho sodná sůl 
 
5. Ostatní 
Cholin 
Chlorid cholinu 
Citronan cholinu 
Dvojvinan cholinu (Cholin bitartrát) 
Inositol 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 

 
Výživová a zdravotní tvrzení platná pro počáteční kojeneckou výživu a podmínky pro jejich 

použití 
 

Tabulka č. 1 
Výživová tvrzení 
Výživové tvrzení Podmínky pro jejich použití 
Obsahuje pouze laktózu Laktóza je jediný přítomný sacharid 
Bez laktózy 
 

Obsah laktózy nepřesahuje 2,5 mg/ 100kJ (10 
mg/100 kcal) 

Přidání polynenasycené mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem nebo rovnocenné výživové 
tvrzení týkající se přidání kyseliny 
dokosahexaenové 

Obsah kyseliny dokosahexaenové představuje 
nejméně 0,2% celkového obsahu mastných 
kyselin 

Obsahuje taurin Volitelně přidáno v množství vhodném pro 
zamýšlené použití pro kojence a v souladu 
s podmínkami stanovenými v příloze č. 1 této 
vyhlášky 

Obsahuje frutkooligosacharidy a 
glalaktooligosachariddy 
Obsahuje nukleotidy 

 
Tabulka č. 2 
Zdravotní tvrzení 
Zdravotní tvrzení (včetně tvrzení o snížení 
rizika onemocnění) 

Podmínky pro jejich použití 

Snížení rizika alergie na mléčné bílkoviny; 
v tomto zdravotním tvrzení se mohou použít 
pojmy odkazující na snížený obsah alergenů 
nebo na snížené antigenní vlastnosti 

a) Na důkaz vlastností uvedených v tvrzení musí 
být k dispozici objektivní a vědecky ověřené 
poznatky 
b) počáteční kojenecká výživa musí vyhovovat 
ustanovením stanoveným v bodu 2.2. přílohy 1 
této vyhlášky a množství imunoreaktivních 
bílkovin, změřené obecně přijatelnými 
metodami, musí být menší než 1% látek 
obsahujících dusík  přítomných ve výživě 
c) etiketa musí uvádět, že výrobek nesmí být 
konzumován kojenci, kteří jsou alergičtí na 
intaktní bílkoviny, ze kterých je výrobek 
vyroben, pokud obecně uznávané klinické 
zkoušky neprokáží pro tuto počáteční 
kojeneckou výživu toleranci u více než 90% 
kojenců přecitlivělých na bílkoviny, ze kterých 
byl hydrolyzát vyroben (interval spolehlivosti 
95%) 
d) orálně podávaná počáteční kojenecká výživa 
nesmí u zvířat vyvolávat přecitlivělost na 
intaktní bílkoviny, ze kterých je počáteční 
kojenecká výživa vyrobena. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 54/2004 Sb 

 
Referenční hodnoty vitamínů a minerálních látek pro označování výživové hodnoty  

 
Tabulka č. 1 Výživa pro kojence a malé děti 
Vitamín / minerální látka jednotka Referenční hodnota pro 

označování 
Vitamin A             
Vitamin D 
Vitamin C 
thiamin 
riboflavin 
ekvivalenty niacinu  
Vitamin B6               
Kyselina listová         
Vitamin B12    
Vápník 
Železo 
Zinek 
jód   
selen 
měď         

μg 
μg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
μg 
μg 
mg 
mg 
mg 
μg 
μg 
mg 

400 
10 
25 
0,5 
0,8 
9 

0,7 
100 
0,7 
400 
6 
4 
70 
10 
0,4 

    
Tabulka č. 2: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa 
Vitamín/minerální látka jednotka Referenční hodnota pro 

označování  
Vitamin A             
Vitamin D 
Vitamin E 
Vitamin K 
Vitamin C 
Thiamin 
Riboflavin 
Niacin  
Vitamin B6               
Kyselina listová         
Vitamin B12    
Kyselina pantothenová 
Biotin 
Vápník 
Fosfor 
Draslík 
Sodík 
Chlorid 
Železo 
Zinek 
jód   
selen 
Měď         
Hořčík 
Mangan 

μg 
μg 

mg TE *) 

μg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
μg 
μg 
mg 
μg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
μg 
μg 
mg 
mg 
mg 

400 
7 
5 
12 
45 
0,5 
0,7 
7 

0,7 
125 
0,8 
3 
10 
550 
550 
1000 
400 
500 
8 
5 
80 
20 
0,5 
80 
1,2 
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*)  tokoferolekvivalent 
 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Obsah aminokyselin v mateřském mléce 
 
Tabulka č. 1 

Obsah nezbytných a podmíněně nezbytných aminokyselin v mateřském mléce 
(vyjádřené v mg/100 kJ a v mg/100kcal) 

 
 
Aminokyselina 
 

 
Na 100 kJ *) 

 
Na 100 kcal *) 

Cystin             9 38 
Histidin            10 40 
Isoleucin         22 90 
Leucin           40 166 
Lysin  27 113 
Methionin   5 23 
Fenylalanin     20 83 
Threonin    18 77 
Tryptofan    8 32 
Tyrosin                18 76 
Valin    21 88 

     *)  1   kJ   =   0,239   kcal 
 
 
Tabulka č. 2 

 Obsah aminokyselin v referenční bílkovině kaseinu 
 

 
Aminokyselina 
 

 
Množství   

g/100g bílkovin 
 

Arginin 3,7 
Cystin             0,3 
Histidin            2,9 
Isoleucin         5,4 
Leucin           9,5 
Lysin  8,1 
Methionin   2,8 
Fenylalanin     5,2 
Threonin    4,7 
Tryptofan    1,6 
Tyrosin                5,8 
Valin    6,8 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 

 
Požadavky na základní složení obilných příkrmů 

(hodnoty se týkají výrobků připravených k použití podle návodu výrobce) 
 

 
1. Obilné příkrmy se vyrábějí z jedné nebo více mletých obilovin a/nebo ze surovin pocházejících 
ze škrobnatých hlíz 
2. Obsah obilovin a/nebo škrobnatých hlíz nesmí být menší než 25 % hmotnosti v sušině výrobku 
 
 

Kritérium 
 

Druh 
obilné          

výživy 1) 

Minimum 
g/100 kJ 
(g/100 
kcal) 

Maximum 
g/100 kJ 

(g/100 kcal) 

 
P o z n á m k a 

  1.   Bílkoviny              B, D                                             1,3 (5,5)            B - obsah přidané bílkoviny musí být 
nejméně 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal) 
D - u výrobků s přídavkem složky s 
vysokým obsahem bílkoviny, a které 
jsou takto označeny, nesmí být 
množství přidané bílkoviny vyšší 
nižší než 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 
kcal) 
Chemický index přidané bílkoviny 
musí být nejméně 80 % chemického 
indexu referenční bílkoviny – kaseinu 
uvedeného v příloze č. 6 tab. č. 2, 
nebo koeficient účinnosti směsi 
bílkovin (PER) ve výrobku musí 
dosahovat nejméně 70 % tohoto 
koeficientu u referenční bílkoviny. 
Přídavek aminokyselin je přípustný 
jen pro zlepšení výživové hodnoty 
směsi bílkovin a jen v nutném 
množství. 

2. Přidané 
sacharidy 
(sacharóza, 
fruktóza, glukóza, 
glukózový sirup 
nebo med) 

A, D 
 
 
B 

 1,8 (7,5)  
celkem 
přidaných               
sacharidů 
1,2 (5) 

z toho smí být přídavek fruktózy 
nejvýše 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal) 
 
 
z toho přídavek fruktózy smí být 
nejvýše 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) 

3.   Tuky                   A, D 
B 

 0,8 (3,3) 
1,1 (4,5)            

Pokud je obsah tuku vyšší než 0,8 
g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), pak obsah: 
- kyseliny laurové smí být nejvýše 15 
% z celkového obsahu tuků, 
- kyseliny myristové nejvýše 15% 
z celkového obsahu tuků, 
- kyseliny linolové (ve formě 
glyceridů) musí být nejméně 0,07 
g/100 kJ (0,3 g/100 kcal) a nejvýše 
0,285 g/100 kJ (1,2 g/100 kcal) 

4.   Minerální  
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látky 
Sodík (Na) A, B, C, 

D 
 0,025 (0,1) Sodné soli se smí přidávat pouze v 

případech, je-li to z technologických 
důvodů nutné 

Vápník (Ca) B 0,02 (0,08)   
 D 0,012 

(0,05) 
 U výrobků vyrobených s použitím 

mléka (mléčné sušenky) 
5.   Vitaminy  
Thiamin A, B, C, 

D 
25 μ  
(100 μg) 

  

Vitamin A (RE) 2) B 14 μ   
(60 μg) 

43 μ  
(180 μg) 

 

Vitamin D 3)               B 0,25 μ  
(1 μg) 

0,75 μ  
(3 μg) 

 

 
1) A = jednoduché obilné výrobky, zejména obilné kaše, které se připravují přidáváním mléka nebo 
jiné výživné tekutiny. 
   B = obilné výrobky s přidanou potravinou bohatou na bílkoviny, zejména obilnomléčné kaše. 
   C = těstoviny, které se konzumují po uvaření ve vroucí vodě nebo jiné tekutině. 
   D = suchary a sušenky, které se konzumují přímo, nebo po rozmělnění a smíchání s vodou, 
mlékem nebo jinou vhodnou tekutinou. 
2) RE = all-trans-retinolekvivalent. 
3) Ve formě cholekalciferolu, jehož 10 mikrog = 400 m. j. vitaminu. 
   Mezní hodnoty pro vitamin A a vitamin D platí i v případě, že jsou tyto vitaminy přidány do 
jiných obilných příkrmů. 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Požadavky na základní složení ostatních příkrmů 
Požadavky na základní složení potravin pro malé děti 

(požadavky se týkají výrobků připravených k použití podle návodu výrobce) 
 
 

1.   Bílkoviny 
a) Jsou-li součástí názvu výrobku uvedeny jako jediné složky maso, drůbež, ryby, vnitřnosti 
nebo jiné obvyklé zdroje bílkovin, pak musí tvořit: 
1. podíl tohoto masa, drůbeže, ryb, vnitřností nebo jiných obvyklých zdrojů bílkovin celkem 

nejméně 40% celkové hmotnosti výrobku, 
2. každé jednotlivě uvedené složky (maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiné obvyklé zdroje 

bílkovin) nejméně 25 % hmotnosti všech použitých bílkovinných zdrojů, 
 3.   množství bílkovin z uvedených zdrojů nesmí být menší než 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 
  b) Jsou-li maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiné obvyklé zdroje bílkovin jednotlivě nebo 
v kombinaci uvedeny v názvu výrobku na prvním místě, pak musí tvořit bez ohledu na to, zda 
je výrobek určen jako pokrm: 
 1. uvedený podíl masa, drůbeže, ryb, vnitřností nebo jiných obvyklých zdrojů bílkovin v 
součtu nejméně 10 % celkové hmotnosti výrobku, 
 2. každé jednotlivě uvedené složky (masa, drůbeže, ryb, vnitřností nebo jiných obvyklých 
zdrojů bílkovin) nejméně 25 % hmotnosti všech na obalu vyjmenovaných bílkovinných 
zdrojů, 
 3. obsah bílkovin z těchto uvedených zdrojů nejméně 1g/100 kJ (4 g/100 kcal). 
c) Jsou-li maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiné obvyklé zdroje bílkovin jednotlivě nebo 
v kombinaci uvedeny v názvu výrobku, ale nikoli na prvním místě, pak musí být bez ohledu 
na to, zda je výrobek určen jako pokrm, tvořit: 
1. uvedený podíl masa, drůbeže, ryb, vnitřností nebo jiných obvyklých zdrojů bílkovin v 
součtu nejméně 8 % celkové hmotnosti výrobku,  
2. každé jednotlivě uvedené složky (maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiné obvyklé zdroje 
bílkovin) nejméně 25 % hmotnosti všech použitých bílkovinných zdrojů, 
3. obsah bílkovin z uvedených zdrojů nejméně 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) a celkový 

obsah bílkovin pocházejících ze všech zdrojů nesmí být menší než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 
kcal). 

d) Je-li v názvu výrobku spolu s jinými složkami uveden sýr, pak bez ohledu na to, zda je 
výrobek určen jako pokrm, nesmí být: 
 1. obsah bílkovin mléčného původu nižší než 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), 
 2. celkový obsah bílkovin ze všech zdrojů nižší než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 
e) Je-li výrobek určený jako samostatné jídlo, s výjimkou zeleninových příkrmů, ale v názvu 
není uvedeno maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiné obvyklé zdroje bílkovin, pak musí být 
celkový obsah bílkovin ze všech zdrojů nejméně 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 
f) Požadavky uvedené pod písmeny a), b), c), d) a e) neplatí pro omáčky určené jako příloha. 
g) Sladké příkrmy, které uvádí v názvu výrobku mléčnou složku jako první nebo jedinou 
složku, musí obsahovat nejméně 2,2 g mléčných bílkovin na 100 kcal. Pro všechny ostatní 
sladké příkrmy neplatí požadavky uvedené pod písmeny a), b), c), d), e), f) a g). 
h) Přídavek aminokyselin je povolen pouze ke zlepšení nutriční hodnoty přítomné bílkoviny, 
a to výhradně v množství, které je nezbytné pro tento účel. 

 
2.   Sacharidy 

Množství veškerých sacharidů přítomných v ovocných a zeleninových šťávách a nektarech, 
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příkrmech složených z ovoce a v dezertech nebo pudincích nesmí překročit 
a) 10 g/100 ml u zeleninových šťáv a nápojů z nich připravených, 
b) 15 g/100 ml u ovocných šťáv a nektarů a nápojů z nich připravených, 
c) 20 g/100 g u příkrmů složených z ovoce, 
d) 25 g/100 g u dezertů a pudinků 
e)   5  g/100 ml v ostatních nápojích, pokud nejsou připraveny z mléka). 

 
3.   Tuky 

Dále uvedené požadavky se týkají ostatních příkrmů, u kterých je jako jediná složka v názvu 
výrobku uvedeno maso, drůbež, ryby, vnitřnosti nebo jiný tradiční zdroj bílkovin. 
a) Je-li maso nebo sýr jedinou složkou, uvedenou v názvu, nebo jsou uvedeny v názvu 
výrobku na prvním místě, pak celkový obsah tuku ve výrobku ze všech zdrojů nesmí překročit 
1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 
b) Ve všech ostatních výrobcích celkový obsah tuku ve výrobku ze všech zdrojů nesmí 
překročit 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 
 
4.   Sodík   (Na) 
a) Obsah sodíku ve výrobku nesmí být vyšší než 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal), příp. než 
200 mg/100 g.  Je-li jedinou složkou uvedenou v názvu výrobku sýr, nesmí být obsah sodíku 
vyšší než 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 
b) Do výrobků z ovoce, dezertů a pudinků nesmějí být přidávány žádné sodné soli s výjimkou 
těch, které jsou přidány z technologických důvodů. 
                               
5.   Vitaminy 
a) Vitamin C 
V ovocných šťávách a nektarech a zeleninových šťávách musí být obsah vitaminu C nejméně 
6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) nebo ne méně než 25 mg/100 g. 
b) Vitamin A 
V zeleninových šťávách musí být obsah vitaminu A nejméně 25 μgRE/100 kJ (100 μgRE/100 
kcal). Do ostatních druhů příkrmů ze skupiny jiných než obilných nesmí být vitamin A 
přidáván. 
c) Vitamin D 
    Do ostatních druhů příkrmů ze skupiny jiných než obilných nesmí být vitamin D přidáván. 
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 

 
Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při 

výrobě obilných příkrmů  
Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při 

výrobě obilných příkrmů a potravin pro malé děti 
 
 1.   Vitaminy 
Vitamin A                    
Retinol                               
Retinyl-acetát                        
Retinyl-palmitát 
Beta-karoten          

Vitamin D  
Vitamin D2 (ergokalciferol)  
Vitamin D3 (cholekalciferol) 

Vitamin  B1                            
Thiamin hydrochlorid                
Thiamin mononitrát       

Vitamin B2  
Riboflavin  
Riboflavin-5-fosfát-sodný 

Niacin                                
Nikotinamid  
Kyselina nikotinová                 

Vitamin B6  
Pyridoxin hydrochlorid 
Pyridoxin-5-fosfát 
Pyridoxin dipalmitát 

Kyselina pantothenová                 
D-pantothenát   vápenatý                
D-pantothenát   sodný 
Dexpantenol 

Folát  
Kyselina listová 

Vitamin B12                           
Kyanokobalamin                        
Hydroxykobalamin 

Biotin  
D-biotin 

Vitamin C                             
Kyselina L-askorbová                
L-askorban sodný                    
L-askorban vápenatý                   
Askorban draselný                     
Ester kyseliny L-askorbové a 6-palmitylu 
Askorbyl palmitát 

Vitamin E  
D-alfa-tokoferol  
DL-alfa-tokoferol  
D-alfa-tokoferol acetát  
DL-alfa-tokoferol acetát 
 

Vitamin  K  
Fylochinon (fytometadion) 

 

 
  2.   Aminokyseliny 
L-arginin a jeho hydrochloridy 
L-cystin a jeho hydrochloridy 
L-histidin a jeho hydrochloridy 
L-isoleucin a jeho hydrochloridy 
L-leucin a jeho hydrochloridy 
L-lysin a jeho hydrochloridy 
L-cystein a jeho hydrochloridy 
L-methionin 
L-fenylalanin 
L-treonin 
L-tryptofan 
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L-tyrosin 
L-valin 
 
3.   Ostatní organické látky 
Cholin 
Chlorid cholinu 
Citrát cholinu 
Dvojvinan cholinu (cholin bitartrate) 
Inositol 
L-karnitin 
Hydrochlorid L-karnitinu 
 
  4.   Soli   minerálních   a   stopových   prvků 
Vápník 
Uhličitan vápenatý                   
Chlorid vápenatý                      
Vápenaté soli kyseliny citronové         
Glukonan vápenatý            
Glycerofosforečnan vápenatý           
Mléčnan vápenatý                
Oxid vápenatý                     
Hydroxid vápenatý                    
Vápenaté soli kyseliny trihydrogen-
fosforečnaté  

Hořčík  
Uhličitan hořečnatý 
Chlorid hořečnatý 
Hořečnaté soli kyseliny citronové 
Glukonan hořečnatý 
Oxid hořečnatý 
Hydroxid hořečnatý 
Hořečnaté soli kyseliny trihydrogen-fosforečné 
Mléčnan hořečnatý 
Glycerofosforečnan hořečnatý 
Síran hořečnatý 

Draslík  
Chlorid draselný                      
Draselné soli kyseliny citronové      
Glukonan draselný    
Mléčnan draselný                      
Glycerofosforečnan draselný           
 

Železo  
Citran železnatý 
Citran železito-amonný 
Glukonan železnatý 
Mléčnan železnatý  
Síran železnatý 
Fumaran železnatý 
Difosforečnan železitý 
Elementární železo (získané z karbonylu železa 
hydrogenací nebo elektrolyticky) 
Sacharan železitý 
Difosforečnan sodno-železitý 
Uhličitan železnatý 

Měd       
Komplex mědi a lysinu                 
Uhličitan měďnatý                     
Citran měďnatý                        
Glukonan měďnatý                      
Síran měďnatý                         
                                                                  

Zinek  
Octan zinečnatý  
Chlorid zinečnatý  
Citran zinečnatý  
Mléčnan zinečnatý  
Síran zinečnatý  
Oxid zinečnatý  
Glukonan zinečnatý 

Mangan                                
Uhličitan manganatý                   
Chlorid manganatý                     
Citran manganatý                      
Glukonan manganatý                    

Jod  
Jodid sodný  
Jodid draselný  
jodičnan draselný 
Jodičnan sodný 
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Síran manganatý 
Glycerofosforečnan manganatý 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Požadavky na nejvyšší přípustné množství vitaminů a minerálních látek a stopových 
prvků, jestliže jsou přidávány do obilných a ostatních příkrmů určených pro výživu 

kojenců a malých dětí potravin pro malé děti 
(hodnoty se týkají potravin připravených k použití podle návodu výrobce. Pouze požadavky 

na draslík a vápník se vztahují na výrobek ve stavu, v jakém je prodáván.) 
 
