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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve 

znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 24.4.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 17.5.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
spravedlnos
ti 

1. K úvodní větě 
Doporučujeme vypustit slova „a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen 
„zákon“)“, jelikož  
(i) citovaný zákon nenovelizoval prováděné zmocňovací ustanovení § 19 
odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích a (ii) 
legislativní zkratka „zákon“ se v návrhu vůbec nepoužívá, a tudíž je její 
zavedení nadbytečné. 
 

 
Akceptováno, ustanovení vypuštěno. 

2. K čl. I bodu 1 (poznámky pod čarou č. 1a a 1b) 
a) Upozorňujeme, že předkladatel pracuje s nesprávným platným 
zněním § 1 odst. 1 novelizované vyhlášky. Z toho důvodu požadujeme 
poznámky pod čarou v tomto bodě označit jako č. 1 a 1a, poznámku pod 
čarou č. 1b v samostatném bodě návrhu zrušit, neboť tato v něm 
nadbytečně přetrvala, aniž by normativní text obsahoval byť jediný 
odkaz na ni, a opravit příslušnou část platného znění. 
b) V odůvodnění se uvádí, že se z předmětných poznámek pod čarou 
vypouští (i) směrnice Rady 92/52/EHS, (ii) směrnice EP a Rady 
2009/39/ES a (iii) směrnice EP a Rady 2000/13/ES. V rozporu s tímto 
tvrzením jsou však v navrhovaném znění vypuštěny ještě (iv) směrnice 
Komise 96/8/ES, (v) nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (vi) nařízení 
Komise (ES) č. 1243/2008. V případě předpisů Evropské unie ad (iv) a 
(v) je patrně vysvětlením jejich derogace nařízením EP a Rady (EU) č. 
609/2013, ale i to by mělo být v odůvodnění výslovně uvedeno. Pokud je 

Akceptováno.  
Platné znění bylo upraveno, poznámky pod čarou 
označeny jako 1 a 1a. Poznámka pod čarou 1b) se 
ruší. 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění doplněno. 
Směrnice 96/8/ES se nevypouští. 
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toto zdůvodnění validní, pak by mělo být vypuštěno ještě nařízení 
Komise (EU) č. 953/2009, jež bylo taktéž zrušeno nařízením EP a Rady 
(EU) č. 609/2013. Tatáž argumentace nicméně není aplikovatelná na 
případ přímo použitelného předpisu Evropské unie ad (vi), u kterého 
příčina jeho vypuštění není seznatelná. V neposlední řadě podotýkáme, 
že není zřejmý důvod, z jakého důvodu se navrhuje naopak přidat 
nařízení EP a Rady (ES) č. 396/2005. Z těchto důvodů požadujeme 
revizi obsahu předmětných poznámek pod čarou a doplnění odůvodnění 
ve shora vytyčených směrech. 
c) Z důvodu přehlednosti doporučujeme přímo použitelné předpisy 
Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1b seřadit 
chronologicky. 
 

 
Nařízení 1243/2008 mění směrnici 2006/141/ES, 
nařízení tak je uvedeno v rámci poznámky pod čarou 
č. 1 u řádku uvedené směrnice. 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 1b) se ruší. Po novele vyhlášky provedené 
vyhláškou č. 35/2012 Sb., zůstalo reziduum v podobě 
poznámky pod čarou č. 1b). Evropské předpisy jsou, i 
v návaznosti na připomínky OKOM uvedeny 
v poznámkách pod čarou č. 1 a 1a. Předpisy 
seřazeny chronologicky. 

3. K čl. I bodům 7 a 8 (poznámky pod čarou č. 1e a 2) 
Jelikož se v těchto případech jedná o opakované citace přímo 
použitelných předpisů Evropské unie, doporučujeme použít pouze jejich 
zkrácenou citaci. 
 

Akceptováno 

 

4. K čl. I bodům 8 a 14 [§ 5 odst. 6 písm. a) a § 8 odst. 3 písm. a)] 
V zájmu sladění navrhované textace s ostatními písmeny doporučujeme 
nahradit slova „obsahuje potravinářské přídatné látky pouze“ slovy 
„musí obsahovat pouze potravinářské přídatné látky“. 
 