Vitaminy a minerální látky nejvyšší množství na 100 

kcal 
nejvyšší množství na 100 kJ 

Vitamin A (μg RE)                180 1) 42,9 
Vitamin E (mg  a-TE)                   3 0,7 
Vitamin C (mg)                        12,5/25 2) /125 3) 3/6/30 
Thiamin (mg)                          0,25/0,5 4) 0,06/0,12 
Riboflavin (mg)                       0,4 0,1 
Niacin (mg NE)                        4,5 1,1 
Vitamin B6   (mg)     0,35 0,08 
Kyselina listová (μg ) 50 11,9 
Vitamin B12 (μg) 0,35 0,08 
Kyselina pantothenová (mg)            1,5 0,36 
Biotin (μg)                       10 2,4 
Draslík (mg 160 38 
Vápník (mg)                           80/180 5) /100 6) 19/43/24 
Hořčík (mg)                           40 9,5 
Železo (mg)                       3 0,7 
Zinek (mg)                            2 0,5 
Měď (μg)                          40 9,5 
Jod (μg) 35 8,3 
Mangan (mg)                           0,6 0,14 
 

1)  Neplatí pro množství vitaminu A uvedeného v přílohách č. 7 a č. 8. 
2) Množství použitelné pro výrobky obohacené železem. 
3) Množství použitelné pro pokrmy na bázi ovoce, ovocné šťávy, nektary a zeleninové šťávy. 
4) Množství použitelné pro obilné příkrmy. 
5) Množství použitelné pro výrobky uvedené ve skupině A a B v příloze č. 7. 
6) Množství použitelné pro výrobky uvedené ve skupině D v příloze č. 7. 
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Pesticidy, které nesmí být používány při zemědělské výrobě surovin určených pro 
výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a pro výrobu obilné a ostatní výživy 
jiné než obilné určené obilných příkrmů a pro výživu kojenců a malých dětí potravin 

pro malé děti 
 

Tabulka č. 1 
 
Chemický název látky (definice rezidua) 
 
Disulfoton (suma látek disulfoton, disulfoton sulfoxid a disulfoton sulfon, vyjádřeno jako 
disulfoton) 
 
Fensulfothion (suma látek fensulfothionu, jeho kyslíkatého analogu a jejich sulfonů, 
vyjádřeno jako fensulfothion) 
 
Fentin, vyjádřený jako kation triphentinu 
 
Haloxyfop (suma látek haloxyfop, jeho solí a esterů včetně konjugátů, vyjádřeno jako 
haloxyfop) 
 
Heptachlor a trans-heptachlor epoxid, vyjádřeno jako heptachlor 
 
Hexachlorbenzen 
 
Nitrofen 
 
Omethoat 
 
Terbufos (suma látek terbufos, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako terbufos) 
 

Tabulka č. 2 
 

Chemický název látky 
 
Aldrin a dieldrin, vyjádřeno jako dieldrin 
 
Endrin 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů  
v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a obilné a ostatní výživě jiné než obilné  

určené obilných příkrmech pro výživu kojenců a malých dětí potravinách pro malé děti 
 

Chemický název látky                                Maximální limit 
reziduí (mg/kg) 

 
Cadusafos                                         

 
0,006 

 
Demeton-S-methyl/demeton-S-methyl sulfon/oxymeton-ethyl 
(jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako demeton-S-methyl) 

 
 
0,006 

 
Ethoprophos                                       

 
0,008 

 
Fipronil (suma látek fipronil a fipronil-desulfinyl, vyjádřeno jako 
fipronil) 

 
0,004 

 
Propineb/propylenthiomočovina (suma propinebu a 
propylenthiomočoviny) 

 
0,006 

 
 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
Zrušena 

 
  

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
 

Specifikace obsahu, zdroje a zpracování bílkovin používaných při výrobě počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy o obsahu bílkovin nižším než 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 

kcal) vyrobené z hydrolyzovaných syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin 
kravského mléka  

 
kritérium minimum Maximum poznámka 

1. obsah bílkovin 0,44 g/100 kJ 
(1,86 g/100 kcal) 

0,7 g/100 kJ 
(3 g/100 kcal) 

Obsah bílkovin = 
obsah dusíku x 6,25 

2. zdroj bílkovin 
Bílkoviny z demineralizované sladké syrovátky získané z kravského mléka po enzymatickém 
vysrážení kaseinů pomocí chymozinu, které sestávají z těchto látek:  

a) 63% izolátů syrovátkových bílkovin bez kaseinových glykomaktropeptidů 
s minimálním obsahem bílkovin v sušině 95 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a 
obsahem popela nejvýše 3%, a 

b) 37 % bílkovinného koncentrátu ze sladké syrovátky s minimálním obsahem bílkovin 
v sušině 87 % a méně než 70 % denaturací bílkovin a obsahem popela nejvýše 3,5% 

3. zpracování bílkovin 
Dvoustupňový proces hydrolýzy s použitím přípravku z trypsinu, přičemž mezi těmito dvěma 
stupni hydrolýzy dochází k tepelnému ošetření (3 – 10 minut při teplotě 80 až 1000 C) 

 
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
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Požadavky na složení potravin pro redukční diety 

Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti  
 

(hodnoty se vztahují k výrobkům upraveným k použití podle návodu výrobce) 
 
TABULKA 1 
 
1. Energie 
a) Množství energie dodávané potravinami podle § 10 odst. 1 písm. a) v denní dávce musí být 
nejméně 3360 kJ (800 kcal) a nejvýše 5040 kJ (1200 kcal). 
 b) Množství energie dodávané potravinami podle § 10 odst. 1 písm. b) v jednom pokrmu 
musí být nejméně 840 kJ (200 kcal) a nejvýše 1680 kJ (400 kcal). 
 
  2.   Bílkoviny 
a) U potravin podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) musí být dodáno bílkovinami obsaženými 
nejméně 25 % a nejvýše 50 % energie. Obsah bílkovin v potravinách podle § 12 odst. 1 písm. 
a) nesmí překročit 125 g v denní dávce. 
b) Požadavky stanovené v odstavci a) 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 množství 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) U potravin podle § 12 odst. 1 písm. a) musí být obsah kyseliny linolové (ve formě 
glyceridů) nejméně 4,5 g v denní dávce. 
c) U potravin podle § 12 odst. 1 písm. b) musí být obsah kyseliny linolové (ve formě 
glyceridů) nejméně 1 g v denní dávce. 
 
  4.   Vláknina 
U potravin podle § 12 odst. 1 písm. a) musí být obsah vlákniny nejméně 10 g a nejvýše 30 g v 
denní dávce. 
 
  5.   Vitaminy a minerální látky 
a) U potravin podle § 12 odst. 1 písm. a) musí představovat obsah vitaminů a minerálních 
látek v denní dávce potraviny nejméně 100 % hodnot, uvedených v tabulce č. 2. 
b) U potravin podle § 12 odst. 1 písm. b) musí představovat obsah vitaminů a minerálních 
látek v jednom pokrmu nejméně 30 % hodnot uvedených v tabulce č. 2 s tím, že množství 
draslíku v jedné porci musí být nejméně 500 g. 
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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 odstavci a) 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 množství 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 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. 
 
 
 TABULKA 2 

Množství vitaminů a minerálních látek 
 
Vitamin A (μg) RE *    700 
vitamin D (μg)    5 
Vitamin E (mg)   TE **                                 10 
Vitamin C (mg)   45 
Thiamin (mg)    1,1 
Riboflavin (mg)   1,6 
Niacin (mg) NE ***   18 
Vitamin B6 (mg)   1,5 
Kyselina listová (μg)          200 
Vitamin B12 (μg)                                    1,4 
Biotin (μg)                                        15 
kyselina pantothenová (mg)                           3 
Vápník (mg)                                        700 
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Fosfor (mg)   550 
Draslík (mg)  3100 
Železo (mg)                                         16 
Zinek (mg)                                           9,5 
měď (mg)      1,1 
Jod (μg)                                         130 
selen (μg)                                       55 
Sodík (mg)                                         575 
Hořčík (mg)                                    150 
Mangan (mg)                               1 
     * RE = trans-retinolekvivalent 
  **  TE = alfa-tokoferolekvivalent 
***  NE = niacinekvivalent 
 
 
TABULKA 3 

Obsah aminokyselin v referenční bílkovině 
 

 
Aminokyselina 

 
g/100 g bílkovin 

 
Cystin + methionin                              1,7 
Histidin                                          1,6 
Isoleucin                                         1,3 
Leucin                                            1,9 
Lysin                                             1,6 
Fenylalanin + tyrosin                             1,9 
Threonin                                          0,9 
Tryptofan                                         0,5 
Valin                                             1,3 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. 
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TABULKA 1 
 

Požadavky na složení dietních potravin pro zvláštní lékařské účely 
 
1.  Potraviny nutričně kompletní se standardním složením podle § 13 odst. 2 § 13 odst. 1 
písm. a) určené pro výživu kojenců musí obsahovat vitaminy a minerální látky podle tabulky 
č. 2. 
 
2.  Potraviny nutričně kompletní se specificky adaptovaným složením podle § 13 odst. 2 § 13 
odst. 1  písm. b) určené pro výživu kojenců musí obsahovat vitaminy a minerální látky podle 
tabulky č. 2. Obsah jedné nebo více z těchto látek (potravních doplňků) se může změnit jen, 
je-li to nezbytné z hlediska specifického určení a zamýšleného použití dané potraviny. 
 
3.  U potravin nutričně nekompletních podle § 13 odst. 2 § 13 odst. 1  písm. c) určených pro 
výživu kojenců nesmí obsah vitaminů a minerálních látek překročit hodnoty uvedené v 
tabulce č. 2. Obsah jedné nebo více z těchto látek (potravních doplňků) se může změnit jen, 
je-li to nezbytné z hlediska specifického určení a zamýšleného použití dané potraviny. 
 
4.  Potraviny uvedené v § 13 12 odst. 1 a 2 určené pro výživu kojenců musí obsahem jiných 
nutrientů odpovídat požadavkům této vyhlášky, pokud tyto nejsou v rozporu s jejich 
specifickým určením a zamýšleným použitím. 
 
5. Potraviny nutričně kompletní se standardním složením podle § 13 odst. 2 § 13 odst. 1 písm. 
a), které nejsou určeny pro výživu kojenců, musí obsahovat vitaminy a minerální látky podle 
tabulky č. 3. 
  
6. Potraviny nutričně kompletní se specificky adaptovaným složením podle § 13 odst. 2 § 13 
odst. 1 písm. b), které nejsou určeny pro výživu kojenců, musí obsahovat vitaminy a 
minerální látky podle tabulky č. 3. Obsah jedné nebo více z těchto látek (potravních doplňků) 
se může změnit jen, je-li to nezbytné z hlediska specifického určení a zamýšleného použití 
dané potraviny. 
 
7.  U potravin nutričně nekompletních podle § 13 odst. 2 § 13 odst. 1 písm. c), které nejsou 
určeny pro výživu kojenců, nesmí obsah vitaminů a minerálních látek překročit hodnoty 
uvedené v tabulce č. 3. Obsah jedné nebo více z těchto látek (potravních doplňků) se může 
změnit jen, je-li to nezbytné z hlediska specifického určení a zamýšleného použití dané 
potraviny. 
 
 
TABULKA 2 

Požadavky na obsah vitaminů a minerálních látek u dietních potravin pro zvláštní 
lékařské účely k výživě kojenců 

 
Vitaminy/jednotky Na 100kJ Na 100 kcal 

minimum maximum minimum maximum 
Vitamin A (μg) RE *                                                                   14 60 43 180 
Vitamin D (μg)     0,25 0,75 1 3 
Vitamin K (μg)  1 5 4 20 
Vitamin C (mg)  1,9 6 8 25 

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



48 
 

Thiamin (mg)    0,01 0,075 0,04 0,3 
Riboflavin (mg)        0,014 1 0,06 0,45 
Vitamin B6 (mg)     0,009 0,075 0,035 0,3 
Niacin (mg) NE **    0,2 0,75 0,8 3 
Kyselina listová (μg)       1 6 4 25 
Vitamin B12 (μg)     0,025 0,12 0,1 0,5 
Kyselina pantothenová 
(mg)   

0,07 0,5 0,3 2 

Biotin (μg)                                                                            0,4 5 1,5 20 
Vitamin E  
(mg α-TE) ***         

0,5 na 1 g 
poly-

nenasycených 
mastných 
kyselin 

vyjádřených 
jako linolová 
kyselina, ale 

v žádném 
případě ne 
méně než 

0,1mg na 100 
dostupných kJ      

0,75 na 1g 
poly-

nenasycených                           
mastných 
kyselin                

vyjádřených 
jako                         

linolová 
kyselina,                                   

ale v žádném 
případě ne 

méně než 0,5 
mg na 100 
dostupných   

kJ                            

0,5 na 1g 
poly-

nenasycených    
mastných 
kyselin 

vyjádřených 
jako linolová 
kyselina, ale 

v žádném 
případě ne 
méně než 

0,1mg na 100 
dostupných kJ                      

3 na 1 g poly-
nenasycených      

mastných 
kyselin 

vyjádřených 
jako linolová 
kyselina, ale v 

žádném 
případě ne 

méně než 0,5 
mg na 100 

dostupných kJ 

Sodík (mg)            5 14 20 60 
Chloridy (mg)                   12 29 50 125 
Draslík (mg)                    15 35 60 145 
Vápník (mg)                     12 60 50 250 
Fosfor (mg) 1)                   6 22 25 90 
Horčík (mg)                     1,2 3,6 5 15 
Železo (mg)    0,12 0,5 0,5 2 
Zinek (mg)                   0,12 0,6 0,5 2,4 
Měď (μg)                                              4,8 29 20 120 
Jod (μg)                                              1,2 8,4 5 35 
Selen (μg)                                           0,25 0,7 1 3 
Mangan (μg)     0,25 25 1 100 
Chrom (μg)                                            - 2,5 - 10 
Molybden (μg)                            - 2,5 - 10 
Fluoridy (mg)     - 0,05 - 0,2 
 
1) Poměr vápníku k fosforu nesmí být nižší než 1,2 a vyšší než 2,0. 
     * RE = trans-retinoekvivalent 
   ** NE = niacinekvivalent 
 *** α-TE = alfa-tokoferolekvivalent 
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TABULKA 3 

Požadavky na obsah vitaminů a minerálních látek u dietních potravin pro zvláštní 
lékařské účely, které nejsou určeny pro výživu kojenců 

 
Vitaminy, 
minerální 

lákty/jednotky 

na 100 kJ                                          na 100 kcal 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Vitamin A (μg) RE 
*          

8,4 43 35 180 

Vitamin D (μg)                   0,12 0,65/0,75 1) 0,5 2,5/3 1) 
Vitamin K (μg)                                0,85 5 3,5 20 
Vitamin C (mg)                  0,54 25 2,25 22 
Thiamin (mg)   0,015 0,12 0,06 0,5 
Riboflavin (mg)  0,02 0,12 0,08 0,5 
Vitamin B6 (mg)                 0,02 0,12 0,08 0,5 
Niacin (mg) NE **               0,22 0,75 0,9 3 
Kyselina listová 
(μg)        

2,5 12,5 10 50 

Vitamin B12 (μg)                                      0,017 0,17 0,07 0,7 
Kyselina 
pantothenová (mg)      

0,035 0,35 0,15 1,5 

Biotin (μg)                                          0,18 1,8 0,75 7,5 
Vitamin E  
(mg α-TE) ***       

vyjádřeno jako 
0,5 na 1 g poly-             
nenasycených 

mastných kyselin 

vyjádřeno jako 
0,75 na 1 g poly-

nenasycených 
mastných kyselin 

vyjádřeno jako 
0,5 na 1g poly-
nenasycených 

mastných kyselin 

vyjádřeno jako 3 
na 1 g poly-

nenasycených 
mastných kyselin 

Sodík (mg)                      7,2 42 30 175 
Chloridy (mg)                   7,2 42 30 175 
Draslík (mg)                    19 70 80 295 
Vápník (mg)                     8,4/12 1) 42/60 1) 35/50 1) 175/250 1) 
Fosfor (mg) 1)                   7,2 19 30 80 
Horčík (mg)                     1,8 6 7,5 25 
Železo (mg)                     0,12 0,5 0,5 2,0 
Zinek (mg)                      0,12 0,36 0,5 1,5 
Měď (μg)                                              15 125 60 500 
Jod (mikrog)                    1,55 8,4 6,5 35 
Selen (μg)                                            0,6 2,5 2,5 10 
Mangan (mg)                     0,012 0,12 0,05 0,5 
Chrom (μg)                                           0,3 3,6 1,25 15 
Molybden (μg)    0,72 4,3 3,5 18 
Fluoridy (mg)                   - 0,05 - 0,2 
                         
1) U výrobků určených pro děti ve věku od 1 do 10 roků. 
     * RE = trans-retinoekvivalent 
   ** NE = niacinekvivalent 
 *** TE = α-tokoferolekvivalent 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1odst. 1  Uvádění na trh 
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa smí být uváděna na 
trh pouze tehdy, pokud je v souladu s tímto nařízením  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 1odst. 2 Žádný jiný výrobek kromě počáteční kojenecké výživy nesmí 
být uváděn na trh nebo jinak vydáván za výrobek odpovídající 
sám o sobě výživovým požadavkům normálních zdravých 
kojenců během prvních měsíců života až do zavedení 
vhodných příkrmů. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst.1   Požadavky na složení  
Počáteční kojenecká výživa musí být v souladu s požadavky na složení 
stanovenými v příloze I, přičemž jsou zohledněny hodnoty pro nezbytné 
a podmíněně nezbytné aminokyseliny stanovené v příloze III.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst. 2  Pokračovací kojenecká výživa musí být v souladu s požadavky na 
složení stanovenými v příloze II, přičemž jsou zohledněny hodnoty pro 
nezbytné a podmíněně nezbytné aminokyseliny stanovené v příloze III. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst. 3 Hodnoty stanovené v přílohách I a II se použijí na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu připravenou k použití, která je 
prodávána jako taková nebo je připravena podle pokynů výrobce. Tato 
příprava nesmí vyžadovat nic více než přidání vody. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 1 Vhodnost složek  
Počáteční kojenecká výživa se vyrábí ze zdrojů bílkovin stanovených v 
příloze I bodě 2 a podle okolností i z jiných složek potravin, jejichž 
vhodnost pro kojence od narození byla prokázána obecně uznávanými 
vědeckými poznatky.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 2 Pokračovací kojenecká výživa se vyrábí ze zdrojů bílkovin stanovených 
v příloze II bodě 2 a podle okolností i z jiných složek potravin, jejichž 
vhodnost pro kojence starší šesti měsíců byla prokázána obecně 
uznávanými vědeckými poznatky 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 3 Vhodnost uvedenou v odstavcích 1 a 2 prokáže provozovatel 
potravinářského podniku systematickým přezkoumáváním dostupných 
údajů týkajících se očekávaných výhod a úvah o bezpečnosti a v případě 
nutnosti rovněž pomocí odpovídajících studií vypracovaných v souladu 
se všeobecně uznávanými odbornými pokyny ohledně podoby a způsobu 
vypracování takových studií. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 4 odst. 1 Požadavky na pesticidy  
Pro účely tohoto článku se „reziduem“ rozumí reziduum účinné látky, 
jak je uvedena v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, použité v 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Schválil (jméno+datum): MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., 17.03.2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

přípravku na ochranu rostlin, jak je uveden v čl. 2 odst. 1 zmíněného 
nařízení, včetně metabolitů a produktů vzniklých rozkladem nebo reakcí 
uvedené účinné látky. 

Článek 4 odst. 2 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa nesmí obsahovat rezidua 
jednotlivých účinných látek v množství překračujícím 0,01 mg/kg. Toto 
množství se určí podle obecně uznávaných standardizovaných 
analytických metod.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 4 odst. 3 Odchylně od odstavce 2 se na účinné látky uvedené v příloze IV použijí 
maximální limity reziduí specifikované v uvedené příloze. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 4 odst. 4 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa se vyrábí pouze ze 
zemědělských produktů, při jejichž produkci nebyly použity přípravky 
na ochranu rostlin obsahující účinné látky uvedené v příloze V.  
Avšak pro účely kontrol se přípravky na ochranu rostlin obsahující 
účinné látky uvedené v příloze V považují za přípravky, které použity 
nebyly, pokud množství jejich reziduí nepřekračuje 0,003 mg/kg. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 4 odst. 5 Množství uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 se použijí na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu připravenou k použití, která je 
prodávána jako taková nebo je připravena podle pokynů výrobce. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 5 odst. 1 Název potraviny 
Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy jiné, než je počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa vyrobená výhradně z bílkovin kravského 
nebo kozího mléka, musí splňovat ustanovení přílohy VI části A.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 5 odst. 2 Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené výhradně z 
bílkovin kravského nebo kozího mléka musí splňovat ustanovení přílohy 
VI části B. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 1 Zvláštní požadavky na informace o potravinách 
Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, počáteční a pokračovací 
kojenecká výživa musí splňovat požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 2 Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1169/2011 se na počáteční kojeneckou výživu vztahují tyto dodatečné 
povinné údaje:  
a) prohlášení, že výrobek je vhodný pro kojence od narození, nejsou-li 
kojeni;  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Poznámka 
 

b) návod na vhodnou přípravu, skladování a likvidaci výrobku a 
varování před ohrožením zdraví při nesprávné přípravě a skladování;  
c) prohlášení týkající se nadřazenosti kojení a prohlášení doporučující, 
aby byl výrobek používán pouze na radu nezávislých osob 
kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných 
odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Údajům uvedeným v 
tomto písmeni předchází slova „Důležité upozornění“ nebo slova 
stejného významu, která musí být uvedena také na obchodní úpravě 
počáteční kojenecké výživy a v související reklamě. 

Článek 6 odst. 3 Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1169/2011 se na pokračovací kojeneckou výživu vztahují tyto dodatečné 
povinné údaje:  
a) prohlášení, že výrobek je vhodný pouze pro kojence starší než šest 
měsíců, že by měl tvořit pouze část smíšené stravy, že se nemá používat 
jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života a že 
rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoli výjimky z 
pravidla věku šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na radu 
nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii nebo 
jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, v závislosti na 
individuálním růstu a rozvojových potřebách konkrétního kojence;  
b) návod na vhodnou přípravu, skladování a likvidaci výrobku a 
varování před ohrožením zdraví při nesprávné přípravě a skladování. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 4 Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí 
rovněž na dodatečné povinné údaje uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto 
článku. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 5 Všechny povinné údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 
musí být uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 6 Označení, obchodní úprava a reklama počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy musí poskytovat nezbytné informace o vhodném 
použití výrobků a přitom neodrazovat od kojení. Označování, obchodní 
úprava a reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy nesmí 
používat pojmy „humanizovaný“, „maternizovaný“, „upravený“ nebo 
podobné pojmy.  
Označování, obchodní úprava a reklama počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy musí být navrženy tak, aby se zabránilo jakémukoli 
nebezpečí záměny mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou a 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Poznámka 
 

aby se spotřebitelům umožnilo mezi nimi jasně rozlišovat, zejména 
pokud jde o použité texty, obrázky a barvy.  

Článek 7 odst. 1 Zvláštní požadavky na výživové údaje 
Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 
zahrnují povinné výživové údaje pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu také množství veškerých minerálních látek a 
veškerých vitaminů uvedených v příloze I, respektive v příloze II tohoto 
nařízení, které jsou přítomny ve výrobku, s výjimkou molybdenu. 
Povinné výživové údaje pro počáteční kojeneckou výživu zahrnují 
rovněž množství cholinu, inositolu a karnitinu. Odchylně od čl. 30 odst. 
1 nařízení (EU) č. 1169/2011 nezahrnují povinné výživové údaje pro 
počáteční a pokračovací kojeneckou výživu množství soli.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 odst. 2 Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) nařízení (EU) 
č. 1169/2011 může být obsah povinných výživových údajů pro 
počáteční a pokračovací kojeneckou výživu doplněn o jeden nebo více 
těchto údajů:  
a) množství bílkovinných složek, sacharidů nebo tuků;  
b) poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem;  
c) množství kterékoli látky uvedené v příloze I nebo v příloze II tohoto 
nařízení nebo v příloze nařízení (EU) č. 609/2013, pokud se na uvedení 
kterékoli z těchto látek nevztahuje odstavec 1;  
d) množství kterékoli látky přidané do výrobku podle článku 3. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 odst. 3 Odchylně od čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se informace 
zahrnuté do povinných výživových údajů pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu neopakují v označení. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 odst. 4 Výživové údaje jsou povinné pro veškerou počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu bez ohledu na velikost největší plochy obalu nebo 
nádoby 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 odst. 5 Články 31 až 35 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí na všechny 
živiny zahrnuté ve výživových údajích pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 odst. 6 Odchylně od čl. 31 odst. 3, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1169/2011 se údaje o energetické hodnotě a obsahu živin počáteční 
kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy vyjádří na 100 ml 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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potraviny připravené k použití po přípravě podle pokynů výrobce. V 
příslušných případech mohou tyto informace navíc odkazovat na 100 g 
potraviny ve stavu, v němž je prodávána.  

Článek 7 odst. 7 Odchylně od čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o 
energetické hodnotě a obsahu živin počáteční kojenecké výživy a 
pokračovací kojenecké výživy nevyjádří jako procentní podíl 
referenčních hodnot příjmu stanovených v příloze XIII uvedeného 
nařízení.  
Kromě způsobu vyjádření uvedeného v odstavci 6 mohou být v případě 
pokračovací kojenecké výživy údaje o vitaminech a minerálních látkách, 
pokud jde o vitaminy a minerální látky uvedené v příloze VII tohoto 
nařízení, vyjádřeny jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu 
stanovených v uvedené příloze na 100 ml potraviny připravené k použití 
po přípravě podle pokynů výrobce.  

  není relevantní z hlediska transpozice   

Článek 7 odst. 8 Údaje zahrnuté ve výživových údajích pro počáteční a pokračovací 
kojeneckou výživu, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 
1169/2011, se uvádějí za nejvýznamnější položkou zmíněné přílohy, do 
které patří nebo jejíž jsou složkami.  
Údaje, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 a 
které nepatří do žádné z položek zmíněné přílohy ani nejsou složkami 
žádné z položek zmíněné přílohy, se uvádějí ve výživových údajích za 
poslední položkou zmíněné přílohy. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 Výživová a zdravotní tvrzení u počáteční kojenecké výživy Výživová a 
zdravotní tvrzení se u počáteční kojenecké výživy nesmí používat. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 9 odst. 1 Prohlášení týkající se laktózy a kyseliny dokosahexaenové (DHA)  
U počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze uvést prohlášení 
„obsahuje pouze laktózu“, pokud je laktóza jediným přítomným 
sacharidem ve výrobku.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 9 odst. 2 U počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze uvést prohlášení „bez 
laktózy“, pokud obsah laktózy ve výrobku není vyšší než 2,5 mg/100 kJ 
(10 mg/100 kcal). Pokud se prohlášení „bez laktózy“ použije u počáteční 
a pokračovací kojenecké výživy vyrobené ze zdrojů bílkovin jiných, než 
jsou izoláty sójových bílkovin, musí být doplněno o prohlášení „není 
vhodné pro kojence s galaktosémií“, které se uvede písmem stejné 
velikosti a se stejným zvýrazněním jako prohlášení „bez laktózy“ a v 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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jeho těsné blízkosti. 
Článek 9 odst. 3 Prohlášení „obsahuje kyselinu dokosahexaenovou (jak požadují právní 

předpisy pro veškerou kojeneckou výživu)“ nebo „obsahuje DHA (jak 
požadují právní předpisy pro veškerou kojeneckou výživu)“ lze použít 
pouze pro počáteční kojeneckou výživu uvedenou na trh před 22. 
únorem 2025. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 10 odst. 1 Požadavky na propagační a obchodní praktiky v souvislosti s počáteční 
kojeneckou výživou 
Reklama počáteční kojenecké výživy musí být omezena na publikace 
specializované na péči o malé děti a na vědecké publikace. Členské státy 
mohou takovou reklamu dále omezit nebo zakázat. Taková reklama 
musí obsahovat pouze informace vědecké a faktické povahy. Takové 
informace nesmějí naznačovat nebo budit přesvědčení, že krmení z 
láhve je rovnocenné kojení nebo že je mu nadřazeno.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 10 odst. 2 V maloobchodě je nepřípustné na podporu prodeje počáteční kojenecké 
výživy přímo spotřebiteli provádět reklamu v místě prodeje, rozdávat 
vzorky nebo jakékoli jiné reklamní pomůcky, jako jsou zvláštní způsoby 
vystavení, poukázky na slevu, prémie, speciální prodej, reklamní 
výrobky a vázaný prodej. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 10 odst. 3 Výrobci a distributoři počáteční kojenecké výživy nesmějí poskytovat 
široké veřejnosti nebo těhotným ženám, matkám nebo členům jejich 
rodiny bezplatně nebo za nízkou cenu výrobky, vzorky nebo jakékoli 
jiné reklamní dárky ani přímo, ani nepřímo prostřednictvím systému 
zdravotní péče nebo zdravotnických pracovníků.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 10 odst. 4 Dodávky počáteční kojenecké výživy darované nebo prodané za 
sníženou cenu institucím nebo organizacím, ať pro použití v těchto 
institucích, nebo k distribuci mimo ně, se použijí pouze pro kojence 
nebo jsou distribuovány pouze kojencům, kteří musí být vyživováni 
počáteční kojeneckou výživou, a pouze tak dlouho, jak to tito kojenci 
potřebují. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 11 odst. 1 Požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí 
Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby byly poskytovány 
objektivní a konzistentní informace o výživě kojenců a malých dětí 
rodinám a všem, kteří se zabývají výživou kojenců a malých dětí, včetně 
plánování, zajišťování, způsobu provedení a rozšiřování informací a 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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jejich kontroly.  
Článek 11 odst. 2 Informační a vzdělávací materiály, ať písemné, nebo audiovizuální, 

které se zabývají výživou kojenců a jsou určeny těhotným ženám a 
matkám kojenců a malých dětí, musí obsahovat jasné informace ve 
všech těchto bodech:  
a) výhody a nadřazenost kojení;  
b) výživa matky a příprava na kojení a udržování této schopnosti; c) 
možný záporný vliv, který může mít přikrmování z láhve na kojení;  
d) obtížnost vzít zpět rozhodnutí nekojit;  
e) v případě potřeby správné používání počáteční kojenecké výživy.  
Pokud takové materiály obsahují informace o používání počáteční 
kojenecké výživy, musí zahrnovat sociální a finanční dopady jejího 
používání, ohrožení zdraví nevhodnou stravou nebo nevhodnými 
způsoby výživy, a zejména ohrožení zdraví při nesprávném použití 
počáteční kojenecké výživy. V těchto materiálech se nesmějí použít 
žádné obrázky, které by mohly idealizovat používání počáteční 
kojenecké výživy. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 11 odst. 3 Bezplatné poskytování informačních nebo vzdělávacích pomůcek nebo 
materiálů výrobci nebo distributory se provádí pouze na žádost a s 
písemným souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu nebo v rámci 
pokynů vydaných pro tento účel výše uvedeným orgánem. Takové 
pomůcky nebo materiály mohou nést název nebo logo společnosti, která 
je jejich dárcem, ale nesmějí odkazovat na chráněnou obchodní značku 
počáteční kojenecké výživy a musí být distribuovány pouze 
prostřednictvím systému zdravotní péče. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 12 odst. 1 Oznamování  
Při uvedení počáteční kojenecké výživy na trh provozovatel 
potravinářského podniku oznámí příslušnému orgánu každého členského 
státu, v němž se dotčený výrobek uvádí na trh, informace uvedené na 
etiketě tím způsobem, že zašle vzor etikety použité pro tento výrobek a 
veškeré další informace, které může příslušný orgán rozumně požadovat, 
aby zajistil soulad s tímto nařízením.  

110/1997 
139/2014 

§ 3d odst. 2 Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh 
a) potravinu pro počáteční kojeneckou výživu, nebo 
b) dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely,  
je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit 
Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě 
dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu 
označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden 
na obale nebo etiketě potraviny. 
 

PAD  

Článek 12 odst. 2 Při uvedení počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných 
bílkovin nebo pokračovací kojenecké výživy obsahující jiné látky než 

110/1997 
139/2014 

§3d odst. 2 Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh 
a) potravinu pro počáteční kojeneckou výživu, nebo 

PAD  

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



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                32013L0046_160418    str. 8 z 9   
 

Celex: 32016R0127 Lhůta pro implementaci 22.02.2020 Úřední věstník                     L 25 2016 Gestor MZ Zpracoval (jméno+datum):  Ing. Eva Přibylová, 16.03.2016   
Název: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 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  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

látky uvedené v příloze II na trh provozovatel potravinářského podniku 
oznámí příslušnému orgánu každého členského státu, v němž se dotčený 
výrobek uvádí na trh, informace uvedené na etiketě tím způsobem, že 
zašle vzor etikety použité pro tento výrobek a veškeré další informace, 
které může příslušný orgán rozumně požadovat, aby zajistil soulad s 
tímto nařízením, ledaže členský stát osvobodí provozovatele 
potravinářského podniku od této povinnosti v rámci vnitrostátního 
systému, který zaručuje účinné úřední monitorování dotčeného výrobku.  

b) dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely, je povinen před prvním 
uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v 
listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její 
uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných 
informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě 
potraviny. 
 

  110/1997 
139/2014 

§16a odst. 7 Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví může na základě nových 
informací v případě pochybností o bezpečnosti nebo o dodržení 
požadavků na uvedení na trh potraviny, oznámené podle § 3d, požadovat 
předložení dalších informací prokazujících bezpečnost potravin nebo 
soulad s právními požadavky na uvedení potraviny na trh. V písemné 
žádosti o dodatečné informace se uvede odůvodnění a informace, které 
jsou požadovány. 
 

  

Článek 13 Směrnice 2006/141/ES 
V souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 609/2013 se směrnice 
2006/141/ES zrušuje s účinkem ode dne 22. února 2020. Směrnice 
2006/141/ES se však nadále použije do 21. února 2021 na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin. 
Odkazy na směrnici 2006/141/ES v jiných aktech se považují za odkazy 
na toto nařízení v souladu s režimem stanoveným v prvním pododstavci. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 14 Vstup v platnost a použitelnost  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie.  
Použije se ode dne 22. února 2020, s výjimkou počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin, na kterou se 
použije ode dne 22. února 2021. 
Pro účely čl. 21 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 609/2013, 
pokud jde o počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z 
hydrolyzovaných bílkovin, se za datum použitelnosti považuje pozdější 
datum uvedené v druhém pododstavci tohoto článku.  
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha I POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 1   není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Ustanovení (článek,odst., 
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Poznámka 
 

Příloha II POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 2   není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha III  NEZBYTNÉ A PODMÍNĚNĚ NEZBYTNÉ AMINOKYSELINY V 
MATEŘSKÉM MLÉCE 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha IV ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 3   není relevantní z hlediska transpozice NA  
Příloha V ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 4   není relevantní z hlediska transpozice NA  
Příloha VI NÁZVY PODLE ČLÁNKU 5   není relevantní z hlediska transpozice NA  
Příloha VII REFERENČNÍ HODNOTY PŘÍJMU PODLE ČL. 7 ODST. 7   není relevantní z hlediska transpozice NA  

 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1. 110/1997  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících předpisů 1. 9. 1997 
4. 139/2014 Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   1. 1. 2015 
    
    
    

 
 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy) 
Poř.č

. 
Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.        
 

 
3. Poznámky1 

Poř.č.: Text poznámky 
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Schválil (jméno+datum): MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., 17.03.2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,,odst, 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1  Uvádění na trh 
Potraviny pro zvláštní lékařské účely smí být uváděny na trh pouze 
tehdy, pokud jsou v souladu s tímto nařízením. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2odst. 1 Požadavky na složení 
Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou rozděleny do těchto tří 
kategorií:  
a) nutričně kompletní potraviny se standardním nutričním složením, 
které, jsou-li používány podle pokynů výrobce, mohou být jediným 
zdrojem pro výživu osob, pro něž jsou určeny;  
b) nutričně kompletní potraviny s upraveným nutričním složením 
určeným pro chorobu, poruchu nebo zdravotní stav, které, jsou-li 
používány podle pokynů výrobce, mohou být jediným zdrojem výživy 
osob, pro něž jsou určeny;  
c) nutričně nekompletní potraviny se standardním složením nebo se 
složením nutričně upraveným pro chorobu, poruchu nebo zdravotní stav, 
které nejsou vhodné jako jediný zdroj výživy.  
Potraviny uvedené v odst. 1 písm. a) a b) mohou být také použity jako 
částečná náhrada nebo doplněk výživy pacienta.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst. 2   Složení potravin pro zvláštní lékařské účely musí být založeno na 
vhodných lékařských a nutričních zásadách. Jejich použití podle pokynů 
výrobce musí být bezpečné, prospěšné a účinné a odpovídat zvláštním 
potřebám na výživu osob, pro něž jsou určeny, což musí být doloženo 
obecně přijímanými vědeckými údaji.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst. 3  Potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly 
výživovým požadavkům kojenců, musí splňovat požadavky na složení 
stanovené v příloze I části A. Potraviny pro zvláštní lékařské účely jiné 
než potraviny vyvinuté tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům 
kojenců, musí splňovat požadavky na složení stanovené v příloze I části 
B.  

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 2 odst. 4 Požadavky na složení stanovené v příloze I se použijí na potraviny pro 
zvláštní lékařské účely připravené k použití, které jsou prodávány jako 
takové nebo jsou připraveny podle pokynů výrobce. 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 1 Požadavky na pesticidy v potravinách pro zvláštní lékařské účely 
vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců a 
malých dětí  
Pro účely tohoto článku se „reziduem“ rozumí reziduum účinné látky, 
jak je uvedena v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009, použité v 
přípravku na ochranu rostlin, jak je uveden v čl. 2 odst. 1 zmíněného 
nařízení, včetně metabolitů a produktů vzniklých rozkladem nebo reakcí 

  není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Schválil (jméno+datum): MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., 17.03.2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,,odst, 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

uvedené účinné látky.  
Článek 3 odst. 2 Potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly 

výživovým požadavkům kojenců a malých dětí, nesmí obsahovat 
rezidua jednotlivých účinných látek v množství překračujícím 0,01 
mg/kg. Toto množství se určí podle obecně uznávaných 
standardizovaných analytických metod. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 3 Odchylně od odstavce 2 se na účinné látky uvedené v příloze II použijí 
maximální limity reziduí specifikované v uvedené příloze 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 4 Potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly 
výživovým požadavkům kojenců a malých dětí, se vyrábí pouze ze 
zemědělských produktů, při jejichž produkci nebyly použity přípravky 
na ochranu rostlin obsahující účinné látky uvedené v příloze III. Avšak 
pro účely kontrol se přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky 
uvedené v příloze III považují za přípravky, které použity nebyly, pokud 
množství jejich reziduí nepřekračuje 0,003 mg/kg.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 3 odst. 5 Množství uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 se použijí na potraviny pro 
zvláštní lékařské účely připravené k použití, které jsou prodávány jako 
takové nebo jsou připraveny podle pokynů výrobce. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 4  Název potraviny  
Název potraviny pro zvláštní lékařské účely musí splňovat ustanovení 
přílohy IV. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 5 odst. 1 Zvláštní požadavky na informace o potravinách  
Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, potraviny pro zvláštní lékařské 
účely musí splňovat požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 5 odst. 2 Kromě povinných údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1169/2011 se na potraviny pro zvláštní lékařské účely vztahují tyto 
dodatečné povinné údaje:  
a) údaj, že výrobek musí být používán pod lékařským dohledem;  
b) údaj, zda je výrobek vhodný k použití jako jediný zdroj výživy;  
c) v případě potřeby údaj, že výrobek je určen pro zvláštní věkovou 
skupinu;  
d) v případě potřeby údaj, že výrobek může škodit zdraví, je-li 
konzumován osobami, které nemají chorobu, poruchu nebo nejsou v 
zdravotním stavu, pro něž je výrobek určen;  
e) údaj „Pro řízenou dietní výživu při …“, kde se doplní choroba, 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Schválil (jméno+datum): MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., 17.03.2016 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,,odst, 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

porucha nebo zdravotní stav, pro něž je výrobek určen;  
f) v případě potřeby údaj týkající se přiměřené opatrnosti a 
kontraindikací;  
g) popis vlastností a/nebo znaků, které činí výrobek užitečným, v 
souvislosti s řízenou dietní výživou, pro niž je výrobek určen při 
konkrétní chorobě, poruše nebo zdravotním stavu, a zejména v 
souvislosti se zvláštním způsobem zpracování a přípravy, živinami, 
jejichž množství bylo zvýšeno, sníženo, živinami, které byly vyloučeny 
nebo jinak změněny, a důvody pro použití výrobku;  
h) v případě potřeby upozornění, že výrobek není určen pro parenterální 
použití;  
i) návod na správnou přípravu, použití a skladování výrobku po otevření 
obalu, je-li to potřeba.  
Údajům uvedeným v písmenech a) až d) předchází slova „Důležité 
upozornění“ nebo slova stejného významu.  

Článek 5 odst. 3 Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí 
rovněž na dodatečné povinné údaje uvedené v odstavci 2 tohoto článku.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 1 Zvláštní požadavky na výživové údaje 
Kromě informací uvedených v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 
zahrnují povinné výživové údaje pro potraviny pro zvláštní lékařské 
účely tyto informace: a) množství veškerých minerálních látek a 
veškerých vitaminů uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou 
přítomny ve výrobku; b) množství bílkovinných složek, sacharidů, tuků 
a/nebo jiných živin a jejich složek, jejichž uvedení by mohlo být 
nezbytné pro vhodné zamýšlené použití výrobku; c) podle potřeby 
informace o osmolalitě nebo osmolaritě výrobku; d) informace o zdroji a 
druhu bílkoviny nebo bílkovinných hydrolyzátů obsažených ve výrobku.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 2 Odchylně od čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se informace 
zahrnuté do povinných výživových údajů pro potraviny pro zvláštní 
lékařské účely neopakují v označení. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 3 Výživové údaje jsou povinné pro všechny potraviny pro zvláštní 
lékařské účely bez ohledu na velikost největší plochy obalu nebo 
nádoby. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 4 Články 31 až 35 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí na všechny 
živiny zahrnuté ve výživových údajích pro potraviny pro zvláštní 
lékařské účely.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Poznámka 
 

Článek 6 odst. 4 Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se použijí 
rovněž na dodatečné povinné údaje uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto 
článku. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 5 Odchylně od čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o 
energetické hodnotě a obsahu živin u potravin pro zvláštní lékařské 
účely vyjádří jako údaje u potraviny ve stavu, v němž je prodávána, a 
podle potřeby jako u potraviny připravené k použití po přípravě podle 
pokynů výrobce. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 6 Odchylně od čl. 32 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaje o 
energetické hodnotě a obsahu živin u potravin pro zvláštní lékařské 
účely nevyjádří jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu 
stanovených v příloze XIII uvedeného nařízení.   

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 6 odst. 7 Údaje zahrnuté ve výživových údajích pro potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, které nejsou uvedeny v příloze XV nařízení (EU) č. 
1169/2011, se uvádějí za nejvýznamnější položkou zmíněné přílohy, do 
které patří nebo jejíž jsou složkami. Údaje, které nejsou uvedeny v 
příloze XV nařízení (EU) č. 1169/2011 a které nepatří do žádné z 
položek zmíněné přílohy ani nejsou složkami žádné z položek zmíněné 
přílohy, se uvádějí ve výživových údajích za poslední položkou zmíněné 
přílohy. Informace o množství sodíku se uvede společně s ostatními 
minerálními látkami a může se uvést znovu vedle informace o obsahu 
soli takto: „Sůl: X g (z toho sodík: Y mg)“. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 7 Výživová a zdravotní tvrzení  
Výživová a zdravotní tvrzení se u potravin pro zvláštní lékařské účely 
nesmí používat. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 odst. 1 Zvláštní požadavky na potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté 
tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců  
Všechny povinné údaje pro potraviny pro zvláštní lékařské účely 
vyvinuté tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, musí 
být uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 odst. 2 Při označování, obchodní úpravě a reklamě potravin pro zvláštní 
lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům 
kojenců, se nesmí používat obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo texty, 
které mohou idealizovat použití tohoto výrobku. Připouštějí se však 
grafická znázornění pro snadnou identifikaci výrobku a k zobrazení 
způsobů přípravy.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  
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Ustanovení (článek,,odst, 
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Poznámka 
 

Článek 8 odst. 3 Označování, obchodní úprava a reklama potravin pro zvláštní lékařské 
účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, 
musí být navrženy tak, aby se spotřebitelům umožnilo jasně odlišit tyto 
výrobky od počáteční a pokračovací kojenecké výživy, zejména pokud 
jde o použité texty, obrázky a barvy, aby se zabránilo jakémukoli 
nebezpečí záměny. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 odst. 4 Reklama potravin pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby 
vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, musí být omezena na 
publikace specializované na péči o malé děti a na vědecké publikace. 
Členské státy mohou takovou reklamu dále omezit nebo zakázat. Taková 
reklama musí obsahovat pouze informace vědecké a faktické povahy. 
Ustanovení odstavců 1 a 2 nebrání šíření informací určených výhradně 
pro zdravotnické pracovníky. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 odst. 5 V maloobchodě je nepřípustné na podporu prodeje potravin pro zvláštní 
lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům 
kojenců, přímo spotřebiteli provádět reklamu v místě prodeje, rozdávat 
vzorky nebo jakékoli jiné reklamní pomůcky, jako jsou zvláštní způsoby 
vystavení, poukázky na slevu, prémie, speciální prodej, reklamní 
výrobky a vázaný prodej.   

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 8 odst. 6 Výrobci a distributoři potravin pro zvláštní lékařské účely vyvinutých 
tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, nesmějí 
poskytovat široké veřejnosti nebo těhotným ženám, matkám nebo 
členům jejich rodiny bezplatně nebo za nízkou cenu výrobky, vzorky 
nebo jakékoli jiné reklamní dárky. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 9  Oznamování  
Při uvedení potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh provozovatel 
potravinářského podniku oznámí příslušnému orgánu každého členského 
státu, v němž se dotčený výrobek uvádí na trh, informace uvedené na 
etiketě tím způsobem, že zašle vzor etikety použité pro tento výrobek a 
veškeré další informace, které může příslušný orgán rozumně požadovat, 
aby zajistil soulad s tímto nařízením, ledaže členský stát osvobodí 
provozovatele potravinářského podniku od této povinnosti v rámci 
vnitrostátního systému, který zaručuje účinné úřední monitorování 
dotčeného výrobku. 

110/1997 
139/2014 

§3d odst. 2 Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh  
a) potravinu pro počáteční kojeneckou výživu, nebo 
b) dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely, je povinen před prvním 
uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v 
listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její 
uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných 
informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě 
potraviny. 
 

PAD  

  110/1997 
139/2014 

§16a odst. 7 Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví může na základě nových 
informací v případě pochybností o bezpečnosti nebo o dodržení 
požadavků na uvedení na trh potraviny, oznámené podle § 3d, požadovat 
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Ustanovení (článek,,odst, 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 
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Poznámka 
 

předložení dalších informací prokazujících bezpečnost potravin nebo 
soulad s právními požadavky na uvedení potraviny na trh. V písemné 
žádosti o dodatečné informace se uvede odůvodnění a informace, které 
jsou požadovány. 
 

Článek 10 Směrnice 1999/21/ES  
V souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU) č. 609/2013 se směrnice 
1999/21/ES zrušuje s účinkem ode dne 22. února 2019. Směrnice 
1999/21/ES se však nadále použije do 21. února 2020 na potraviny pro 
zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly výživovým 
požadavkům kojenců. Odkazy na směrnici 1999/21/ES v jiných aktech 
se považují za odkazy na toto nařízení v souladu s režimem stanoveným 
v prvním pododstavci.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 11 Vstup v platnost a použitelnost  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie.  
Použije se ode dne 22. února 2019, s výjimkou potravin pro zvláštní 
lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům 
kojenců, na které se použije ode dne 22. února 2020.  
Pro účely čl. 21 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 609/2013, 
pokud jde o potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby 
vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, se za datum použitelnosti 
považuje pozdější datum uvedené v druhém pododstavci tohoto článku. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Článek 10 odst. 1 Požadavky na propagační a obchodní praktiky v souvislosti s počáteční 
kojeneckou výživou 
Reklama počáteční kojenecké výživy musí být omezena na publikace 
specializované na péči o malé děti a na vědecké publikace. Členské státy 
mohou takovou reklamu dále omezit nebo zakázat. Taková reklama 
musí obsahovat pouze informace vědecké a faktické povahy. Takové 
informace nesmějí naznačovat nebo budit přesvědčení, že krmení z 
láhve je rovnocenné kojení nebo že je mu nadřazeno.  

  Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha I POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 3   Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha II POŽADAVKY NA SLOŽENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 3   Není relevantní z hlediska transpozice NA  
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písm., atd.) 
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Příloha III  ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 4   Není relevantní z hlediska transpozice NA  

Příloha IV NÁZVY PODLE ČLÁNKU 4   Není relevantní z hlediska transpozice NA  
 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
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1. 110/1997  Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících předpisů 1. 9. 1997 
4. 139/2014 Zákon, kterým se mění zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   1. 1. 2015 
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čl. 1 odst. 1 1. Toto nařízení stanoví základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů v souvislosti s informacemi o potravinách s přihlédnutím k 
rozdílům ve vnímání spotřebitelů a jejich informačních potřebách při 
současném zajištění plynulého fungování vnitřního trhu. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 1 odst. 2 2. Toto nařízení stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti 
informací o potravinách, a zejména označování potravin. Stanoví 
prostředky pro zajištění práva spotřebitelů na informace a postupy pro 
poskytování informací o potravinách s přihlédnutím k potřebě zajistit 
dostatečnou pružnost pro reagování na budoucí vývoj a nové požadavky 
na poskytování informací. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 1 odst. 3 3. Toto nařízení se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků 
ve všech fázích potravinového řetězce, kde se jejich činnosti týkají 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Použije se na 
všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin 
dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k 
dodání do těchto zařízení. Toto nařízení se vztahuje na stravovací služby 
poskytované dopravními podniky, pokud se místo odjezdu či odletu 
nachází na území členských států, na něž se vztahují Smlouvy. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 1 odst. 4 4. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních předpisech Unie týkajících se určitých potravin. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 2 odst. 1 1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice: 
a) definice „potraviny“, „potravinového práva“, „potravinářského 
podniku“, „provozovatele potravinářského podniku“, „maloobchodu“, 
„uvádění na trh“ a „konečného spotřebitele“ v článku 2 a v čl. 3 bodech 
1, 2, 3, 7, 8 a 18 nařízení (ES) č. 178/2002; 
b) definice „zpracování“, „nezpracovaných produktů“ a „zpracovaných 
produktů“ v čl. 2 odst. 1 písm. m), n) a o) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin; 
c) definice „potravinářského enzymu“ v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o potravinářských enzymech; 
d) definice „potravinářské přídatné látky“, „pomocné látky“ a „nosiče“ v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) a v bodě 5 přílohy I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
potravinářských přídatných látkách; 
e) definice „aromat“ v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi 
pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu; 
f) definice „masa“, „strojně odděleného masa“, „masných polotovarů“, 
„produktů rybolovu“ a „masných výrobků“ v bodech 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 

  Přímá aplikace NA  
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a 7.1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu; 
g) definice „reklamy“ v čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací 
reklamě. 

Čl. 2 odst. 2 2.  Dále se rozumí: 
a) „informacemi o potravinách“ informace týkající se potravin 
zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného 
průvodního materiálu nebo jinými prostředky, včetně nástrojů 
moderních technologií nebo slovního sdělení; 
b) „právními předpisy o poskytování informací o potravinách“ předpisy 
Unie upravující poskytování informací o potravinách, zejména jejich 
označování, včetně pravidel obecné povahy vztahujících se na všechny 
potraviny za zvláštních okolností nebo na určité skupiny potravin a 
pravidel vztahujících se pouze na konkrétní potraviny; 
c) „povinnými informacemi o potravinách“ údaje, které musí být 
konečnému spotřebiteli poskytnuty na základě předpisů Unie; 
d) „zařízením společného stravování“ jakékoli zařízení (včetně vozidel, 
stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků), jako jsou například 
restaurace, závodní jídelny, školy, nemocnice a cateringové firmy, v 
němž se v rámci běžné činnosti připravují potraviny určené k přímé 
spotřebě konečným spotřebitelem; 
e) „balenou potravinou“ samostatná prodejní jednotka v obchodní 
úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a zařízením 
společného stravování, která se skládá z potraviny a obalu, do něhož 
byla potravina vložena před uvedením do prodeje, a to bez ohledu na to, 
zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v 
každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu 
nelze změnit jeho obsah; za balenou potravinu se nepovažuje potravina 
zabalená v místě prodeje na žádost spotřebitele ani potravina zabalená 
pro účely přímého prodeje; 
f) „složkou“ jakákoli látka nebo produkt, včetně aromat, potravinářských 
přídatných látek a potravinářských enzymů, a jakákoli součást směsné 
složky, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v 
konečném výrobku stále přítomna, i když případně ve změněné formě; 
za složky se nepovažují rezidua; 
g) „místem provenience“ místo, o němž je uvedeno, že z něj potravina 
pochází, a které není „zemí původu“ ve smyslu článků 23 až 26 nařízení 
(EHS) č. 2913/92; název, obchodní firma nebo adresa provozovatele 
potravinářského podniku na etiketě nepředstavuje údaj o zemi původu 
nebo místě provenience potraviny ve smyslu tohoto nařízení; 

  Přímá aplikace NA  
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h) „směsnou složkou“ složka, která je sama vyrobena z více než jedné 
složky; 
i) „etiketou“ jakýkoli štítek, značka, známka, obrazový nebo jiný popis, 
který je napsán, vytištěn, natištěn pomocí šablony, vyznačen, proveden 
jako reliéf nebo vytlačen na obalu nebo nádobě potraviny nebo k nim 
připojen; 
j) „označením“ jakákoli slova, údaje, ochranné známky, obchodní 
značky, vyobrazení nebo symboly, které se vztahují k určité potravině a 
jsou umístěny na obalu, dokladu, nápisu nebo etiketě, a to i krčkové 
nebo rukávové, které potravinu provázejí nebo na ni odkazují; 
k) „zorným polem“ všechny povrchy na balení, které lze přečíst z 
jednoho zorného úhlu; 
l) „hlavním zorným polem“ zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s 
největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní 
okamžitě výrobek rozpoznat, pokud jde o jeho charakteristické rysy 
nebo povahu a popřípadě jeho obchodní značku. Pokud má obal několik 
shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, 
které zvolil provozovatel potravinářského podniku; 
m) „čitelností“ fyzický vzhled informace, jehož prostřednictvím je 
informace vizuálně přístupná pro běžnou populaci a který je určen 
různými prvky, mimo jiné velikostí písma, odstupy mezi písmeny, 
odstupy mezi řádky, tloušťkou tahů písma, barvou písma, druhem 
písma, poměrem mezi výškou a šířkou písmen, povrchem materiálu a 
výrazným kontrastem mezi písmem a pozadím; 
n) „zákonným názvem“ název potraviny stanovený v předpisech Unie, 
které se na ni vztahují, nebo při neexistenci těchto předpisů Unie název 
uvedený v právních a správních předpisech platných v členském státě, 
kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli nebo zařízením 
společného stravování; 
o) „vžitým názvem“ název, který je v členském státě, kde se daná 
potravina prodává, přijat spotřebiteli jako název potraviny, aniž by 
potřeboval další vysvětlení; 
p) „popisným názvem“ název obsahující popis potraviny, popřípadě 
rovněž popis jejího použití, který je dostatečně přesný, aby 
spotřebitelům umožnil poznat skutečnou podstatu potraviny a odlišit ji 
od jiných produktů, se kterými by mohla být zaměněna; 
q) „primární složkou“ jedna nebo více složek potraviny, které tvoří více 
než 50 % této potraviny nebo které jsou pro spotřebitele obvykle 
spojeny s názvem potraviny a u nichž je ve většině případů vyžadován 
údaj o množství; 
r) „datem minimální trvanlivosti potraviny“ datum, do kterého si 
potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu 
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uchovávání; 
s) „živinami“ bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, sodík, vitamíny a 
minerální látky uvedené v části A bodě 1 přílohy XIII tohoto nařízení a 
látky, které náleží do těchto kategorií nebo jsou složkami některé z nich 
t) „umělým nanomateriálem“ jakýkoli záměrně vyrobený materiál, který 
má jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm nebo se skládá ze 
samostatných funkčních částí uvnitř nebo na povrchu, z nichž mnohé 
mají jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm, včetně struktur, 
aglomerátů nebo agregátů, jejichž velikost může přesahovat řád 100 nm, 
ale zachovávají si vlastnosti charakteristické pro nanoměřítko. 
K vlastnostem charakteristickým pro nanoměřítko patří: 
i) vlastnosti související s velkým specifickým povrchem daných 
materiálů, nebo 
ii) specifické fyzikálně-chemické vlastnosti odlišné od vlastností téhož 
materiálu v jiné formě než v řádu nanometrů; 
u) „komunikačními prostředky na dálku“ jakékoli prostředky, které 
mohou být použity k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a 
spotřebitelem bez jejich současné fyzické přítomnosti. 

Čl. 2 odst. 3 3. Pro účely tohoto nařízení označuje země původu potraviny původ 
potraviny stanovený v souladu s články 23 až 26 nařízení (EHS) č. 
2913/92. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 2 odst. 4 4. Použijí se rovněž zvláštní definice uvedené v příloze I.   Přímá aplikace NA  
Čl. 3 odst. 1 1.  Poskytování informací o potravinách usiluje o vysokou úroveň 

ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, který 
konečnému spotřebiteli umožní informovaný výběr potravin a jejich 
bezpečné použití, se zvláštním ohledem na zdravotní, hospodářská, 
environmentální, sociální a etická hlediska. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 3 odst. 2 2.  Cílem právních předpisů o poskytování informací o potravinách je 
dosáhnout volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných 
potravin v Unii, s přihlédnutím, kde je to vhodné, k potřebě ochrany 
legitimních zájmů výrobců a podporu výroby kvalitních produktů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 3 odst. 3 3.  Tam, kde právní předpisy o poskytování informací o potravinách 
zavádějí nové požadavky, se stanoví přechodné období po vstupu 
nových požadavků v platnost s výjimkou řádně odůvodněných případů. 
Během přechodného období lze potraviny s etiketami nesplňujícími 
nové požadavky uvádět na trh a po jeho uplynutí lze potraviny s 
takovými etiketami, které byly uvedeny na trh před koncem 
přechodného období, prodávat až do vyčerpání zásob. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 3 odst. 4 4.  Během přípravy, hodnocení a revize právních předpisů o uvádění 
informací o potravinách jsou vedeny přímo nebo prostřednictvím 
zastupujících orgánů veřejné, transparentní konzultace s veřejností, 

  Přímá aplikace NA  
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včetně zúčastněných subjektů, vyjma případy, kdy to naléhavost 
záležitosti neumožňuje. 

Čl. 4 odst. 1 1.  Stanoví-li právní předpisy o poskytování informací o potravinách 
požadavek uvádění povinných informací o potravině, týká se zejména 
informací, které spadají do jedné z těchto kategorií: 
a) informace o totožnosti a složení, vlastnostech nebo jiných 
charakteristikách dané potraviny; 
b) informace o ochraně zdraví spotřebitelů a bezpečném použití dané 
potraviny. Zejména se jedná o informace o: 
i) složení, které může být škodlivé pro zdraví určité skupiny 
spotřebitelů, 
ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití, 
iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a 
nebezpečné konzumace určité potraviny; 
c) informace o výživových vlastnostech umožňující spotřebitelům, 
včetně spotřebitelů se zvláštními požadavky na výživu, provádět 
informovaný výběr potravin. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 4 odst. 2 2.  Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách a s cílem 
umožnit spotřebitelům informovaný výběr se přihlíží ke všeobecně 
rozšířené potřebě určitých informací ze strany většiny spotřebitelů, jimž 
přikládají značný význam, nebo k jakémukoli obecně uznávanému 
přínosu pro ně. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 5 Veškerá opatření Unie v oblasti právních předpisů o poskytování 
informací o potravinách, která mohou mít vliv na lidské zdraví, se 
přijímají po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“). 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 6 Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do 
zařízení společného stravování musí být doprovázeny informacemi o 
potravinách v souladu s tímto nařízením. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 7 odst. 1 1.  Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména: 
a) pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, 
totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo 
místo provenience, způsob výroby nebo získání; 
b) připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá; 
c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, 
pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné 
charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo 
nepřítomnosti určitých složek nebo živin; 
d) vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že 
je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla 
určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v 

417/2016 § 2 (1) Informace o potravinách neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých 
při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, 
zejména vyplývá, že 
 a) potravina nebo její složka je "vhodná pro děti", "domácí", "čerstvá", 
"živá", "čistá", "přírodní" nebo "pravá", 
b) charakter potraviny je "dia", 
c) potravina je dietní nebo dietetická, nebo 
d) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních 
zvyklostí. 
  
(2) Informace o potravinách dále neobsahují zavádějící údaje ve smyslu 

PAD  

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



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  32011R1169_170327.doc      str. 6 z 55   

Celex: 32011R1169 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 304 2011 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou. čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o 
původu nezpracované potraviny4), vinařských produktů5) nebo mléka 
vyjádřením slovy "česká potravina" nebo grafickým znázorněním 
uvedeným v příloze k této vyhlášce. 
  
(3) Informace o potravinách dále neobsahují zavádějící údaje ve smyslu 
čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které 
by zejména mohly 
a) vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo 
vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití, 
b) vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu, 
nebo 
c) v odvozené nebo ve zdrobnělé formě vést k záměně potravin s 
potravinami, které jsou vymezeny právním předpisem upravujícím 
potraviny6) nebo nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými 
produkty7). 
  
(4) Za zavádějící se nepovažuje, pokud 
a) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí názvu potraviny, názvu 
druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin 
v právních předpisech upravujících potraviny6) nebo v přímo 
použitelných předpisech Evropské unie upravujících potraviny8), 
b) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí popisné informace, a prvků, 
vztahujících se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, která jeho 
použití prokazatelně odůvodňuje a neuvádí spotřebitele v omyl, 
c) údaj podle odstavce 1 písm. c) odpovídá požadavkům vyhlášky o 
potravinách určených pro zvláštní výživu9) nebo nařízení o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a potravinách pro zvláštní lékařské 
účely10), 
d) je údaj podle odstavce 1 písm. d) doložen dokladem vydaným 
příslušnými náboženskými autoritami, popřípadě kopií platného 
rozhodnutí o povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a 
náboženských společností vydaného Ministerstvem zemědělství, 
e) jsou poskytnuty údaje podle odstavce 2 a zároveň 100 % všech složek 
celkové hmotnosti nezpracované potraviny4), vinařských produktů5) 
nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba11) a porážka zvířat 
a všechny fáze výroby proběhly v České republice. 

Čl. 7 odst. 2 2. Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno 
srozumitelné. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 7 odst. 3 3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které 
se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní 
výživu, nesmějí informace o potravině připisovat jakékoli potravině 

  Přímá aplikace NA  
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vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji 
vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat. 

Čl. 7 odst. 4 4.  Odstavce 1, 2 a 3 se rovněž použijí na: 
a) související reklamu; 
b) obchodní úpravu potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité 
obalové materiály, způsob jejich uspořádání a místo vystavení. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 1 1.  Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského 
podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina 
uváděna na trh, a není-li usazen v Unii, dovozce potraviny na trh Unie. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 2 2.  Provozovatel potravinářského podniku odpovídající za informace o 
potravině zajistí jejich uvedení a přesnost v souladu s platnými právními 
předpisy o poskytování informací o potravinách a požadavky 
příslušných vnitrostátních předpisů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 3 3.  Provozovatelé potravinářských podniků, kteří nemají vliv na 
informace o potravinách, nesmějí dodávat potraviny, o nichž na základě 
informací, které mají k dispozici jako odborníci, vědí nebo 
předpokládají, že nejsou v souladu s platnými právními předpisy o 
poskytování informací o potravinách a nesplňují požadavky příslušných 
vnitrostátních předpisů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 4 4.  Provozovatelé potravinářských podniků nesmějí v podnicích, které 
řídí, upravovat informace připojené k potravině, pokud by tyto úpravy 
mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň 
ochrany spotřebitelů a možnost konečného spotřebitele rozhodovat se při 
informovaném výběru potravin. Provozovatelé potravinářských podniků 
odpovídají za veškeré změny informací o potravině, které jsou k ní 
připojeny, jež učiní. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 5 5.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 3 a 4, zajistí provozovatelé 
potravinářských podniků, aby v podnicích, které řídí, splňovaly 
potraviny požadavky právních předpisů o poskytování informací o 
potravinách a příslušných vnitrostátních předpisů týkajících se jejich 
činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 6 6.  Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, 
aby informace týkající se nebalených potravin určených pro konečného 
spotřebitele nebo k dodání do zařízení společného stravování byly 
předány provozovateli potravinářského podniku, který potraviny přebírá, 
aby bylo možno poskytnout povinné informace o potravinách 
konečnému spotřebiteli, pokud to bude nutné. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 8 odst. 7 7.  Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, 
aby povinné údaje požadované podle článků 9 a 10 byly uvedeny na 
balení nebo na etiketě, která je k němu připojena, nebo na obchodních 
dokladech týkajících se daných potravin, lze-li zaručit, že tyto doklady 

  Přímá aplikace NA  
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jsou buď přiloženy k příslušné potravině, nebo byly zaslány před 
dodávkou nebo současně s dodávkou, a to v těchto případech: 
a) pokud jsou balené potraviny určeny konečnému spotřebiteli, avšak 
jsou uváděny na trh ve fázi, která předchází prodeji konečnému 
spotřebiteli a při které nejsou prodávány zařízením společného 
stravování; 
b) pokud jsou balené potraviny určeny k dodání do zařízení společného 
stravování za účelem přípravy, zpracování, dělení nebo porcování. 
Bez ohledu na první pododstavec zajistí provozovatelé potravinářských 
podniků, aby byly údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. a), f), g) a h) uvedeny 
také na vnějším obalu, v němž je balená potravina uváděna na trh. 

Čl. 8 odst. 8 8.  Provozovatelé potravinářských podniků dodávající jiným 
provozovatelům potravinářských podniků potraviny, které nejsou určeny 
konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování, zajistí, 
aby těmto jiným provozovatelům potravinářských podniků byly 
poskytnuty dostatečné informace k tomu, aby mohli případně splnit své 
povinnosti uložené odstavcem 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 9 odst. 1 1.  V souladu s články 10 až 35 a s výhradou odchylek obsažených v této 
kapitole se povinně uvádějí tyto údaje: 
a) název potraviny; 
b) seznam složek; 
c) každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II 
nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II 
způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě 
nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v 
pozměněné podobě; 
d) množství určitých složek nebo skupin složek; 
e) čisté množství potraviny; 
f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti; 
g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití; 
h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského 
podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1; 
i) zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 
26; 
j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo 
obtížné odpovídajícím způsobem použít; 
k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný 
obsah alkoholu v procentech objemových; 
l) výživové údaje. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 9 odst. 2 2.  Údaje stanovené v odstavci 1 se uvádějí slovy a čísly. Aniž je dotčen 
článek 35, mohou být rovněž vyjádřeny piktogramy nebo symboly. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 9 odst. 3 3.  Přijímá-li Komise akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty   Přímá aplikace NA  
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podle tohoto článku, mohou být údaje stanovené v odstavci 1 rovněž 
vyjádřeny piktogramy nebo symboly namísto slov nebo čísel. 
Aby byly jiné způsoby vyjádření povinných informací o potravinách, 
než jsou slova a čísla, přínosné pro spotřebitele, a za předpokladu, že je 
zajištěna stejná informační hodnota jako v případě slov a čísel, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanovit v souladu 
s článkem 51 kritéria, na jejichž základě může být jeden nebo více údajů 
uvedených v odstavci 1 vyjádřen piktogramy nebo symboly namísto 
slov nebo čísel, přičemž vezme v úvahu, zda je doloženo jednotné 
chápání spotřebiteli. 

Čl. 9 odst. 4 4.  V zájmu zajištění jednotného provedení odstavce 3 tohoto článku 
může Komise přijmout prováděcí akty upravující podmínky uplatňování 
kritérií stanovených v souladu s odstavcem 3 pro vyjádření jednoho 
nebo více údajů prostřednictvím piktogramů nebo symbolů namísto slov 
či čísel. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 48 odst. 2 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 10 odst. 1 1.  Kromě údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 jsou v příloze III stanoveny 
další povinné údaje pro určité druhy nebo skupiny potravin. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 10 odst. 2 2.  K zajištění informovanosti spotřebitelů o určitých druzích nebo 
skupinách potravin a s cílem zohlednit technický pokrok, vědecký 
vývoj, ochranu zdraví spotřebitelů nebo bezpečné použití určité 
potraviny může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 51 měnit přílohu III. 
Ve zvláště závažných naléhavých případech, pokud je ohroženo zdraví 
spotřebitelů, se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto 
článku použije postup stanovený v článku 52. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 11 Článkem 9 nejsou dotčeny zvláštní předpisy Unie o vahách a mírách   Přímá aplikace NA  
Čl. 12 odst. 1 1.  V souladu s tímto nařízením musí být u všech potravin povinné 

informace o potravinách k dispozici a snadno dostupné. 
  Přímá aplikace NA  

Čl. 12 odst. 2 2.  V případě balených potravin musí být povinné informace o dané 
potravině uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k němu připojené. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 12 odst. 3 3.  K zajištění toho, aby spotřebitelé mohli mít užitek z povinných 
informací o potravině poskytnutých jiným způsobem, lépe uzpůsobeným 
určitým povinným prvkům, může Komise za předpokladu, že je 
zajištěna stejná informační hodnota jako v případě obalu či etikety, 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 
stanovit kritéria, na jejichž základě lze vyjadřovat určité povinné údaje 
jiným způsobem než uvedením na obalu nebo etiketě, přičemž vezme v 
úvahu, zda je doloženo jednotné chápání a široké využívání ze strany 
spotřebitelů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 12 odst. 4 4.  V zájmu zajištění jednotného provedení odstavce 3 tohoto článku   Přímá aplikace NA  
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může Komise přijmout prováděcí akty upravující podmínky uplatňování 
kritérií stanovených v souladu s odstavcem 3 pro vyjádření určitých 
povinných údajů jiným způsobem než uvedením na obalu nebo etiketě. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 
odst. 2. 