Akceptováno jinak.   
Ustanovení upraveno následovně: 
„a) musí obsahovat potravinářské přídatné látky 
pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o potravinářských přídatných látkách2),“ 

5. K čl. I bodům 8 a 24 (poznámky pod čarou č. 2 a 5) 
Dáváme ke zvážení, zda u vyhlášek č. 4/2008 Sb. a č. 450/2004 Sb., 
nahrazovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie, resp. 
vypouštěných z poznámky pod čarou, nadále trvají důvody pro jejich 
samostatnou normativní existenci. Pokud ne, pak doporučujeme do 
návrhu doplnit zrušovací ustanovení, jímž by se derogovaly. 
 

Akceptováno částečně 
Doplněno ustanovení o zrušení vyhlášky č. 450/2004 
Sb. 
Vyhlášku č. 4/2008 Sb. nelze zrušit, neboť vyhláška 
obsahuje transpoziční ustanovení směrnice Komise 
2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010, o změně 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES 
o sbližování právních předpisů členských států 
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týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných 
při výrobě potravin a složek potravin, v platném znění. 
Od 1. 1. 2015 byla agenda potravinářských 
přídatných látek převzata MZe. 
 

6. K čl. I bodu 10 (§ 6 odst. 2 úvodní část ustanovení, poznámka 
pod čarou č. 8) 
Doporučujeme poznámku pod čarou označit jako č. 7, neboť dosavadní 
poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje čl. I bodem 2 návrhu a podle čl. 47 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády se nová poznámka pod čarou 
označí, včetně odkazu na ni, číslem, které bezprostředně navazuje na 
číslo, které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší, což je 
aktuálně č. 6. 
 

Akceptováno jinak. 
Úvodní část ustanovení po zapracování připomínky 
OKOM zní „Na obalu počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se 
uvede“. Odkaz na poznámku pod čarou pak nové 
znění neobsahuje. 

7. K čl. I bodu 11 [§ 6 odst. 2 písm. f)] 
Pro zpřesnění navrhované textace doporučujeme nahradit slova „o tom, 
že potravina by měla být pouze součástí“ slovy „, že by potravina měla 
tvořit pouze součást“ a vložit za slovo „stravy“ slovo „malého“. 
 

Akceptováno. 

8. K čl. I bodu 20 (§ 11 odst. 3, poznámka pod čarou č. 9) 
Není zřejmé, z jakého důvodu je dle předkladatele „nutné zachovat 
provazbu na nařízení Komise (ES) č. 953/2009“, jelikož toto je 
derogováno nařízením EP a Rady (EU) č. 609/2013 a dosavadní 
poznámka pod čarou č. 7, v níž figurovalo, se návrhem zrušuje. 
Požadujeme proto vysvětlení této deklarované nezbytnosti zachování 
odkazu na nařízení Komise (ES) č. 953/2009 v textu návrhu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
Nařízení č. 609/2013 sice předpokládá zrušení 
nařízení č. 953/2009, ale v souladu s článkem 22 
nařízení č. 609/2013 bude nařízení (953/2009) reálně 
zrušeno až od dne použitelnosti aktů v přenesené 
pravomoci. Dosud však byly přijaty pouze dva akty 
v přenesené pravomoci, o ostatních se teprve 
diskutuje. Z tohoto pohledu tak je třeba zachovat 
vazbu i na nařízení č. 953/2009. 
S ohledem na výše uvedené a na akceptaci 
připomínek OKOM pak ustanovení upraveno a 
doplněno:  
„(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 
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pro redukční diety, stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie o látkách, které mohou být přidávány 
do potravin pro zvláštní výživu7).“ 
 

9. K § 12 odst. 2 písm. b) 
Upozorňujeme, že v tomto ustanovení zůstal nepovšimnut odkaz na 
návrhem zrušované ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) novelizované 
vyhlášky, pročež doporučujeme do návrhu zapracovat samostatný bod, 
jímž bude toto ustanovení odpovídajícím způsobem změněno. 
 

Akceptováno.  
Slova: „U potravin upravených v § 10 odst. 1 písm. b) 
se dále uvedou v procentech údaje o vitaminech a 
minerálních látkách a jejich doporučených denních 
dávkách“ se vypouští. 

10. K § 12 odst. 4 
Upozorňujeme, že v tomto ustanovení zůstala zachována slova „pro 
redukční dietu“, pročež doporučujeme do návrhu zapracovat samostatný 
bod, který by je nahradil slovy „určené k náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti“. 
 

Akceptováno. 

11. K § 13 odst. 1  
Doporučujeme do návrhu doplnit chybějící bod věnovaný tomuto 
ustanovení novelizované vyhlášky, v němž je třeba, obdobně jako 
v dalších jejích ustanoveních, zrušit výskyty adjektiva „dietní“ ve všech 
mluvnických tvarech. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 13 odst. 1 bylo na základě připomínek 
OKOM vypuštěno. 

12. K čl. I bodům 28 a 31 (§ 14 a 15) 
Doporučujeme v zájmu zjednodušení sloučit tyto dva body do jednoho 
se zněním: „V § 14 a 15 včetně nadpisů se slovo „dietních“ zrušuje.“. 
 

Akceptováno. 

13. K čl. II 
Jsme toho názoru, že je třeba v navrhovaném přechodném ustanovení 
specifikovat, že se toto vztahuje pouze na potraviny, které, kromě toho, 
že byly vyrobeny přede dnem nabytí účinnosti návrhu, nesplňují nové 
požadavky na označování potravin, které předkládaný návrh zavádí. 
Přede dnem nabytí účinnosti návrhu totiž jistě mohou být vyrobeny také 
potraviny, které budou nové požadavky na jejich označování již splňovat 
a u nichž by tudíž omezení možnosti jejich uvádění na trh bylo 
nedůvodné, pokud mají delší dobu spotřeby. Z toho důvodu požadujeme 

Akceptováno jinak 
S ohledem na přímo použitelný předpis EU bylo 
přechodné ustanovení upraveno následovně: 
 
„Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo 
označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání 
jejích zásob.“ 
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vložit za slova „této vyhlášky“ např. slova „, které nesplňují požadavky na 
označování potravin stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

 

14. K platnému znění – poznámky pod čarou č. 3, 3a a 3b 
Konstatujeme, že i v tomto případě se v předkladatelem použitém 
platném znění vyskytují chyby. U poznámky pod čarou č. 3 je nesprávně 
uvedeno její znění, pročež doporučujeme nahradit slova „ze dne 15. 
listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny“ slovy  
„, nařízení Komise (ES) č. 1441/2007“. Poznámky pod čarou č. 3a a 3b 
pak doporučujeme z platného znění pro nadbytečnost vypustit, neboť je 
novelizovaná vyhláška neobsahuje a ani předkládaný návrh nepočítá s 
jejich doplněním. 
 

Akceptováno. 
 
Poznámkový aparát upraven v návaznosti na 
poslední novely vyhlášky č. 54/2004 Sb.  
Znění poznámky pod čarou č. 3 upraveno. 
Znění poznámky pod čarou č. 3a upraveno a 
aktualizováno. 
Poznámka pod čarou č. 3b vypuštěna. 

Ministerstvo 
zemědělství 

V příloze č. 16 k vyhlášce č. 54/2004 Sb. v tabulce 2 „Požadavky na 
obsah vitaminů a minerálních látek u potravin pro zvláštní lékařské účely 
k výživě kojenců“ jsou uvedeny jiné hodnoty vitaminů a minerálních 
látek, než které jsou uvedeny v příloze č. I části A tabulce 1 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 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 potraviny pro zvláštní lékařské účely. 
Pokud se tedy provozovatel potravinářského podniku rozhodne uvádět 
na trh potraviny podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/128 před datem použitelnosti tohoto nařízení, tj. před 22. únorem 
2020, bude v rozporu s národním požadavkem vyhlášky č. 54/2004 Sb. 
Požadujeme uvést návrh do souladu s požadavky nařízení nebo vysvětlit 
v odůvodnění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
Doplněno odůvodnění. Vyhlášku nelze uvést do 
souladu s nařízením, neboť se jedná jednak o přímo 
použitelný právní předpis, který se stane použitelným 
dnem  22. 2. 2020, a jednak stávající text je 
transpozicí směrnice 1999/2/ES, která je stále platná 
a bude zrušena až dnem použitelnosti nařízení (EU) 
č. 2016/128. 
 