Čl. 12 odst. 5 5.  V případě nebalených potravin se použije článek 44.   Přímá aplikace NA  
Čl. 13 odst. 1 1.  Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 

odst. 2, vyznačují se povinné informace o potravině na viditelném místě 
tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, 
nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani 
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím 
materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 13 odst. 2 2.  Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie týkající se určitých 
potravin, jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na 
obalu nebo na etiketě k němu připojené, vytisknou se na nich v dobře 
čitelné podobě písmem, jehož střední výška, jak je definována v příloze 
IV, činí nejméně 1,2 mm. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 13 odst. 3 3.  V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 
cm2, činí střední výška písma uvedená v odstavci 2 nejméně 0,9 mm. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 13 odst. 4 4.  K dosažení cílů tohoto nařízení stanoví Komise pravidla týkající se 
čitelnosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 51. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 13 odst. 5 5.  Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), e) a k) se uvádějí ve stejném 
zorném poli. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 13 odst. 6 6.  Odstavec 5 tohoto článku se nevztahuje na případy uvedené v čl. 16 
odst. 1 a 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 14 odst. 1 1.  Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v 
případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními 
prostředky na dálku: 
a) povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 
odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením nákupu a 
uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být 
poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně určenými provozovatelem 
potravinářského podniku. V případě využití jiných vhodných prostředků 
musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by 
provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele 
dodatečné náklady; 
b) veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 14 odst. 2 2.  V případě nebalených potravin nabízených k prodeji komunikačními 
prostředky na dálku musí být údaje vyžadované podle článku 44 dány k 
dispozici podle odstavce 1 tohoto článku. 

  Přímá aplikace NA  
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Čl. 14 odst. 3 3.  Ustanovení odst. 1 písm. a) se nevztahuje na potraviny nabízené k 
prodeji prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných 
obchodních prostor. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 15 odst. 1 1.  Aniž je dotčen čl. 9 odst. 3, uvádějí se povinné informace o potravině 
v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde 
je potravina uváděna na trh. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 15 odst. 2 2.  Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém 
území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více z 
úředních jazyků Unie. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 15 odst. 3 3.  Odstavce 1 a 2 nebrání tomu, aby údaje byly uvedeny v několika 
jazycích. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 16 odst. 1 1.  V případě skleněných lahví určených k opakovanému použití, které 
jsou nesmazatelně označeny, a proto nejsou opatřeny etiketou, a to ani 
krčkovou či rukávovou, je povinné uvádět pouze údaje stanovené v čl. 9 
odst. 1 písm. a), c), e), f) a l). 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 16 odst. 2 2.  V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 10 
cm2, je povinné uvádět na obalu nebo etiketě pouze údaje stanovené v 
čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se 
uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 16 odst. 3 3.  Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Unie vyžadující povinné uvedení 
výživových údajů, nejsou údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. l) povinné u 
potravin uvedených na seznamu v příloze V. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 16 odst. 4 4.  Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Unie vyžadující uvedení seznamu 
složek nebo povinných výživových údajů, nejsou údaje podle čl. 9 odst. 
1 písm. b) a l) povinné v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je vyšší 
než 1,2 % objemových. 
Komise do 13. prosince 2014 vypracuje zprávu o uplatňování článku 18 
a čl. 30 odst. 1 na produkty uvedené v tomto odstavci a zaměří se na to, 
zda by se měl v budoucnu na alkoholické nápoje vztahovat zejména 
požadavek na uvádění informací o energetické hodnotě, a na důvody pro 
možné výjimky, s ohledem na potřebu zajistit soulad s jinými 
příslušnými politikami Unie. V této souvislosti Komise zváží, zda by 
nebylo vhodné navrhnout definici pojmu „alkoholické limonády“. 
Komise tuto zprávu případně doplní legislativním návrhem určujícím 
pravidla pro seznam složek nebo povinné výživové údaje pro tyto 
produkty. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 17 odst. 1 1.  Názvem potraviny je její zákonný název. Pokud takový název 
neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že 
neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 17 odst. 2 2.  V členském státě prodeje je povoleno použití názvu potraviny, pod 
kterým je výrobek vyráběn v souladu s právními předpisy a uváděn na 

  Přímá aplikace NA  
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trh v členském státě výroby. Neumožňuje-li však použití jiných 
ustanovení tohoto nařízení, zejména článku 9, aby spotřebitelé v 
členském státě prodeje zjistili skutečnou povahu potraviny a odlišili ji od 
potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se k názvu potraviny 
další popisné informace, které se uvedou v blízkosti názvu potraviny. 

Čl. 17 odst. 3 3.  Ve výjimečných případech se název potraviny používaný v členském 
státě výroby nepoužije v členském státě prodeje, pokud se potravina, 
kterou v členském státě výroby označuje, liší svým složením nebo 
výrobou od potraviny známé pod daným názvem v členském státě 
prodeje natolik, že by odstavec 2 nezajistil v členském státě prodeje 
správné informování spotřebitelů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 17 odst. 4 4.  Název potraviny nesmí být nahrazen názvem chráněným jako 
duševní vlastnictví, obchodní značkou nebo smyšleným názvem. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 17 odst. 5 5.  Zvláštní ustanovení o názvu potraviny a údajích, které k němu musí 
být připojeny, jsou obsažena v příloze VI. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 18 odst. 1 1.  Seznam složek se nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem 
obsahujícím slovo „složení“. Seznam složek obsahuje všechny složky 
potraviny seřazené sestupně podle hmotnosti, stanovené v okamžiku 
jejich použití při výrobě potraviny. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 18 odst. 2 2.  Složky se označují svým specifickým názvem, popřípadě podle 
pravidel stanovených v článku 17 a v příloze VI. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 18 odst. 3 3.  Všechny složky vyskytující se v podobě umělých nanomateriálů musí 
být jasně uvedeny v seznamu složek. Za názvy těchto složek se v 
závorce uvede slovo „nano“. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 18 odst. 4 4.  Technická pravidla použití odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou 
stanovena v příloze VII. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 18 odst. 5 5.  V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 upraví a uzpůsobí definici 
umělých nanomateriálů uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. t) tak, aby 
odpovídala vědeckotechnickému pokroku či definicím dohodnutým na 
mezinárodní úrovni. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 19 odst. 1 1.  U níže uvedených potravin se nevyžaduje uvedení seznamu složek: 
a) čerstvého ovoce a zeleniny včetně brambor, kromě loupaného, 
krájeného nebo podobně upraveného čerstvého ovoce a zeleniny; 
b) sycených vod, v jejichž označení je uvedeno, že jsou sycené; 
c) kvasných octů, pokud pocházejí výhradně z jediné základní suroviny 
a pokud do nich nebyly přidány žádné jiné složky; 
d) sýrů, tvarohu, másla, kysaného mléka a smetany, do nichž nebyly ◄ 
přidány žádné jiné složky kromě mléčných produktů, potravinářských 
enzymů a mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě nebo v případě sýrů 
jiných než čerstvých a tavených sůl nezbytná k jejich výrobě; 

  Přímá aplikace NA  
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e) potraviny sestávající z jediné složky, pokud 
i) je název potraviny totožný s názvem složky, nebo 
ii) název potraviny umožňuje určit povahu složky bez rizika záměny. 

Čl. 19 odst. 2 2.  S cílem zohlednit význam seznamu složek u určitých druhů nebo 
skupin potravin pro spotřebitele může Komise ve výjimečných 
případech prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 51 doplnit odstavec 1 tohoto článku za předpokladu, že 
vypuštění seznamu složek nebude na úkor náležité informovanosti 
konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 20 Aniž je dotčen článek 21, není nutné do seznamu složek zařazovat tyto 
součásti potravin: 
a) součásti složky, které jsou během výroby přechodně odděleny a poté 
jsou do potraviny opět přidány v množství nepřekračujícím původní 
podíl; 
b) potravinářské přídatné látky a potravinářské enzymy: 
i) které jsou v dané potravině obsaženy pouze proto, že byly obsaženy v 
jedné nebo více složkách této potraviny, v souladu se zásadou přenosu 
uvedenou v čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1333/2008, 
pokud v konečném výrobku již neplní technologickou funkci, nebo 
ii) které se používají jako pomocné látky; 
c) nosiče a látky, které nejsou potravinářskými přídatnými látkami, 
avšak jsou používány stejným způsobem a ke stejnému účelu jako 
nosiče, a které jsou použity v nezbytně nutném množství; 
d) látky, které nejsou potravinářskými přídatnými látkami, avšak jsou 
používány stejným způsobem a ke stejnému účelu jako pomocné látky a 
jsou nadále přítomny v konečném výrobku, třebaže ve změněné formě; 
e) voda: 
i) pokud se během výrobního procesu používá výhradně k tomu, aby 
složka použitá v koncentrovaném nebo sušeném stavu byla 
rekonstituována do svého původního stavu, nebo 
ii) v případě nálevu, který se běžně nekonzumuje. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 21 odst. 1 1.  Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje 
podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky: 
a) uvádějí se v seznamu složek v souladu s pravidly stanovenými v čl. 
18 odst. 1 s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu 
v příloze II a 
b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, 
aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, 
například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. 
Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 
1 písm. c) slovo „obsahuje“ a následně název látky nebo produktu ze 
seznamu v příloze II. 

  Přímá aplikace NA  
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Pochází-li více složek nebo pomocných látek obsažených v potravině z 
jediné látky nebo jediného produktu ze seznamu v příloze II, musí to být 
v označení jasně uvedeno pro každou danou složku nebo pomocnou 
látku. 
Uvedení údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) se nevyžaduje v případech, 
kdy název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo produkt. 

Čl. 21 odst. 2 2.  K zajištění lepší informovanosti spotřebitelů a s cílem zohlednit 
nejnovější vědecký pokrok a technické poznatky provádí Komise 
systematický přezkum a případně aktualizaci seznamu v příloze II 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51. 
Ve zvláště závažných naléhavých případech, pokud je ohroženo zdraví 
spotřebitelů, se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto 
článku použije postup stanovený v článku 52. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 22 odst. 1 1.  Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo 
přípravě potraviny se uvede, pokud je dotčená složka nebo skupina 
složek: 
a) uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem 
obvykle spojují; 
b) v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým 
znázorněním, nebo; 
c) důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s 
nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 22 odst. 2 2.  Technická pravidla pro použití odstavce 1, včetně zvláštních případů, 
kdy se u určitých složek údaj o množství nevyžaduje, jsou stanovena v 
příloze VIII. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 23 odst. 1 1.  Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, centilitrech, 
mililitrech, kilogramech nebo gramech, jak je to vhodné: 
a) u tekutých produktů v objemových jednotkách; 
b) u ostatních produktů v hmotnostních jednotkách. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 23 odst. 2 2.  K zajištění lepšího pochopení informací o potravinách uvedených v 
označení spotřebiteli může Komise pro některé konkrétní potraviny 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 
stanovit jiný způsob vyjádření čistého množství, než jaký je stanoven v 
odstavci 1 tohoto článku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 23 odst. 3 3.  Technická pravidla pro použití odstavce 1, včetně zvláštních případů, 
kdy se údaj o čistém množství nevyžaduje, jsou stanovena v příloze IX. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 24 odst. 1 1.  V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno 
podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké době představovat 
bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví, se datum minimální 
trvanlivosti nahradí datem použitelnosti („spotřebujte do“). Po uplynutí 
data použitelnosti se potravina nepovažuje za bezpečnou v souladu s čl. 

  Přímá aplikace NA  
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14 odst. 2 až 5 nařízení (ES) č. 178/2002. 
Čl. 24 odst. 2 2.  Příslušné datum se vyjadřuje v souladu s přílohou X.   Přímá aplikace NA  
Čl. 24 odst. 3 3.  S cílem zajistit jednotné uplatňování způsobu uvedení data minimální 

trvanlivosti podle bodu 1 písm. c) přílohy X může Komise přijmout 
prováděcí akty, v nichž stanoví odpovídající pravidla. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 25 odst. 1 1.  Pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo 
použití, jsou tyto podmínky uvedeny. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 25 odst. 2 2.  Aby bylo zajištěno správné uchování nebo použití potraviny po 
otevření obalu, uvádějí se v případě potřeby podmínky uchovávání nebo 
lhůta spotřeby. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 1 1.  Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování 
stanovené ve zvláštních předpisech Unie, zejména požadavky stanovené 
nařízením Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o 
zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené 
tradiční speciality a nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 
2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských 
produktů a potravin. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 2 2.  Uvedení země původu nebo místa provenience je povinné: 
a) pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl 
ohledně skutečné země původu nebo místa provenience potraviny, 
zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako 
celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo místa 
provenience; 
b) v případě masa kódů kombinované nomenklatury (KN) uvedených na 
seznamu v příloze XI. Použití tohoto písmene závisí na přijetí 
prováděcích aktů uvedených v odstavci 8. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 3 3.  Je-li uváděna země původu nebo místo provenience potraviny a 
nejedná se o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází její primární 
složka: 
a) uvede se rovněž země původu nebo místo provenience dané primární 
složky, nebo 
b) uvede se, že se země původu nebo místo provenience primární složky 
liší od země původu nebo místa provenience potraviny. 
Použití tohoto odstavce závisí na přijetí prováděcích aktů uvedených v 
odstavci 8. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 4 4.  Komise do pěti let ode dne použitelnosti odst. 2 písm. b) předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí povinné 
uvádění země původu nebo místa provenience u produktů uvedených v 
uvedeném písmenu. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 5 5.  Komise do 13. prosince 2014 předloží Evropskému parlamentu a   Přímá aplikace NA  
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Radě zprávy o povinném uvádění země původu nebo místa provenience 
pro tyto potraviny: 
a) jiné druhy masa než hovězí a než ty, které jsou uvedeny v odst. 2 
písm. b); 
b) mléko; 
c) mléko použité jako složka v mléčných výrobcích; 
d) nezpracované potraviny; 
e) jednosložkové produkty; 
f) složky, které tvoří více než 50 % potraviny. 

Čl. 26 odst. 6 6.  Do 13. prosince 2013 předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávy o povinném uvádění země původu nebo místa provenience 
pro maso použité jako složka. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 7 7.  Zprávy uvedené v odstavcích 5 a 6 zohlední potřebu spotřebitelů být 
informováni, proveditelnost povinného uvádění země původu nebo 
místa provenience a analýzu nákladů a přínosů zavedení takových 
opatření, včetně právního dopadu na vnitřní trh a dopadu na mezinárodní 
obchod. 
Komise může tyto zprávy doplnit návrhy na úpravu příslušných předpisů 
Unie. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 8 8.  Do 13. prosince 2013, po provedení hodnocení dopadů, přijme 
Komise prováděcí akty k použití odst. 2 písm. b) a odstavce 3 tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 26 odst. 9 9.  U potravin uvedených v odst. 2 písm. b), v odst. 5 písm. a) a v 
odstavci 6 se ve zprávách a hodnoceních dopadů podle tohoto článku 
zváží mimo jiné možné podmínky označování země původu nebo místa 
provenience těchto potravin, zejména s ohledem na každý z 
následujících určujících bodů v životě zvířete: 
a) místo narození; 
b) místo chovu; 
c) místo porážky. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 27 odst. 1 1.  Návod k použití potraviny musí být uveden takovým způsobem, aby 
umožnil její náležité použití. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 27 odst. 2 2.  Komise může pro určité potraviny přijmout prováděcí akty, v nichž 
stanoví podrobná pravidla pro provádění odstavce 1. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 28 odst. 1 1.  Pravidla pro uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových v 
případě výrobků zařazených pod kódem KN 2204 stanoví zvláštní 
předpisy Unie, které se na tyto výrobky vztahují. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 28 odst. 2 2.  Skutečný obsah alkoholu v procentech objemových u nápojů o 
obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových kromě nápojů 

  Přímá aplikace NA  
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uvedených v odstavci 1 se uvádí v souladu s přílohou XII. 
Čl. 29 odst. 1 1.  Tento oddíl se nevztahuje na potraviny v oblasti působnosti těchto 

právních předpisů: 
a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. 
června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
doplňků stravy; 
b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. 
června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 29 odst. 2 2.  Tento oddíl se použije, aniž jsou dotčeny směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách 
určených pro zvláštní výživu a zvláštní směrnice uvedené v čl. 4 odst. 1 
zmíněné směrnice. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 1 1.  Povinné výživové údaje obsahují informace: 
a) o energetické hodnotě a 
b) o množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, 
bílkovin a soli. 
Ve vhodných případech se v těsné blízkosti výživových údajů může 
nacházet formulace uvádějící, že sůl je v potravině obsažena výlučně v 
důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 2 2.  Obsah povinných výživových údajů podle odstavce 1 je možné 
doplnit o uvedení množství jedné nebo více z těchto živin: 
a) mononenasycené mastné kyseliny (monoenové mastné kyseliny); 
b) polynenasycené mastné kyseliny (polyenové mastné kyseliny); 
c) polyalkoholy; 
d) škrob; 
e) vláknina, 
f) veškeré vitaminy nebo minerální látky uvedené na seznamu v bodě 1 
části A přílohy XIII, které jsou přítomné ve významných množstvích 
vymezených v bodě 2 části A přílohy XIII. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 3 3.  Pokud označení balené potraviny uvádí povinné výživové údaje 
podle odstavce 1, mohou se v něm opakovat tyto informace: 
a) energetická hodnota nebo 
b) energetická hodnota spolu s množstvím tuků, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 4 4.  Odchylně od čl. 36 odst. 1, uvádějí-li se výživové údaje na označení 
produktů podle čl. 16 odst. 4, lze tyto údaje omezit na uvedení 
energetické hodnoty. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 5 5.  Aniž je dotčen článek 44 a odchylně od čl. 36 odst. 1, uvádějí-li se 
výživové údaje na označení produktů podle čl. 44 odst. 1, lze tyto údaje 
omezit na uvedení: 
a) energetické hodnoty nebo 

  Přímá aplikace NA  
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b) energetické hodnoty spolu s množstvím tuků, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli. 

Čl. 30 odst. 6 6.  S cílem zohlednit význam údajů uvedených v odstavcích 2 až 5 
tohoto článku pro informovanost spotřebitele může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 
změnit seznamy uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku doplněním 
nebo vypuštěním jednotlivých údajů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 30 odst. 7 7.  Do 13. prosince 2014 předloží Komise zprávu o přítomnosti tuků 
obsahujících transmastné kyseliny v potravinách a celkově ve stravě 
obyvatel Unie, přičemž zohlední vědecké důkazy a zkušenosti získané v 
členských státech. Účelem zprávy je vyhodnotit dopad vhodných 
prostředků, které by mohly umožnit spotřebitelům, aby se rozhodovali 
pro zdravější potraviny a celkově zdravější stravu, nebo které by mohly 
podpořit poskytování zdravější nabídky potravin spotřebitelům, včetně 
mimo jiné poskytování informací o tucích obsahujících transmastné 
kyseliny spotřebitelům nebo o omezeních spojených s jejich 
používáním. V případě potřeby předloží Komise společně s touto 
zprávou legislativní návrh. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 31 odst. 1 1.  Energetická hodnota se vypočítá pomocí převodních faktorů 
uvedených v příloze XIV. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 31 odst. 2 2.  Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 51 přijmout převodní faktory pro vitaminy a minerální látky 
uvedené v části A bodě 1 přílohy XIII pro účely přesnějšího výpočtu 
obsahu těchto vitaminů a minerálních látek v potravinách. Tyto převodní 
faktory se doplní do přílohy XIV. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 31 odst. 3 3.  Údaje o energetické hodnotě a obsahu živin uvedené v čl. 30 odst. 1 
až 5 se vztahují na potravinu ve stavu, v němž je prodávána. 
Kde je to vhodné, mohou se tyto informace vztahovat na potravinu po 
úpravě, pokud jsou připojeny podrobné pokyny pro tuto úpravu a 
informace se týkají potraviny připravené ke spotřebě. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 31 odst. 4 4.  Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty vycházející v jednotlivých 
případech z výsledků: 
a) analýzy výrobce dané potraviny; 
b) výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot 
použitých složek, nebo 
c) výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů. 
Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž stanoví podrobná 
pravidla pro jednotné provedení tohoto odstavce, pokud jde o přesnost 
uvedených hodnot, jako například rozdíly mezi uváděnými hodnotami a 
hodnotami zjištěnými při úřední kontrole. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  
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Čl. 32 odst. 1 1.  Údaje o energetické hodnotě a obsahu živin podle čl. 30 odst. 1 až 5 
se vyjadřují v měrných jednotkách uvedených v příloze XV. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 32 odst. 2 2.  Údaje o energetické hodnotě a obsahu živin podle čl. 30 odst. 1 až 5 
se vyjadřují na 100 g nebo 100 ml. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 32 odst. 3 3.  Pokud se uvádějí údaje o vitaminech a minerálních látkách, vyjadřují 
se způsobem podle odstavce 2 a rovněž jako procentní podíl 
referenčních hodnot příjmu stanovených v části A bodě 1 přílohy XIII 
na 100 g nebo 100 ml. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 32 odst. 4 4.  Kromě způsobu vyjádření uvedeného v odstavci 2 tohoto článku lze 
energetickou hodnotu a obsah živin podle čl. 30 odst. 1, 3, 4 a 5 podle 
okolností vyjádřit jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu 
stanovených v části B přílohy XIII na 100 g nebo 100 ml. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 32 odst. 5 5.  Pokud jsou uvedeny údaje podle odstavce 4, musí se v jejich těsné 
blízkosti rovněž nacházet toto prohlášení: „Referenční hodnota příjmu u 
průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)“. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 33 odst. 1 1.  Energetickou hodnotu a obsah živin podle čl. 30 odst. 1 až 5 lze 
vyjádřit na jednu porci nebo jednotku spotřeby, pokud je to snadno 
srozumitelné pro spotřebitele a pokud je na etiketě vyznačena velikost 
porce nebo jednotky spotřeby a je na ní uveden počet porcí nebo 
jednotek obsažených v balení, v těchto případech: 
a) navíc k vyjádření na 100 g nebo 100 ml, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 
2, 
b) navíc k vyjádření na 100 g nebo 100 ml, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 
3, pokud jde o obsah vitaminů a minerálních látek, 
c) navíc k vyjádření na 100 g nebo 100 ml, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 
4, nebo místo něho. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 33 odst. 2 2.  Odchylně od čl. 32 odst. 2 je v případech uvedených v čl. 30 odst. 3 
písm. b) možné energetickou hodnotu a obsah živin nebo procentní podíl 
referenčních hodnot příjmu uvedené v části B přílohy XIII vyjádřit jen 
na jednu porci nebo jednotku spotřeby. 
Pokud je v souladu s prvním pododstavcem obsah živin vyjádřen jen na 
jednu porci nebo jednotku spotřeby, vyjádří se energetická hodnota na 
100 g či 100 ml a na jednu porci či jednotku spotřeby. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 33 odst. 3 3.  Odchylně od čl. 32 odst. 2 je v případech uvedených v čl. 30 odst. 5 
možné energetickou hodnotu a obsah živin nebo procentní podíl 
referenčních hodnot příjmu uvedené v části B přílohy XIII vyjádřit jen 
na jednu porci nebo jednotku spotřeby. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 33 odst. 4 4.  Porce nebo jednotka spotřeby se uvádějí v těsné blízkosti výživových 
údajů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 33 odst. 5 5.  S cílem zajistit jednotné provedení, pokud jde o vyjadřování 
výživových údajů na jednu porci nebo jednotku spotřeby, a s cílem 