Provozovatel by se neměl rozhodnout uvádět na trh 
potraviny podle nařízení 2016/128 před datem 
použitelnosti tohoto nařízení, je-li v takový okamžik 
účinnou úpravou úprava jiná. 

Přechodné ustanovení je nutné upřesnit a doplnit o přechodné období 
pro výrobky označené podle platného znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Viz body 9, 11, 25 a 29 návrhu vyhlášky, kde 

Akceptováno jinak 
S ohledem na přímo použitelný předpis EU bylo 
přechodné ustanovení upraveno následovně: 
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dochází ke změnám v označování. 
Navrhujeme následující znění: 
1. Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky 
č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 

2. Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu 
s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do 
vyprodání zásob.   

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
„Mléčná výživa pro děti uvedená na trh nebo 
označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání 
jejích zásob.“ 
 

Vzhledem k rozsahu navrhované novely a vzhledem k tomu, že vyhláška 
č. 54/2004 Sb. byla již pětkrát novelizována a již v platném znění 
obsahuje větší množství zrušených paragrafů, doporučujeme vydat 
novou vyhlášku. Rovněž zmocňovací ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) a 
i) zákona č. 110/1997 Sb., na jejichž základě byla vyhláška č. 54/2004 
Sb. vydána, byla změněna, resp. zrušena, a již neobsahují zmocnění 
stanovit druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich 
složení a způsob jejich použití, které je nyní uvedeno v § 19 odst. 1 
písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.  
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
S připomínkou lze sice souhlasit, ale vzhledem 
k tomu, že se předpokládá v návaznosti na 
použitelnost aktů v přenesené pravomoci postupné 
zrušení této vyhlášky, nepovažujeme za účelné 
zpracovávat vyhlášku novou.  §19 odst. 1 písm. c) 
výslovně zmocňuje MZ stanovit vyhláškou „druhy 
potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na 
jejich složení a způsob jejich použití“. 

Doporučujeme doplnit rozdílovou tabulku a srovnávací tabulku, které by 
vzhledem k tomu, že důvodem předložení návrhu je adaptace na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie, měly být součástí předloženého 
materiálu. 
 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka i rozdílová tabulka jsou doplněny. 

Jak vyplývá z odůvodnění předkládané vyhlášky, důvodem ke 
zpracování novely vyhlášky je nutnost adaptace požadavků na potraviny 
stanovených vyhláškou č. 54/2004 Sb. na novou harmonizovanou 
úpravu pro vybrané druhy potravin. Touto novou harmonizovanou 
úpravou pro vybrané druhy potravin je mimo jiné nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, které ruší kategorie „potravin pro 
zvláštní výživu“. Pojem „potraviny pro zvláštní výživu“ však zachován, a 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V odůvodnění je předmětná záležitost vysvětlena 
dostatečně a výraz „potraviny pro zvláštní výživu“ je 
nutné v názvu vyhlášky zachovat, neboť název 
vyhlášky navazuje na zmocnění v zákoně o 
potravinách, název vyhlášky navíc nelze měnit. 
S ohledem na fakt, že po přijetí prováděcích aktů na 
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to jak v názvu vyhlášky, tak v jejím textu. Doporučujeme uvést do 
souladu s nařízením nebo vysvětlit v odůvodnění. 
 

evropské úrovni bude postupně obsah vyhlášky 
redukován a výhledově se počítá s úplným zrušením 
této vyhlášky v návaznosti na přijetí přímo 
použitelných evropských předpisů. 

Ve zvláštní části odůvodnění je na str. 5 uvedeno 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. Přílohy 
vyhlášky č. 54/2004 Sb. týkající se počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy však nejsou návrhem novelizovány.  Doporučujeme tyto přílohy 
uvést do souladu s nařízením nebo vysvětlit v odůvodnění. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nařízení (EU)  2016/127 je prováděcí předpisem 
k nařízení č. 609/2013 a jedná se o přímo použitelný 
právní předpis EU, který se stává použitelným dnem 
22. 2. 2020.  Do doby použitelnosti tohoto aktu 
v přenesené pravomoci zůstává v platnosti směrnice 
2006/141, která je transponována do národního 
právního řádu vyhláškou č. 54/2004 Sb., a to včetně 
příloh.   

Co se týče bodu 34 návrhu vyhlášky upravujícího problematiku 
bezlaktózových potravin, Ministerstvo zemědělství s navrženou změnou 
souhlasí a plně ji podporuje. 
 

Za souhlas a podporu v této věci děkujeme. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K bodu 9 (§ 6 odst. 1) – Uvozující první věta odstavce po provedené 
úpravě textu neodpovídá tomu, že odstavec byl rozšířen o písm. e) 
týkající se mléčné výživy pro malé děti. Proto je třeba její text rozšířit za 
slovy „kojeneckou výživu“ o slova „a výživu malých dětí“.  

 

Akceptováno 
Ustanovení doplněno: 
„(1) V názvu potraviny pro počáteční nebo 
pokračovací kojeneckou výživu a mléčnou výživu 
malých dětí musí být uvedena slova“ 

K bodu 11 (§ 6 odst. 2 písm. f)) – Příslušný odstavec uvádí doplňující 
informace pro spotřebitele týkající se mléčné výživy pro malé děti. 
Z těchto informací však není patrné, co se rozumí pod pojmem „malé 
dítě“. Pojem „malé dítě“ je sice definován v nařízení EP a Rady (EU) č. 
609/2013 o potravinách pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní 
lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, a to 
v čl. 2 odst. 2 písm. b) jako „dítě od 1 do 3 let věku“, ale jsme toho 
názoru, že pro lepší informovanost spotřebitelů by toto upřesnění mělo 
být patrné přímo z označení výrobku. Doporučujeme proto do 
předmětného ustanovení doplnit, že na obalu výrobku bude tato 
informace uvedena. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadavek jde nad rámec požadavků stanovených 
v dosud platné právní úpravě na úrovni EU. Sice 
chápeme požadavek, nicméně to, že na obalu 
potraviny určené specificky pro malé dítě tato 
informace nebyla uvedena, nikdy nepředstavovalo pro 
spotřebitele (ani výrobce) žádný problém. 

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



 
K bodu 26 (část 5, § 13 odst. 1) – Z názvu části 5 bylo vypuštěno slovo 
„dietní“ a celá část se nazývá Potraviny pro zvláštní lékařské účely 
(nikoli, jako dosud, Dietní potraviny pro . . . ). Proto z textu druhé věty § 
13 odst. 1 je třeba vypustit chybně uvedené slovo „dietními“.  

 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 13 odst. 1 bylo vypuštěno.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodům 2 a 20 – k poznámkám pod čarou č. 7 a 9:  
 Navrhovaná vyhláška ruší poznámku pod čarou č. 7 a následně 
v čl. I bodě 20 doplňuje novou poznámku pod čarou č. 9 se shodným 
zněním. Tato změna však již není promítnuta do § 14 odst. 3 
novelizované vyhlášky. Doporučujeme proto v bodě 3 zrušit pouze § 1 
odst. 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c a v bodě 20 nevytvářet 
novou poznámku pod čarou, nýbrž stanovit nové znění § 11 odst. 3 
včetně úplného znění poznámky pod čarou č. 7. V případě 
neakceptování výše uvedené připomínky požadujeme doplnit do 
navrhované vyhlášky změnu § 14 odst. 3 spočívající v nahrazení odkazu 
na poznámku pod čarou č. 7 odkazem na poznámku pod čarou č. 9.  
 

Akceptováno jinak 
Poznámka pod čarou č. 7 se neruší, poznámka tak 
zůstává, tedy zůstává i odkaz na ní uvedený v § 14 
odst. 3. 

K čl. I bodu 10 – k § 6 odst. 2:  
 Navrhujeme slovo „upravujícího“ slovem „upravujícím“. 
 