  Přímá aplikace NA  
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stanovit pro spotřebitele jednotný základ srovnání přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů při zohlednění skutečného spotřebního 
chování spotřebitelů a výživových doporučení pravidla pro vyjadřování 
na jednu porci nebo jednotku spotřeby pro určité skupiny potravin. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

Čl. 34 odst. 1 1.  Jednotlivé údaje uvedené v čl. 30 odst. 1 a 2 se musí nacházet ve 
stejném zorném poli. Uvádějí se společně ve srozumitelném formátu a 
tam, kde je to vhodné, v pořadí stanoveném v příloze XV. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 34 odst. 2 2.  Údaje uvedené v čl. 30 odst. 1 a 2 se uvádějí v tabulce s přiřazenými 
číselnými hodnotami, je-li dostatek místa. Při nedostatku místa se údaje 
uvedou v řadě za sebou. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 34 odst. 3 3.  Údaje uvedené v čl. 30 odst. 3 se uvádějí: 
a) v hlavním zorném poli a 
b) velikostí písma v souladu s čl. 13 odst. 2. 
Údaje podle čl. 30 odst. 3 mohou být uvedeny v jiném formátu, než jaký 
určuje odstavec 2 tohoto článku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 34 odst. 4 4.  Údaje podle čl. 30 odst. 4 a 5 mohou být uvedeny v jiném formátu, 
než jaký určuje odstavec 2 tohoto článku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 34 odst. 5 5.  Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku 
zanedbatelné, lze informace o nich nahradit například prohlášením 
„Obsahuje zanedbatelné množství …“ umístěným v těsné blízkosti 
výživových údajů, pokud jsou uvedeny. 
S cílem zajistit jednotné provedení tohoto odstavce může Komise 
přijmout prováděcí akty týkající se energetické hodnoty a obsahu živin 
podle čl. 30 odst. 1 až 5, které lze považovat za zanedbatelné. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 34 odst. 6 6.  S cílem zajistit jednotné provedení, pokud jde o způsob uvádění 
výživových údajů ve formátu uvedeném v odstavcích 1 až 4 tohoto 
článku, může Komise přijmout odpovídající prováděcí akty. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 35 odst. 1 1.  Vedle způsobu vyjadřování údajů uvedených v čl. 32 odst. 2 a 4 a 
článku 33 a obchodní úpravy podle čl. 34 odst. 2 lze energetickou 
hodnotu a obsah živin podle čl. 30 odst. 1 až 5 vyjádřit jinými způsoby 
za využití grafického znázornění nebo symbolů doplňujících slovní nebo 
číselné vyjádření, jsou-li splněny tyto požadavky: 
a) jsou založeny na důkladných a vědecky ověřených spotřebitelských 
výzkumech a neuvádějí spotřebitele v omyl, jak stanoví článek 7; 
b) jsou vytvořeny na základě konzultací s velkým počtem skupin 
zúčastněných subjektů; 
c) jejich cílem je usnadnit spotřebitelům pochopení příspěvku nebo 
významnosti potraviny pro obsah energie a živin v jejich stravě; 

  Přímá aplikace NA  
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d) je vědecky prokázáno, že průměrný spotřebitel těmto způsobům 
vyjadřování nebo uvádění údajů rozumí; 
e) pokud jde o jiné způsoby vyjadřování, vycházejí z harmonizovaných 
referenčních hodnot příjmu uvedených v příloze XIII, nebo nejsou-li k 
dispozici, z obecně přijatých vědeckých doporučení o příjmu týkajících 
se energetické hodnoty a živin; 
f) jsou objektivní a nediskriminační a 
g) jejich použití nevytváří překážky volnému pohybu zboží. 

Čl. 35 odst. 2 2.  Členské státy mohou provozovatelům potravinářských podniků 
doporučit, aby používali jeden nebo více dalších způsobů vyjadřování 
nebo uvádění výživových údajů, o nichž se domnívají, že nejlépe splňují 
požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až g). Členské státy sdělí Komisi 
podrobnosti těchto dalších způsobů vyjadřování a uvádění údajů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 35 odst. 3 3.  Členské státy zajistí vhodné sledování dalších způsobů vyjadřování 
nebo uvádění výživových údajů, které se používají na trhu na jejich 
území. 
S cílem usnadnit sledování používání dalších způsobů vyjadřování nebo 
uvádění údajů mohou členské státy vyžadovat od provozovatelů 
potravinářských podniků, kteří na trh na jejich území uvádějí potraviny 
takto označené, aby příslušnému orgánu oznámili používání dalšího 
způsobu vyjadřování nebo uvádění údajů a poskytli mu příslušná 
odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v odst. 1 písm. a) 
až g). V těchto případech lze rovněž vyžadovat informace o ukončení 
používání těchto dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění údajů. 

110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 3d odst. 4 (4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na 
trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než 
způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním uvedením takové 
potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v 
elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a 
uvádění výživových údajů a odůvodnění týkající se splnění požadavků 
stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 

PAD  

Čl. 35 odst. 4 4.  Komise usnadňuje a organizuje výměnu informací mezi členskými 
státy, Komisí a zúčastněnými subjekty o záležitostech týkajících se 
používání jakýchkoli dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění 
výživových údajů. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 35 odst. 5 5.  S ohledem na získané zkušenosti předloží Komise do 13. prosince 
2017 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání dalších 
způsobů vyjadřování a uvádění údajů, o jejich vlivu na vnitřní trh a 
vhodnosti další harmonizace těchto způsobů vyjadřování a uvádění 
údajů. Členské státy za tímto účelem Komisi poskytnou důležité 
informace o používání těchto dalších způsobů vyjadřování a uvádění 
údajů na trhu na jejich území. Komise může k této zprávě připojit 
návrhy na úpravu příslušných předpisů Unie. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 35 odst. 6 6.  S cílem zajistit jednotné uplatňování tohoto článku přijme Komise 
prováděcí akty, v nichž stanoví podrobná pravidla pro provádění 
odstavců 1, 3 a 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 48 odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 36 odst. 1 1.  Jsou-li informace o potravinách uvedené v článcích 9 a 10 
poskytovány dobrovolně, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

IV oddílech 2 a 3. 
Čl. 36 odst. 2 2.  Pro informace o potravinách poskytované dobrovolně platí tyto 

požadavky: 
a) nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, jak stanoví článek 7; 
b) nesmějí být nejednoznačné ani matoucí pro spotřebitele; 
c) musí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými 
údaji 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 36 odst. 3 3.  Komise přijme prováděcí akty upravující použití požadavků 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku na tyto dobrovolné informace o 
potravinách: 
a) informace o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů 
vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách; 
b) informace o vhodnosti potraviny pro vegetariány nebo vegany; 
c) aby bylo možné uvádět referenční hodnoty příjmu pro konkrétní 
skupiny obyvatelstva pro doplnění referenčních hodnot příjmu 
stanovených v příloze XIII; 
d) informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 48 
odst. 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 36 odst. 4 4.  S cílem zajistit náležitou informovanost spotřebitelů v případech, kdy 
provozovatelé potravinářských podniků poskytují dobrovolné informace 
o potravinách různými způsoby, jež by mohly spotřebitele uvádět v 
omyl nebo vést k nejasnostem, může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 stanovit další případy 
poskytování dobrovolných informací o potravinách doplňující případy 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 37 Dobrovolně poskytované informace o potravinách nesmějí být uvedeny 
na úkor prostoru pro povinné informace o potravinách. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 38 odst. 1 1.  V otázkách výslovně harmonizovaných tímto nařízením nesmějí 
členské státy přijímat ani zachovávat vnitrostátní opatření, pokud to 
právo Unie nepovoluje. Tato vnitrostátní opatření nesmějí působit 
překážky volného pohybu zboží včetně diskriminace vůči potravinám 
pocházejícím z jiných členských států. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 38 odst. 2 2.  Aniž je dotčen článek 39, mohou členské státy přijímat vnitrostátní 
opatření v otázkách, které nejsou výslovně harmonizovány tímto 
nařízením, za předpokladu, že jimi nezakáží, neztíží ani neomezí volný 
pohyb zboží, které je v souladu s tímto nařízením. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 39 odst. 1 1.  Vedle povinných údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 a v článku 10 
mohou členské státy postupem podle článku 45 přijmout opatření 
ukládající pro určité druhy nebo skupiny potravin povinnost uvádět další 
povinné údaje, je-li to opodstatněné alespoň jedním z těchto důvodů: 

  Přímá aplikace NA  
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a) ochrana veřejného zdraví; 
b) ochrana spotřebitele; 
c) předcházení podvodům; 
d) ochrana práv průmyslového a obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, chráněného označení původu a předcházení nekalé soutěži. 

Čl. 39 odst. 2 2.  Členské státy mohou použít odstavec 1 k zavedení opatření týkajících 
se povinného uvádění země původu nebo místa provenience potravin, 
pouze je-li prokázána spojitost mezi určitými vlastnostmi dané potraviny 
a jejím původem nebo proveniencí. Členské státy spolu s oznámením 
těchto opatření Komisi rovněž doloží, že většina spotřebitelů přikládá 
poskytnutí této informace značný význam. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 40 Členské státy mohou přijmout opatření odchylující se od čl. 9 odst. 1 a 
čl. 10 odst. 1 v případě mléka a mléčných výrobků v obchodní úpravě v 
podobě skleněných lahví určených k opakovanému použití. 
Znění těchto opatření sdělí bez odkladu Komisi. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 41 Až do přijetí předpisů Unie uvedených v čl. 16 odst. 4 mohou členské 
státy zachovat vnitrostátní opatření pro uvádění složek v případě nápojů 
obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 42 Neexistují-li předpisy Unie podle čl. 23 odst. 2 pro vyjadřování čistého 
množství určitých potravin jinak než způsobem uvedeným v čl. 23 odst. 
1, mohou členské státy zachovat vnitrostátní opatření přijatá před 12. 
prosince 2011. 
Členské státy uvědomí Komisi o těchto opatřeních do 13. prosince 2014. 
Komise na ně upozorní ostatní členské státy. 

417/2016 § 4  (1) Údaj o čistém množství podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011 se uvede způsobem podle čl. 23 tohoto 
nařízení.  
(2) Kromě způsobu podle odstavce 1 lze údaj o čistém množství uvést 
způsobem podle 
a) pravidel pro označení symbolu "e"12), 
b) nařízení upravujících zemědělské produkty7) nebo 
c) právních předpisů upravujících potraviny6). 
(3) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých výrobků 
uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových, stanoví-li tak 
právní předpis upravující potraviny6). 
(4) U pekařských a cukrářských výrobků podle vyhlášky pro mlýnské 
obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a 
těsta13) se v souladu s § 8 odst. 2 zákona uvede čisté množství 
způsobem podle odstavců 1 a 2. 

PAD  

  69/2016 § 21 odst. 3 (3) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých 
studených ochucených omáček uvádí v jednotkách hmotnostních nebo 
objemových. 

  

Čl. 43 Dokud nebudou přijaty předpisy Unie uvedené v čl. 36 odst. 3 písm. c), 
mohou členské státy přijmout vnitrostátní opatření o dobrovolném 
uvádění referenčních hodnot příjmu pro konkrétní skupiny obyvatelstva. 
Znění těchto opatření sdělí členské státy neprodleně Komisi. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 44 odst. 1 1.  Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo 
zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě 

  Přímá aplikace NA  
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prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje, 
a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné; 
b) není poskytnutí dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 povinné, 
pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní opatření vyžadující uvedení 
některých nebo všech těchto údajů nebo jejich částí. 
 

Čl. 44 odst. 2 2.  Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob 
poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro 
způsob jejich vyjadřování a uvádění. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 7 (1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo 
obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro 
účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o označování potravin29 uváděna na trh, nebo není-li 
usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je 
povinen podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin zajistit na 
obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích 
služeb uvedení a přesnost těchto údajů: 
a) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla 
provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, 
b) název potraviny, 
c) čisté množství, 
d) seznam složek, 
e) země nebo místo původu, 
f) způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném 
uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost 
stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem, 
g) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, 
h) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011, 
i) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011, 
j) údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li 
tak prováděcí právní předpis. 
(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je 
povinen na obale určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení 
stravovacích služeb zajistit uvedení a přesnost 
a) údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 
použitelný předpis Evropské unie. 
(3) Způsob označení potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele 
pro účely přímého prodeje stanoví prováděcí právní předpis. 
(4) Povinnost označení údajem podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje 
na nezpracovaný produkt. 

DAD  
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  110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 8 (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou 
potravinu, je povinen tam, kde je tato potravina přímo nabízena k 
prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti viditelně umístit snadno čitelný 
údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele 
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství 
hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní 
předpis, údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie, a podle podmínek stanovených 
pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
označování potravin tyto údaje: 
a) název potraviny, 
b) země nebo místo původu včetně označení původu potraviny 
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
c) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011, 
d) údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků. 
(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je 
povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně 
zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin29 další 
snadno čitelné údaje: 
a) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, 
b) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011, 
c) další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 
použitelný předpis Evropské unie31. 
(3) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může 
údaje podle odstavce 2 písm. a) uvést pouze na etiketě nebo obalu 
potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele. 
(4) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je 
povinen na vyžádání spotřebitele sdělit nebo v blízkosti místa nabízení 
nebalené potraviny k prodeji viditelně a snadno čitelně zpřístupnit údaje 
podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011. 
(5) Způsob označování nebalených potravin stanoví prováděcí právní 
předpis. 
(6) Povinnost podle odstavce 1 uvést údaj obsahující jméno nebo 
obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, 
který potravinu vyrobil, se nevztahuje na nezpracovaný produkt. 
(7) Údaj o zemi nebo místu původu podle odstavce 1 písm. b) může být 
poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně 
jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této 
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informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi 
poskytnutými údaji a konkrétními potravinami. 

  110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 9a (1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací 
službu, je povinen při uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených 
v místě prodeje na žádost spotřebitele a pokrmů zabalených bez 
přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej na 
trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit 
snadno čitelnou informaci 
a) o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
b) podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011, 
c) zatím neúčinné 
d) o datu použitelnosti u pokrmů stanovených prováděcím právním 
předpisem, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto 
pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování, 
e) o podmínkách uchování, popřípadě o návodu k použití, u pokrmů 
stanovených prováděcím právním předpisem. 
(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací 
služby nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost 
spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového 
balení pro bezprostřední prodej, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto 
zákona. 
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací 
službu, je povinen dodržovat technologické požadavky na výrobu 
pokrmů a jejich přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, 
podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, 
chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a 
požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo 
uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím 
právním předpisem. 

  

  417/2016 § 7 (1) Název pokrmu se uvede způsobem podle čl. 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
  
(2) V souladu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 se při uvedení názvu pokrmu zejména způsobem, který 
spotřebiteli neumožní zjistit skutečnou povahu pokrmu, který se liší 
svým složením nebo výrobou od pokrmu známého pod daným názvem, 
označení názvu pokrmu uvede připojením další popisné informace. 
Uvedení popisné informace se uvede způsobem, který umožní 
spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu a odlišit ji od pokrmu, s 
nímž by mohl být zaměněn. 

PAD  
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(3) Informace o výskytu látky vymezené v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 v pokrmu se uvádí 
a) písemně podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011, 
b) písemně slovy "Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu 
žádejte u obsluhy." nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele 
podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu 
konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli, 
c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci nebo 
d) písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za 
předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným 
způsobem vysvětleny. 

Čl. 44 odst. 3 3.  Členské státy bez odkladu sdělí Komisi znění opatření uvedených v 
odst. 1 písm. b) a odstavci 2. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 45 odst. 1 1.  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. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 45 odst. 2 2.  Komise konzultuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, pokud považuje 
tyto konzultace za užitečné nebo pokud o to požádá některý členský stát. 
V takovém případě Komise zajistí, aby byl tento postup transparentní 
pro všechny zúčastněné subjekty. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 45 odst. 3 3.  Členský stát, který považuje za nezbytné přijmout nové právní 
předpisy o poskytování informací o potravinách, může zamýšlená 
opatření přijmout až po uplynutí tří měsíců od oznámení uvedeného v 
odstavci 1 za předpokladu, že neobdržel záporné stanovisko Komise. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 45 odst. 4 4.  Je-li stanovisko Komise záporné, zahájí Komise před uplynutím lhůty 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku přezkumný postup podle čl. 48 odst. 
2 s cílem stanovit, zda zamýšlená opatření mohou být provedena, pokud 
je to třeba, po provedení vhodných změn. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 45 odst. 5 5.  Na opatření, která podléhají postupu oznamování podle tohoto 
článku, se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v 
oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 46 K zohlednění technického pokroku, vědeckého vývoje, zdraví 
spotřebitelů nebo potřeby spotřebitelů být informováni a s výhradou 
ustanovení čl. 10 odst. 2 a čl. 21 odst. 2 o změnách příloh II a III může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s 

  Přímá aplikace NA  
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článkem 51 měnit přílohy tohoto nařízení. 
Čl. 47 odst. 1 1.  Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, Komise při výkonu 

pravomocí svěřených jí na základě tohoto nařízení k přijímání opatření 
prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem podle čl. 48 
odst. 2 nebo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 51: 
a) stanoví přiměřené přechodné období pro použití nových opatření, 
během něhož je možné uvádět na trh potraviny s etiketami, které nová 
opatření nedodržují, a po němž se zásoby těchto potravin, které byly 
uvedeny na trh před skončením přechodného období, mohou nadále 
prodávat až do vyčerpání zásob a 
b) zajistí, aby se tato opatření použila vždy od 1. dubna kalendářního 
roku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 47 odst. 2 2.  Odstavec 1 se nepoužije v naléhavých případech, v nichž je účelem 
opatření uvedených ve zmíněném odstavci ochrana lidského zdraví. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 48 odst. 1 1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 178/2002. Tento výbor 
je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 48 odst. 2 2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011. 
Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 
akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 
182/2011. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 49 V článku 7 nařízení (ES) č. 1924/2006 se první a druhý pododstavec 
nahrazují tímto: 
„Výživové označování výrobků, u nichž je uvedeno výživové nebo 
zdravotní tvrzení, je povinné s výjimkou obecně zaměřené reklamy. 
Poskytované údaje musí obsahovat údaje vymezené v čl. 30 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169 ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( 39 ). Týká-
li se výživové nebo zdravotní tvrzení živiny uvedené v čl. 30 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1169, musí být její obsah uveden v souladu s články 31 
až 34 zmíněného nařízení. 
Ve stejném zorném poli jako výživové označení musí být uvedeno 
množství látky nebo látek, k nimž se vztahuje výživové nebo zdravotní 
tvrzení, jež se neobjevuje ve výživovém označení, vyjádřené v souladu s 
články 31, 32 a 33 nařízení (EU) č. 1169. Měrné jednotky použité k 
vyjádření množství látky musí být vhodné pro jednotlivé dotčené látky. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 50 V článku 7 nařízení (ES) č. 1925/2006 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 
„3.  Výživové označování výrobků, do kterých byly přidány vitaminy a 
minerální látky a na něž se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Poskytované údaje musí obsahovat informace podle čl. 30 odst. 1 

  Přímá aplikace NA  
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169 ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( 40 ) a 
celkové množství obsažených vitaminů a minerálních látek v okamžiku 
jejich přidání do potraviny. 

Čl. 51 odst. 1 1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 51 odst. 2 2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 
3, čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 2, 
čl. 21 odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl. 30 odst. 6, čl. 31 odst. 2, čl. 36 odst. 4 a v 
článku 46 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 12. prosince 2011. 
Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 51 odst. 3 3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 18 odst. 5, 
čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 odst. 2, čl. 30 odst. 6, čl. 31 odst. 2, čl. 
36 odst. 4 a v článku 46 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 
nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 51 odst. 4 4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise bez odkladu oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 51 odst. 5 5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 2, 
čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 
23 odst. 2, čl. 30 odst. 6, čl. 31 odst. 2, čl. 36 odst. 4 a článku 46 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament a Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této 
lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 52 odst. 1 1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v 
platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 
námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 
pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 
postupu pro naléhavé případy. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 52 odst. 2 2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené 
pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 51 odst. 5. V 
takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský 

  Přímá aplikace NA  
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Poznámka 
 

parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. 
Čl. 53 odst. 1 1.  Směrnice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 

2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení (ES) č. 608/2004 se zrušují s 
účinkem ode dne 13. prosince 2014. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 53 odst. 2 2.  Odkazy na zrušené právní předpisy se považují za odkazy na toto 
nařízení. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 54 odst. 1 1.  Potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2014, 
které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny 
na trh do vyčerpání zásob. 
Potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2016, které 
nejsou v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 9 odst. 1 písm. l) 
tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob. 
Potraviny uvedené na trh nebo označené před 1. lednem 2014, které 
nejsou v souladu s požadavky stanovenými v části B přílohy VI, smějí 
být uváděny na trh do vyčerpání zásob. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 54 odst. 2 2.  V období mezi 13. prosince 2014 a 13. prosince 2016 musí být 
dobrovolně uváděné výživové údaje v souladu s články 30 až 35. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 54 odst. 3 3.  Odchylně od směrnice 90/496/EHS, článku 7 nařízení (ES) č. 
1924/2006 a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006 mohou být 
potraviny označené podle článků 30 až 35 tohoto nařízení uváděny na 
trh před 13. prosincem 2014. 
Odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 
2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a 
(ES) č. 882/2004, mohou být potraviny označené v souladu s částí B 
přílohy VI tohoto nařízení uváděny na trh před 1. lednem 2014. 

  Přímá aplikace NA  

Čl. 55 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
Použije se ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), 
jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se 
použije ode dne 1. ledna 2014. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 1 1. „Výživovými údaji“ nebo „výživovým označením“ se rozumějí 
informace: 
a) o energetické hodnotě nebo 
b) o energetické hodnotě a pouze o jedné nebo více následujících 
živinách: 
— tuky (nasycené mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, 
polynenasycené mastné kyseliny), 
— sacharidy (cukry, polyalkoholy, škroby), 

  Přímá aplikace NA  
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— sůl, 
— vláknina, 
— bílkoviny, 
— veškeré vitaminy nebo minerální látky uvedené na seznamu v části A 
bodě 1 přílohy XIII, které jsou přítomné ve významných množstvích 
vymezených v části A bodě 2 přílohy XIII; 

Příloha I. odst. 2 2. „tuky“ se rozumějí veškeré lipidy, včetně fosfolipidů;   Přímá aplikace NA  
Příloha I. odst. 3 3. „nasycenými mastnými kyselinami“ se rozumějí mastné kyseliny, 

které neobsahují dvojnou vazbu; 
  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 4 4. „transmastnými kyselinami“ se rozumějí mastné kyseliny s nejméně 
jednou nekonjugovanou dvojnou vazbou uhlík-uhlík v transkonfiguraci 
(tj. oddělenou nejméně jednou methylenovou skupinou); 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 5 5. „mononenasycenými mastnými kyselinami (monoenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumějí mastné kyseliny s jednou dvojnou cis-vazbou; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 6 6. „polynenasycenými mastnými kyselinami (polyenovými mastnými 
kyselinami)“ se rozumějí mastné kyseliny se dvěma nebo více dvojnými 
vazbami oddělenými nejméně jednou cis, cis-methylenovou skupinou; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 7 7. „sacharidy“ se rozumějí všechny sacharidy, které jsou 
metabolizovány v lidském organismu, včetně polyalkoholů; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 8 8. „cukry“ se rozumějí všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v 
potravině, s výjimkou polyalkoholů; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 9 9. „polyalkoholy“ se rozumějí alkoholy obsahující více než dvě 
hydroxylové skupiny; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 10 10. „bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: 
bílkovina = množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 11 11. „solí“ se rozumí obsah ekvivalentu soli vypočtený podle vzorce: sůl 
= sodík × 2,5; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 12 12. „vlákninou“ se rozumějí uhlovodíkové polymery s třemi nebo více 
monomerními jednotkami, které nejsou tráveny ani vstřebávány v 
tenkém střevě lidského organismu a náleží do těchto kategorií: 
— jedlé uhlovodíkové polymery přirozeně se vyskytující v přijímané 
potravě, 
— jedlé uhlovodíkové polymery, které byly získány z potravinových 
surovin fyzikálními, enzymatickými nebo chemickými prostředky a 
které mají prospěšný fyziologický účinek prokázaný obecně uznávanými 
vědeckými poznatky, 
— jedlé syntetické uhlovodíkové polymery, které mají prospěšný 
fyziologický účinek prokázaný obecně uznávanými vědeckými 
poznatky; 

  Přímá aplikace NA  

Příloha I. odst. 13 13. „průměrnou hodnotou“ se rozumí hodnota, která nejlépe vyjadřuje 
množství určité živiny obsažené v dané potravině s ohledem na výkyvy 

  Přímá aplikace NA  
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v průběhu roku, spotřebitelské zvyklosti a jiné faktory, které mohou 
způsobit kolísání skutečných hodnot. 

Příloha II odst. 1 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a 
khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z 
nich, kromě: 
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy ( 42 ); 
b) maltodextrinů na bázi pšenice (42) ; 
c) glukózových sirupů na bázi ječmene; 
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu 

  Přímá aplikace NA  

Příloha II odst. 2 2. Korýši a výrobky nich   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 3 3. Vejce a výrobky z nich   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 4 4. Ryby a výrobky z nich, kromě: 

a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních 
přípravků; 
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína 

  Přímá aplikace NA  

Příloha II odst. 5 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 6 6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě: 

a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (42) ; 
b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, 
přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–
sukcinátu ze sóji; 
c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; 
d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze 
sóji 

  Přímá aplikace NA  

Příloha II odst. 7 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: 
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu; 
b) laktitolu 

  Přímá aplikace NA  

Příloha II odst. 8 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), 
lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu 
ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie 
(Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, 
kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně 
ethanolu zemědělského původu 

  Přímá aplikace NA  

Příloha II odst. 9 9. Celer a výrobky z něj   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 10 10. Hořčice a výrobky z ní   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 11 11. Sezamová semena a výrobky z nich   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 12 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 

10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky 
  Přímá aplikace NA  
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určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle 
pokynů výrobce 

Příloha II odst. 13 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj   Přímá aplikace NA  
Příloha II odst. 14 14. Měkkýši a výrobky z nich   Přímá aplikace NA  
Příloha III. odst. 
1 

1.  Potraviny balené v některých plynech 
1.1  Potraviny, jejichž trvanlivost byla prodloužena pomocí balicích 
plynů povolených podle nařízení (ES) č. 1333/2008 - „baleno v 
ochranné atmosféře“ 

  Přímá aplikace NA  

Příloha III. odst. 
2 

2.  Potraviny obsahující sladidla 
2.1  Potraviny obsahující sladidlo nebo sladidla povolená podle nařízení 
(ES) č. 1333/2008 - „se sladidlem (sladidly)“; tento údaj se připojí k 
názvu potraviny 
2.2  Potraviny obsahující přidaný cukr nebo cukry i sladidlo nebo 
sladidla povolená podle nařízení (ES) č. 1333/2008 - „s cukrem (cukry) 
a sladidlem (sladidly)“; tento údaj se připojí k názvu potraviny 
2.3  Potraviny obsahující aspartam nebo sůl aspartamu-acesulfanu, 
povolené podle nařízení (ES) č. 1333/2008 - „obsahuje aspartam (zdroj 
fenylalaninu)“ se uvede na etiketě v případě, že aspartam nebo sůl 
aspartamu-acesulfanu jsou na seznamu složek uvedeny pouze pod svým 
číslem E 
„obsahuje zdroj fenylalaninu“ se uvede na etiketě v případě, že aspartam 
nebo sůl aspartamu-acesulfanu jsou na seznamu složek uvedeny pod 
svým specifickým názvem. 
2.4  Potraviny obsahující více než 10 % přidaných polyalkoholů 
povolených podle nařízení (ES) č. 1333/2008 - „nadměrná konzumace 
může vyvolat projímavé účinky“ 

  Přímá aplikace NA  

Příloha III odst. 3 
  

3.  Potraviny obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl 
3.1  Cukrovinky nebo nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo 
její amonnou sůl v koncentraci 100 mg/kg nebo 10 mg/l nebo vyšší v 
důsledku přidání této látky jako takové (těchto látek jako takových) nebo 
přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) - Údaj „obsahuje lékořici“ se 
připojí bezprostředně za seznam složek, pokud není výraz „lékořice“ již 
uveden v seznamu složek nebo v názvu dané potraviny. Není-li uveden 
seznam složek, připojí se tento údaj k názvu dané potraviny. 
3.2  Cukrovinky obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou 
sůl v koncentraci 4 g/kg nebo vyšší v důsledku přidání této látky jako 
takové (těchto látek jako takových) nebo přidání lékořice lysé 
(Glycyrrhiza glabra) - Údaj „obsahuje lékořici – osoby s vysokým 
krevním tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby“ se připojí 
bezprostředně za seznam složek. Není-li uveden seznam složek, připojí 
se tento údaj k názvu dané potraviny. 
3.3  Nápoje obsahující glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl v 

  Přímá aplikace NA  
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koncentraci 50 mg/l nebo vyšší nebo v koncentraci 300 mg/l nebo vyšší 
v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % obj. alkoholu (1) v 
důsledku přidání této látky jako takové (těchto látek jako takových) nebo 
přidání lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) - Údaj „obsahuje lékořici – 
osoby s vysokým krevním tlakem by se měly vyvarovat nadměrné 
spotřeby“ se připojí bezprostředně za seznam složek. Není-li uveden 
seznam složek, připojí se tento údaj k názvu dané potraviny. 

Příloha III odst. 4 
 

4.  Nápoje s vysokým obsahem kofeinu nebo potraviny obsahující 
přidaný kofein 
4.1  Nápoje, s výjimkou nápojů na bázi kávy, čaje nebo kávového či 
čajového extraktu a s názvem obsahujícím slova „káva/kávový“ nebo 
„čaj/čajový“, které: 
— jsou určeny ke spotřebě bez úpravy a obsahují kofein z jakéhokoli 
zdroje v množství vyšším než 150 mg/l, nebo 
— jsou v koncentrované nebo sušené formě a po obnovení obsahují 
kofein z jakéhokoli zdroje v množství vyšším než 150 mg/l - Údaj 
„vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící 
ženy“ se uvede ve stejném zorném poli jako název nápoje, za nímž v 
závorkách následuje odkaz na obsah kofeinu vyjádřený v mg na 100 ml 
v souladu s čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení. 
4.2  Jiné potraviny než nápoje, do kterých je kofein přidáván k 
fyziologickému účelu - Údaj „obsahuje kofein – není vhodné pro děti a 
těhotné ženy“ se uvede ve stejném zorném poli jako název produktu, za 
nímž v závorkách následuje odkaz na obsah kofeinu vyjádřený v mg na 
100 g/ml v souladu s čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení. V případě doplňků 
stravy se obsah kofeinu vyjadřuje na jednu porci doporučenou na 
označení pro denní spotřebu. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha III odst. 5 
 

5.  Potraviny s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly 
nebo estery fytostanolů 
5.1  Potraviny nebo složky potravin s přidanými fytosteroly, estery 
fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů - 1)  „s přidanými 
rostlinnými steroly“ nebo „s přidanými rostlinnými stanoly“ ve stejném 
zorném poli jako název dané potraviny; 2)  množství přidaných 
fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů nebo esterů fytostanolů 
(vyjádřeno v procentech nebo v gramech volných rostlinných 
sterolů/rostlinných stanolů na 100 g nebo 100 ml potraviny); tento údaj 
se uvede v seznamu složek; ►M2   3)  údaj, že výrobek není určen pro 
osoby, které si nemusí regulovat hladinu cholesterolu v krvi;  ◄ 
4)  údaj, že pacienti užívající léky na snížení hladiny cholesterolu by 
měli výrobek konzumovat pod lékařským dohledem; 5)  snadno 
viditelný údaj, že potravina nemusí být vhodná pro výživu těhotných a 

  Přímá aplikace NA  
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kojících žen a dětí ve věku do pěti let; 6)  doporučení, aby byla 
potravina používána jako součást vyvážené a pestré stravy, k níž patří 
pravidelná konzumace ovoce a zeleniny přispívající k zachování hladiny 
karotenoidů; 7)  informace nacházející se ve stejném zorném poli jako 
údaj vyžadovaný výše uvedeným bodem 3, že by spotřeba přidaných 
rostlinných sterolů či rostlinných stanolů neměla překročit 3 g/den; 
8)  definice jedné porce dané potraviny nebo složky potravin 
(přednostně v g nebo ml) s údajem o množství rostlinných sterolů či 
rostlinných stanolů obsažených v každé porci 

Příloha III odst. 6 
 

6.  Zmrazené maso, zmrazené masné polotovary a zmrazené 
nezpracované produkty rybolovu 
6.1  Zmrazené maso, zmrazené masné polotovary a zmrazené 
nezpracované produkty rybolovu. - datum zmrazení nebo, u produktů 
zmrazených více než jednou, datum prvního zmrazení v souladu s 
bodem 3 přílohy X 

  Přímá aplikace NA  

Příloha IV 
DEFINICE STŘEDNÍ VÝŠKY PÍSMA  

STŘEDNÍ VÝŠKA PÍSMA 
 

 
 
Vysvětlivky 
 

1 Akcentová dotažnice 

2 Verzálková dotažnice 

3 Střední dotažnice 

4 Základní dotažnice 

5 Dolní dotažnice 

6 Střední výška písma  

7 Velikost písma 

 

  Přímá aplikace NA  
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Příloha V odst. 1 1. Nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo skupinu 

složek 
  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 2 2. Produkty zpracované pouze zráním, které obsahují jedinou složku 
nebo skupinu složek 

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 3 3. Vody určené k lidské spotřebě včetně vod, do kterých nebyly přidány 
jiné složky než oxid uhličitý nebo aromata 

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 4 4. Byliny, koření nebo jejich směsi   Přímá aplikace NA  
Příloha V odst. 5 5. Sůl a náhražky soli   Přímá aplikace NA  
Příloha V odst. 6 6. Stolní sladidla   Přímá aplikace NA  
Příloha V odst. 7 7. Výrobky, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech ( 
43 ), celá nebo mletá kávová zrna a celá nebo mletá kávová zrna bez 
kofeinu 

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 8 8. Bylinné a ovocné čaje, čaj, čaj bez kofeinu, instantní nebo rozpustný 
čaj nebo čajový extrakt, instantní nebo rozpustný čaj nebo čajový extrakt 
bez kofeinu, které neobsahují jiné přidané složky než aromata, která 
nemění výživovou hodnotu čaje 

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 9 9. Kvasné octy a náhražky octa, včetně octů, jejichž jedinými přidanými 
složkami jsou aromata 

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
10 

10. Aromata   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
11 

11. Potravinářské přídatné látky   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
12 

12. Pomocné látky   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
13 

13. Potravinářské enzymy   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
14 

14. Želatina   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
15 

15. Želírující složky   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
16 

16. Kvasnice (droždí)   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
17 

17. Žvýkačky   Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
18 

18. Potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha je menší 
než 25 cm2  

  Přímá aplikace NA  

Příloha V odst. 
19 

19. Potraviny, včetně řemeslně vyrobených potravin, dodávané 
výrobcem v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do 
místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele 

110/1997 
ve znění 
180/2016 

§ 6 odst. 4 (4) Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na 
povinné deklarování výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se považuje 

PAD  
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množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému 
spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí 
potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod přímo 
zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo 
vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském podniku, který 
v tomto období 
a) zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců, 
jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s 
výrobou potravin, nebo 
b) dosáhl maximálního ročního obratu 20 000 000 Kč.  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 1 

1. Název potraviny musí obsahovat údaje o jejím fyzikálním stavu nebo 
o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, opakovaně 
zmrazená, zbavená vody vymrazením, rychle zmrazená, koncentrovaná, 
uzená) nebo k němu musí být tyto údaje připojeny ve všech případech, 
kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 2 

2. Název potraviny, která byla před prodejem zmrazena a je prodávána v 
rozmrazeném stavu, je třeba doplnit označením „rozmrazeno“. 

Tento požadavek se nevztahuje na: 

a) složky přítomné v konečném výrobku; 
b) potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou 
součástí výrobního procesu; 
c) potraviny, jejichž rozmrazení nemá žádný negativní dopad na jejich 
bezpečnost nebo kvalitu. Tímto bodem není dotčen bod 1 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 3 

3. Na potravinách ošetřených ionizujícím zářením se uvede jeden z 
těchto údajů: 

„ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím zářením“ a jiné údaje stanovené 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 
1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením (44 ). 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 4 

4. Označení potraviny, v níž byla některá součást nebo složka, jejíž 
běžné použití nebo přirozený výskyt spotřebitel předpokládá, nahrazena 
jinou součástí či složkou, musí obsahovat vedle seznamu složek 
jednoznačný údaj o součásti či složce, jež byla pro částečné nebo úplné 
nahrazení použita, a to: 
a) v těsné blízkosti názvu produktu a 
b) vytištěný písmem, jehož střední výška písma představuje alespoň 75 

  Přímá aplikace NA  
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% střední výšky písma názvu produktu a jehož velikost není menší než 
minimální velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení. 

Příloha VI 
ČÁST A odst. 5 

5. V případě masných výrobků, masných polotovarů a produktů 
rybolovu obsahujících přidané bílkoviny odlišného živočišného původu 
jako takové, včetně hydrolyzovaných bílkovin, musí název potraviny 
obsahovat údaj o přítomnosti těchto bílkovin a o jejich původu. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 6 

 6. V případě masných výrobků a masných polotovarů, které mají 
podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa nebo 
jatečně upraveného těla zvířat, musí název potraviny obsahovat údaj o 
přítomnosti vody do ní přidané, pokud množství přidané vody 
představuje více než 5 % hmotnosti konečného výrobku. Stejná pravidla 
se použijí v případě produktů rybolovu a upravených produktů rybolovu, 
které mají podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa, 
filé nebo celého produktu rybolovu. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST A odst. 7 

7. Masné výrobky, masné polotovary a produkty rybolovu, jež mohou 
vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa či 
ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými jinými 
složkami, včetně přídatných látek a potravinářských enzymů, či dalšími 
prostředky, musí být označeny následujícím údajem: 

v bulharštině : „формовано месо“ a „формована риба“; 

 

ve 
španělštině 

: „combinado de piezas de carne“ a „combinado de piezas de 
pescado“; 

 

v 
češtině 

: „ze spojovaných kusů masa“ a „ze spojovaných kusů rybího 
masa“; 

 

v 
dánštině 

: „Sammensat af stykker af kød“ a „Sammensat af stykker af 
fisk“; 

 

v 
němčině 

: „aus Fleischstücken zusammengefügt“ a „aus Fischstücken 
zusammengefügt“; 

 

  Přímá aplikace NA  
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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 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

v estonštině : „liidetud liha“ a „liidetud kala“; 

 

v řečtině : „μορφοποιημένο κρέας“ a „μορφοποιημένο ψάρι“; 

 

v angličtině : „formed meat“a „formed fish“; 

 

ve francouzštině : „viande reconstituée“ a „poisson reconstitué“; 

 

v irštině : „píosaí feola ceangailte“ a „píosaí éisc ceangailte“; 

 

v italštině: : „carne ricomposta“ a „pesce ricomposto“; 

 

v lotyštině : „formēta gaļa“ a „formēta zivs“; 

 

v 
litevštině 

: „sudarytas (-a) iš mėsos gabalų“ a „sudarytas (-a) iš žuvies 
gabalų“; 

 

v 
maďarštině 

: „darabokból újraformázott hús“ a „darabokból 
újraformázott hal“; 

 

v maltštině : „laħam rikostitwit“a„ħut rikostitwit“; 

 

v 
nizozemštině 

: „samengesteld uit stukjes vlees“ a „samengesteld uit 
stukjes vis“; 

 

v 
polštině 

: „z połączonych kawałków mięsa“ a „z połączonych kawałków 
ryby“; 
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Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

v portugalštině : „carne reconstituída“ a „peixe reconstituído“; 

 

v rumunštině : „carne formată“a „carne de pește formată“; 

 

ve 
slovenštině 

: „spájané alebo formované mäso“ a „spájané alebo 
formované ryby“; 

 

ve 
slovinštin
ě 

: „sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso“ a „sestavljene, iz 
koščkovoblikovane ribe“; 

 

ve finštině : „paloista yhdistetty liha“ a „paloista yhdistetty kala“; 

 

ve 
švédštině 

: „sammanfogade bitar av kött“ a „sammanfogade bitar av 
fisk“. 

 

Příloha VI 
ČÁST B odst. 1 

1. Kritéria složení kontrolovaná na základě denního průměru: 
 

  Obsah 
tuku 

Poměr obsahu 
kolagenu a 
bílkovin v 
mase (1)  

—  mleté maso 
libové 

≤ 7 % ≤ 12 % 

—  mleté maso 
čistě hovězí 

≤ 20 % ≤ 15 % 

—  mleté maso 
obsahující 
vepřové maso 

≤ 30 % ≤ 18 % 

—  mleté maso ≤ 25 % ≤ 15 % 

  Přímá aplikace NA  
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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 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

ostatních druhů 

(1)   Poměr obsahu kolagenu a bílkovin v mase 
se vyjadřuje jako procentní podíl kolagenu v 
bílkovinách obsažených v mase. Obsahem 
kolagenu se rozumí obsah hydroxyprolinu 
vynásobený koeficientem 8. 

 

Příloha VI 
ČÁST B odst. 2 

2. Vedle požadavků stanovených v kapitole IV oddíle V přílohy III 
nařízení (ES) č. 853/2004 se v označení uvedou tyto výroky: 
— „obsah tuku v procentech nižší než …“, 
— „poměr obsahu kolagenu a bílkovin v mase nižší než …“. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST B odst. 3 

3. Členské státy mohou povolit uvedení mletého masa, které neodpovídá 
kritériím stanoveným v bodě 1 této části, na vnitrostátní trh pod 
vnitrostátním označením, které nelze zaměnit s označeními stanovenými 
v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VI 
ČÁST C 

Není-li střívko jedlé, musí být tato skutečnost uvedena.   Přímá aplikace NA  

Příloha VII 
ČÁST A 

Uvádějí se v seznamu v pořadí podle jejich hmotnosti v konečném 
výrobku. Množství vody přidané do potraviny jako složka se vypočítá 
odečtením celkového množství ostatních použitých složek od celkového 
množství konečného výrobku. Toto množství vody se nemusí brát v 
úvahu, pokud v konečném výrobku nepřesahuje 5 % hmotnostních. Tato 
výjimka se nevztahuje na maso, masné polotovary, nezpracované 
produkty rybolovu a nezpracované mlže. 
2.  Složky používané v koncentrované nebo sušené podobě a 
rekonstituované během výroby - Tyto složky smějí být uvedeny v 
seznamu v pořadí podle jejich hmotnosti stanovené před koncentrací 
nebo sušením 
3.  Složky koncentrovaných nebo sušených potravin, které mají být 
rekonstituovány přidáním vody - Tyto složky mohou být uvedeny v 
pořadí podle jejich poměru v rekonstituovaném výrobku, pokud je spolu 
se seznamem složek uveden např. výraz „složky rekonstituovaného 
výrobku“ nebo „složky hotového výrobku“. 
4.  Směsi ovoce, zeleniny nebo hub použitých jako složky potraviny, ve 
kterých výrazně nepřevládá hmotnostní podíl žádné ze složek směsi a 
podíly složek se mohou měnit - Tyto složky smějí být uvedeny v 
seznamu složek společně pod označením „ovoce“, „zelenina“ nebo 
„houby“, s dovětkem „v různém poměru“, po němž bezprostředně 
následuje seznam přítomného ovoce, zeleniny nebo hub. V takovém 

  Přímá aplikace NA  

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



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  32011R1169_170327.doc      str. 42 z 55   

Celex: 32011R1169 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 304 2011 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

případě se směs uvede v seznamu složek v souladu s čl. 18 odst. 1 v 
pořadí podle celkové hmotnosti přítomného ovoce, zeleniny nebo hub. 
5.  Směsi koření nebo bylin, ve kterých hmotnostní podíl žádného z nich 
výrazně nepřevládá. - Tyto složky smějí být uvedeny v různém pořadí, 
pokud je spolu se seznamem složek uveden např. výraz „v různém 
poměru“. 
6.  Složky tvořící méně než 2 % konečného výrobku. - Tyto složky 
mohou být uvedeny v různém pořadí za ostatními složkami. 
7.  Složky, které jsou podobné nebo vzájemně zastupitelné a mohou být 
použity při výrobě nebo přípravě potraviny, aniž by se změnilo její 
složení, povaha nebo její vnímaná hodnota, a které tvoří méně než 2 % 
konečného výrobku - Tyto složky mohou být označeny v seznamu 
složek prohlášením „obsahuje … a/nebo …“, pokud alespoň jedna z 
nejvýše dvou složek je přítomna v konečném výrobku. Toto ustanovení 
se nepoužije pro potravinářské přídatné látky nebo složky uvedené v 
části C této přílohy ani pro látky nebo produkty způsobující alergie nebo 
nesnášenlivost uvedené v příloze II. 
8.  Rafinované oleje rostlinného původu.- Tyto složky mohou být 
uvedeny v seznamu složek společně pod označením „rostlinné oleje“ a 
bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu, 
přičemž může následovat dovětek „v různém poměru“. ◄ V takovém 
případě se rostlinné oleje uvedou v seznamu složek v souladu s čl. 18 
odst. 1 v pořadí podle celkové hmotnosti přítomných rostlinných olejů. 
K údaji o ztuženém oleji se musí připojit výraz „plně ztužený“ nebo 
„částečně ztužený“. 
9.  Rafinované tuky rostlinného původu - Tyto složky mohou být 
uvedeny v seznamu složek společně pod označením „rostlinné tuky“ a 
bezprostředně doplněny o údaje o jejich konkrétním rostlinném původu, 
přičemž může následovat dovětek „v různém poměru“. ◄ V takovém 
případě se rostlinné tuky uvedou v seznamu složek v souladu s čl. 18 
odst. 1 v pořadí podle celkové hmotnosti přítomných rostlinných tuků. 
K údaji o ztuženém tuku se musí připojit výraz „plně ztužený“ nebo 
„částečně ztužený“. 

Příloha VII 
ČÁST B 

Aniž je dotčen článek 21, mohou být složky, které náležejí do jedné ze 
skupin potravin uvedených níže a jsou součástí jiné potraviny, označeny 
názvem této skupiny namísto svého specifického názvu. 
1.  Rafinované oleje živočišného původu - „Olej“ spolu s přídavným 
jménem „živočišný“, nebo uvedením konkrétního živočišného původu. 
V případě ztuženého oleje se k označení musí připojit výraz „plně 
ztužený“ nebo „částečně ztužený“. 
2.  Rafinované tuky živočišného původu - „Tuk“ spolu s přídavným 
jménem „živočišný“, nebo uvedením konkrétního živočišného původu. 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

V případě ztuženého tuku se k označení musí připojit výraz „plně 
ztužený“ nebo „částečně ztužený“. 
3.  Směsi mouky ze dvou nebo více druhů obilí - „Mouka“ s následným 
výčtem druhů obilí, ze kterých byla vyrobena, uvedených v sestupném 
pořadí podle hmotnosti. 
4.  Škroby a škroby modifikované fyzikálním způsobem nebo enzymy - 
„Škrob“ 
5.  Všechny druhy ryb, kde ryba tvoří složku jiné potraviny, a pokud 
název a obchodní úprava takové potraviny neodkazují na konkrétní druh 
ryby - „Ryby“ 
6.  Všechny druhy sýrů, kde sýr nebo směs sýrů tvoří složku jiné 
potraviny, a pokud název a obchodní úprava takové potraviny 
neodkazují na konkrétní druh sýra - „Sýr“ 
7.  Všechna koření představující nejvýše 2 % hmotnostní potraviny - 
„Koření“ nebo „směs koření“ 
Všechny byliny nebo části bylin představující nejvýše 2 % hmotnostní 
potraviny - „Byliny“ nebo „směs bylin“ 
9. Všechny druhy klovatinových přípravků používaných při výrobě 
žvýkačkové báze - „Žvýkačková báze“ 
10.  Všechny druhy strouhanky z pečených obilných výrobků - 
„Strouhanka“ 
11.  Všechny druhy sacharózy - „Cukr“ 
12.  Bezvodá dextróza a monohydrát dextrózy - „Dextróza“ 
13.  Škrobový sirup a sušený škrobový sirup - „Škrobový sirup“ 
14.  Všechny druhy mléčných bílkovin (kaseiny, kaseináty a 
syrovátkové bílkoviny) a jejich směsi. - „Mléčné bílkoviny“ 
15.  Lisované, expelerované nebo rafinované kakaové máslo - „Kakaové 
máslo“ 
16.  Všechny druhy vína, na něž se vztahuje příloha XIb nařízení (ES) č. 
1234/2007 - „Víno“ 
17.  Kosterní svalovina druhů savců a ptáků uznaných za vhodné k 
lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud 
celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty 
a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. Nejvyšší obsah tuku a 
pojivové tkáně pro složky označené termínem „… maso“ - „… maso“ a 
název (názvy) živočišného druhu, z něhož pochází 

Druh Obsah 
tuku 

Poměr obsahu 
kolagenu a 
bílkovin v 
mase (1)  

—  Savci (kromě 25 % 25 % 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

králíků a prasat) a 
směsi živočišných 
druhů s převahou 
savců 
—  Prasata 30 % 25 % 
—  Ptáci a králíci 15 % 10 % 
(1)   Poměr obsahu kolagenu a bílkovin v mase 
se vyjadřuje jako procentní podíl kolagenu v 
bílkovinách obsažených v mase. Obsahem 
kolagenu se rozumí obsah hydroxyprolinu 
vynásobený koeficientem 8. 

Jsou-li tyto hodnoty nejvyššího obsahu překročeny, avšak všechna 
ostatní kritéria definice „masa“ jsou splněna, musí být obsah „… masa“ 
odpovídajícím způsobem snížen a v seznamu složek musí být kromě 
výrazu „… maso“ uvedena přítomnost tuku nebo pojivové tkáně. 
Výrobky, na něž se vztahuje definice pro „strojně oddělené maso“, jsou 
z působnosti této definice vyňaty. 
18.  Všechny typy výrobků, na něž se vztahuje definice „strojně 
oddělené maso“. – „Strojně oddělené maso“ a název 
(názvy) živočišného druhu, z něhož toto maso pochází 

Příloha VII 
ČÁST C 

Aniž je dotčen článek 21, musí být potravinářské přídatné látky a 
potravinářské enzymy neuvedené v čl. 20 písm. b) a náležející do jedné 
ze skupin uvedených v této části označeny názvem této skupiny, po 
kterém následuje jejich specifický název nebo případně jejich číslo E. 
Pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která 
odpovídá její hlavní funkci v dané potravině. 
Kyselina 
Regulátor kyselosti 
Protispékavá látka 
Odpěňovač 
Antioxidant 
Plnidlo 
Barvivo 
Emulgátor 
Tavicí soli   
Zpevňující látka 
Látka zvýrazňující chuť a vůni 
Látka zlepšující mouku 
Pěnotvorná látka 
Želírující látka 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Lešticí látka 
Zvlhčující látka 
Modifikovaný škrob  
Konzervant 
Propelent (Hnací plyn)  
Kypřicí látka 
Sekvestrant 
Stabilizátor 
Sladidlo 
Zahušťovadlo 

Příloha VII 
ČÁST D odst. 1 

1. Aromata musí být pojmenována výrazy: 
— „aroma (aromata)“ nebo přesnějším názvem nebo popisem daného 
aromatu, obsahuje-li aromatická složka aromata, jak jsou definována v 
čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1334/2008, 
— „kouřové aroma (kouřová aromata)“, nebo „kouřová aromata 
vyrobená z“ potraviny nebo potravin nebo z kategorie potravin nebo 
výchozího materiálu nebo materiálů (např. kouřové aroma vyrobené z 
buku), obsahuje-li aromatická složka aromata, jak jsou definována v čl. 
3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1334/2008, a dodává-li potravinám 
kouřové aroma. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VII 
ČÁST D odst. 2 

2. Výraz „přírodní“ pro popis aromat se použije v souladu s článkem 16 
nařízení (ES) č. 1334/2008. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VII 
ČÁST D odst. 3 

3. Chinin nebo kofein, pokud jsou používány jako aromata při výrobě 
nebo přípravě potraviny, se uvedou pod svým zvláštním označením na 
seznamu složek bezprostředně za slovem „aroma“. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VII 
ČÁST E odst. 1 

1. Směsná složka může být zařazena do seznamu složek pod vlastním 
pojmenováním, pokud tak stanoví právní předpisy nebo pokud je 
dlouhodobě užívané, podle celkové hmotnosti složek a za předpokladu, 
že bezprostředně následuje výčet jejích vlastních složek. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VII 
ČÁST E odst. 2 

2. Aniž je dotčen článek 21, není seznam složek u směsných složek 
povinný, 
a) pokud je složení směsné složky stanoveno v platných předpisech Unie 
a pokud směsná složka tvoří méně než 2 % konečného výrobku; toto 
ustanovení se však nepoužije pro potravinářské přídatné látky, s 
výhradou čl. 20 písm. a) až d); 
b) u směsných složek sestávajících ze směsí koření nebo bylin, pokud 
směsná složka tvoří méně než 2 % konečného výrobku, s výjimkou 
potravinářských přídatných látek, s výhradou čl. 20 písm. a) až d), nebo 
c) pokud je směsná složka potravinou, u níž předpisy Unie nepožadují 
uvedení seznamu složek. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VIII odst. 
1 

1. Uvedení množství se nevyžaduje: 
a) u složky nebo skupiny složek: 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 
 

i) jejichž čistá hmotnost po odkapání je uvedena v souladu s bodem 5 
přílohy IX, 
ii) jejichž množství již musí být na etiketě uváděno podle předpisů Unie, 
iii) jež jsou použity v malém množství pro účely aromatizování, nebo 
iv) které nejsou takové povahy, aby jejich uvedení v názvu potraviny 
mělo vliv na volbu spotřebitele v zemi prodeje, neboť rozdílné množství 
není podstatné pro charakterizaci potraviny nebo potravinu neodlišuje od 
podobných potravin; 
b) pokud zvláštní předpisy Unie přesně stanoví množství složky nebo 
skupiny složek, aniž by stanovily jeho uvádění na etiketě, nebo 
c) v případech uvedených v části A bodech 4 a 5 přílohy VII. 

Příloha VIII odst. 
2 

2. Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) se nepoužije v případě: 
a) složky nebo skupiny složek, na něž se vztahuje označení „se 
sladidlem (sladidly)“ nebo „s cukrem (cukry) a sladidlem (sladidly)“, 
pokud je toto označení připojeno k názvu potraviny podle přílohy III, 
nebo 
b) veškerých přidaných vitaminů a minerálních látek, pokud se na tuto 
látku vztahuje uvedení výživových údajů. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VIII odst. 
3 

3. Údaj o množství složky nebo skupiny složek: 
a) se vyjádří jako procentní podíl, který odpovídá množství složky nebo 
složek v okamžiku jejich použití a 
b) uvede se buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně vedle tohoto 
názvu, nebo v seznamu složek společně s danou složkou nebo skupinou 
složek. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha VIII odst. 
4 

4. Odchylně od bodu 3 
a) se v případě potravin, které ztratily po tepelné nebo jiné úpravě 
vlhkost, uvedené množství vyjádří jako procentní podíl odpovídající 
množství použité složky nebo použitých složek v hotovém výrobku, 
pokud toto množství nebo celkové množství všech složek uvedených na 
etiketě nepřekračuje 100 %. V tom případě se uvede množství na 
základě hmotnosti složky nebo složek použitých k přípravě 100 g 
konečného výrobku; 
b) se množství těkavých složek uvádí v závislosti na jejich hmotnostních 
podílech v konečném výrobku; 
c) může být množství složek použitých v koncentrované nebo 
dehydratované formě a rekonstituovaných během zpracování uvedeno 
na základě jejich hmotnostních podílů před koncentrací nebo 
dehydratací; 
d) může být v případě koncentrovaných nebo dehydratovaných potravin, 
které mají být rekonstituovány přidáním vody, množství složek uvedeno 
na základě jejich hmotnostních podílů v obnoveném výrobku. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha IX odst. 1 1. Uvedení údaje o čistém množství není povinné u potravin:   Přímá aplikace NA  
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Poznámka 
 

a) se značnými úbytky objemu nebo hmotnosti, které jsou prodávány po 
kusech nebo váženy v přítomnosti kupujícího; 
b) jejichž čisté množství je menší než 5 g nebo 5 ml; toto ustanovení se 
však nepoužije pro koření a byliny, nebo 
c) běžně prodávaných po kusech, za předpokladu, že počet kusů je 
zvnějšku jasně viditelný a snadno spočitatelný, nebo není-li tomu tak, že 
je uveden jako součást označení. 

Příloha IX odst. 2 2. Pokud předpisy Unie nebo v případě jejich neexistence vnitrostátní 
předpisy stanoví povinnost uvádět určitý druh množství (např. nominální 
množství, minimální množství, průměrné množství), pak se pro účely 
tohoto nařízení toto množství považuje za čisté množství. 

110/1997 
ve znění 
139/2014 
180/2016 

§ 2 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné 
množství potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu 
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

PAD  

  417/2016 § 4 odst. 2 
písm. c) 

c) právních předpisů upravujících potraviny6).   

  69/2016 § 2 písm. g) g) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se 
zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

  

  69/2016 § 8 písm. m) m) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se 
zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle příloh č. 4 a 5 k této 
vyhlášce, 

  

  69/2016 § 16 písm. c) c) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se 
zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 9 k této 
vyhlášce. 

  

  69/2016 § 21 odst. 4 (4) Průměrným množstvím potraviny se rozumí hmotnost potraviny bez 
obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky 
podle přílohy č. 12 k této vyhlášce. 

  

Příloha IX odst. 3 3. Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více 
jednotlivých jednotek v hotovém balení, které obsahují stejné množství 
téhož výrobku, pak se uvedení čistého množství skládá z údaje o čistém 
množství, které je obsaženo v každém jednotlivém balení, a z údaje o 
celkovém počtu těchto balení. Uvedení těchto údajů však není povinné, 
pokud je celkový počet jednotlivých balení zvnějšku jasně viditelný a 
snadno spočitatelný a pokud je zvnějšku jasně viditelné alespoň jedno 
označení čistého množství, které je obsaženo v každém jednotlivém 
balení. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha IX odst. 4 4. Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více 
jednotlivých balení, která nejsou považována za prodejní jednotky, pak 
se uvedení čistého množství skládá z údaje o celkovém čistém množství 
a z údaje o celkovém počtu jednotlivých balení. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha IX odst. 5 5. U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí též čistá 
hmotnost této potraviny po odkapání. V případě potravin s glazurou se 
uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury. Pro účely tohoto bodu se 
„nálevem“ rozumí následující výrobky, popřípadě jejich směsi a rovněž 

  Přímá aplikace NA  
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Poznámka 
 

tyto výrobky ve zmrazeném a hluboce zmrazeném stavu, pokud je 
kapalina při této úpravě pouze doplňkem základních složek, a není tedy 
rozhodujícím faktorem pro koupi: voda, vodné roztoky solí, lák, vodné 
roztoky potravinářských kyselin, ocet, vodné roztoky cukrů, vodné 
roztoky jiných látek se sladivým účinkem, ovocné nebo zeleninové 
šťávy v případě ovoce či zeleniny 

Příloha X odst. 1 1. Datum minimální trvanlivosti se uvádí takto: 
a) Toto datum se uvádí slovy: 
— „minimální trvanlivost do …“, obsahuje-li datum uvedení dne, 
— „minimální trvanlivost do konce …“ v ostatních případech. 
b) Ke slovům uvedeným v písmeni a) se připojí: 
— buď vlastní datum, nebo 
— odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. 
V případě potřeby se tyto údaje doplní údajem o nezbytných 
podmínkách pro uchovávání, jejichž dodržení umožní zajistit uvedenou 
trvanlivost. 
c) Datum se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a 
popřípadě rok. 
Avšak v případě potravin: 
— s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce postačí uvedení dne a měsíce, 
— s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak nejvýše v délce 18 měsíců, 
postačí uvedení měsíce a roku, 
— s trvanlivostí delší než osmnáct měsíců postačí uvedení roku. 
d) S výhradou předpisů Unie, které ukládají jiné způsoby uvedení data, 
nemusí být datum minimální trvanlivosti uvedeno v případě: 
— čerstvého ovoce a zeleniny včetně brambor, kromě loupaného, 
krájeného nebo podobně upraveného čerstvého ovoce a zeleniny; tato 
odchylka se nevztahuje na naklíčená semena a podobné produkty, jako 
jsou klíčky luštěnin, 
— vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a podobných 
výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů, jakož i v případě nápojů 
kódu KN 2206 00 získaných z hroznů nebo hroznového moštu, 
— nápojů obsahujících nejméně 10 % obj. alkoholu, 
— výrobků pekárenského odvětví, které jsou vzhledem ke své povaze 
obvykle spotřebovány do 24 hodin od výroby, 
— octa, 
— jedlé soli, 
— cukru v pevné formě, 
— cukrovinek sestávajících téměř výhradně z ochucených nebo 
přibarvených cukrů, 
— žvýkaček a podobných výrobků ke žvýkání. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha X odst. 2 2. Datum použitelnosti se uvádí takto:   Přímá aplikace NA  
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Celex: 32011R1169 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 304 2011 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 
Název: 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 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte do …“. 
b) Za tímto výrazem následuje: 
— buď vlastní datum, nebo 
— odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. 

Za těmito údaji následuje popis podmínek 
uchovávání, které musí být dodrženy. 

c) Datum se uvede v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a 
popřípadě rok. 
d) „Datum použitelnosti“ se uvede na každé jednotlivě balené porci. 

Příloha X odst. 3 3. Datum zmrazení nebo datum prvního zmrazení podle bodu 6 přílohy 
III se uvádí takto: 
a) Před datem se uvede výraz „Zmrazeno dne …“. 
b) Za výrazem uvedeným v bodě a) následuje: 
— vlastní datum nebo 
— odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. 
c) Datum se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a rok. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha XI Druhy masa, u nichž je povinné uvádět zemi původu nebo místo 
provenience 
 

Kódy KN 
(kombinované 

nomenklatury 2010) 

Popis 

0203  Vepřové maso, čerstvé, 
chlazené nebo zmrazené 

0204  Skopové nebo kozí 
maso, čerstvé, chlazené 
nebo zmrazené 

Ex  02 07  Maso z drůbeže čísla 
0105 , čerstvé, chlazené 
nebo zmrazené 

 

  Přímá aplikace NA  

Příloha XII 
Skutečný obsah alkoholu v procentech objemových u nápojů o obsahu 
alkoholu vyšším než 1,2 % objemových se vyjadřuje číslem s nejvýše 
jedním desetinným místem. Po něm následuje symbol „% obj.“ a může 
mu předcházet slovo „alkohol“ nebo zkratka „alk.“. 

  Přímá aplikace NA  
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Název: 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 
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parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Obsah alkoholu se stanoví při teplotě 20 °C. 
Při uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových jsou přípustné 
kladné a záporné odchylky vyjádřené v absolutních hodnotách uvedené 
v následující tabulce. Tyto odchylky se použijí, aniž jsou dotčeny 
odchylky vyplývající z metod rozboru používaných ke stanovení obsahu 
alkoholu. 
Popis nápoje Kladná nebo záporná odchylka 

1.  Pivo kódu KN 2203 00 
o obsahu alkoholu 
nepřesahujícím 5,5 % 
objemových; neperlivé 
nápoje kódu KN 2206 00 
získané z hroznů; 

0,5 % obj. 

2.  pivo o obsahu alkoholu 
vyšším než 5,5 % objemu; 
šumivé nápoje kódu KN 
2206 00 vyrobené z 
hroznů, jablečná vína, 
hrušková vína, ovocná 
vína a ostatní podobné 
nápoje vyrobené z jiného 
ovoce než z hroznů, též 
perlivé nebo šumivé; 
medovina; 

1 % obj. 

3.  nápoje obsahující 
macerované ovoce nebo 
části rostlin; 

1,5 % obj. 

4.  všechny ostatní nápoje 
o obsahu alkoholu vyšším 
než 1,2 % objemových. 

0,3 % obj. 

 

Příloha XIII 
ČÁST A odst. 1 1.   Vitaminy a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich 

referenční výživové hodnoty  

Vitamin A (μg) 800  

Vitamin D (μg) 5  

  Přímá aplikace NA  
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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 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Vitamin E (mg) 12  

Vitamin K (μg) 75  

Vitamin C (mg) 80  

Thiamin (mg) 1,1  

Riboflavin (mg) 1,4  

Niacin (mg) 16  

Vitamin B6 (mg) 1,4  

Kyselina listová (μg) 200  

Vitamin B12 (μg) 2,5  

Biotin (μg) 50  

Kyselina pantothenová (mg) 6  

Draslík (mg) 2 000  

Chlor (mg) 800  

Vápník (mg) 800  

Fosfor (mg) 700  

Hořčík (mg) 375  

Železo (mg) 14  

Zinek (mg) 10  

Měď (mg) 1  

Mangan (mg) 2  
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Název: 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 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. David Zima 27.3.2017 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Fluor (mg) 3,5  

Selen (μg) 55  

Chrom (μg) 40  

Molybden (μg) 50  

Jód (μg) 150  
 

Příloha XIII 
ČÁST A odst. 2 

2.   Významné množství vitaminů a minerálních látek  
Při stanovování významného množství by zpravidla měly být 
zohledněny tyto hodnoty: 
— 15 % referenční výživové hodnoty uvedené v bodě 1 na 100 g nebo 
100 ml v případě produktů jiných, než jsou nápoje, 
— 7,5 % referenční výživové hodnoty uvedené v bodě 1 na 100 ml v 
případě nápojů nebo 
– 15 % referenční výživové hodnoty uvedené v bodě 1 na porci v 
případě, že balení obsahuje pouze jednu porci. 

  Přímá aplikace NA  

Příloha XIII 
ČÁST B 

Referenční hodnoty příjmu energie a vybraných živin jiných než 
vitaminy a minerální látky (u dospělých osob)  
 

Energetická hodnota nebo 
název živiny 

Referenční hodnota 
příjmu 

►C1  Energie ◄  8 400 kJ/2 000 kcal 
Tuky celkem 70 g 
Nasycené mastné kyseliny 20 g 
Sacharidy 260 g 
Cukry 90 g 
Bílkoviny 50 g 
Sůl 6 g 

 

  Přímá aplikace NA  

Příloha XIV 
Udávaná energetická hodnota se vypočítá pomocí těchto převodních 
faktorů: 

—  sacharidy (s výjimkou 
polyalkoholů) 

17 kJ/g — 4 
kcal/g 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

—  polyalkoholy 10 kJ/g — 2,4 
kcal/g 

—  bílkoviny 17 kJ/g — 4 
kcal/g 

—  tuky 37 kJ/g — 9 
kcal/g 

—  salatrimy 25 kJ/g — 6 
kcal/g 

—  alkohol (ethanol) 29 kJ/g — 7 
kcal/g 

—  organické kyseliny 13 kJ/g — 3 
kcal/g 

—  vláknina 8 kJ/g — 2 
kcal/g 

—  erythritol 0 kJ/g — 0 
kcal/g 

 

Příloha XV 
Měrné jednotky, které se použijí pro výživové údaje vyjadřující 
energetickou hodnotu (kilojouly) a kilokalorie (kcal) a množství (gramy 
(g), miligramy (mg) a mikrogramy (μg)), a pořadí uvádění příslušných 
informací jsou tyto: 

 

energetická hodnota kJ/kcal 

tuky g 

z toho 

—  nasycené mastné kyseliny g 

—  mononenasycené mastné 
kyseliny (monoenové mastné 

g 

  Přímá aplikace NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

kyseliny) 

—  polynenasycené mastné 
kyseliny (polyenové mastné 
kyseliny) 

g 

sacharidy g 

z toho 

—  cukry g 

—  polyalkoholy g 

—  škroby g 

vláknina g 

bílkoviny g 

sůl g 

vitaminy a minerální látky jednotky 
uvedené v části 
A bodě 1 přílohy 
XIII 

 

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  69/2016 Vyhláška č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01. 08. 2016 
2.  417/2016 Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin 01. 01. 2017 
3.  139/2014 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 změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
01. 01. 2015 

4.  180/2016 Zákon č. 180/2016 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 další související zákony 

07. 09. 2016 

5.  110/1997 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 01. 09. 1997 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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