Akceptováno jinak. 
Úvodní část ustanovení § 6 odst. 2 po akceptaci 
připomínek OKOM zní „Na obalu počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro 
malé děti se uvede“. 

K čl. I bodu 11 – k § 6 odst. 2 písm. f):  
 Doporučujeme odstranit uvozovky u slov „mléčné výživy pro malé 
děti“, aby písmeno f) stylisticky korespondovalo s dalšími ustanoveními 
odstavce 2.  
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 13 – k § 7 odst. 1 písm. b):  
 Text v § 7 odst. 1 písm. b) není logicky provázán. Navrhujeme 
proto slova „nebo jsou připraveny“ nahradit slovy „nebo které jsou 
připraveny“, nebo alternativně slovy „nebo připravené“. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 7 bylo vypuštěno. 
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K čl. I bodu 16 – k části 4: 
 Navrhujeme použít malé písmeno a slovo „Části“ nahradit slovem 
„části“.  
 

Akceptováno. 
 

K čl. I bodu 25 – k § 12 odst. 3: 
 Doporučujeme slovo „regulací“ nahradit slovem „regulaci“. 
 

Akceptováno 

Nad rámec návrhu – k § 13 odst. 1: 
 V platném znění s vyznačenými změnami je v odstavci 1 
vyznačeno odstranění slov „dietních“ a „dietní“, avšak tyto změny nejsou 
v textu navrhované vyhlášky zohledněny. Je třeba toto otázku vyjasnit a 
návrh a platné znění uvést do souladu. 
 

Akceptován jinak. 
Ustanovení § 13 odst. 1 bylo vypuštěno. 

K čl. I bodu 39 – k příloze č. 15: 
1. V úvodní větě ustanovení navrhujeme použít malé písmeno a 

slovo „Tabulka“ nahradit slovem „tabulka“. 
2. V tabulce 1 části 2. Bílkoviny písm. c) doporučujeme před slova 

„porovnávané bílkovině“ vložit text „tj.“, nebo alternativně vložit 
tato slova do závorek, aby byl zachován původní význam 
ustanovení. 

3. V tabulce 1 části 5. Vitaminy a minerální látky doporučujeme 
vypustit čárku mezi slovy „hodnot, uvedených“ pro nadbytečnost. 

 
 

 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

K čl. I bodu 41 – k příloze č. 16: 
 Doporučujeme písmeno „v“ ve slovech „tabulce 1 v bodu“ vypustit 
pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno jinak. 
Příslušný bod zní (po zapracování připomínek OKOM 
následovně: 65. V příloze č. 16 se v nadpisech 
tabulek 1, 2 a 3 slovo „dietních“ zrušuje. 
 

OKOM 

Návrh je adaptační resp. transpoziční vůči přímo použitelným předpisům 
EU resp. směrnicím uvedeným v příslušných seznamech níže. 

Příslušná adaptační resp. transpoziční ustanovení návrhu však 
předkladatel nevykázal (nepodtrhl, neoznačil celexovým číslem a 
nepřiložil rozdílovou tabulku) a nepřiložil rovněž ani aktuální srovnávací 

Akceptováno 
 
 
Do návrhu vyhlášky doplněno označení, včetně čísla 
CELEX.  
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tabulky.  

Požadujeme proto doplnit návrh o výkaznictví včetně srovnávacích 
tabulek.  

 
Srovnávací a rozdílová tabulka je přiložena. 

 

K odůvodnění: 

Pokud jde o část odůvodnění „Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů a 
obecnými právními zásadami práva Evropské unie“, konstatujeme, že 
předkladatel by zde měl jasně uvést, vůči kterým předpisům EU je návrh 
adaptační a vůči kterým předpisům EU transpoziční. To z této části 
odůvodnění neplyne.  

Pokud jde o přímo použitelné předpisy EU vyjmenované v druhém 
odstavci uvedené části odůvodnění (na str. 3), nejedná se o seznam 
nařízení, vůči kterým je návrh přímo adaptační. Navíc je nutno uvádět 
názvy nařízení, která byla novelizována, s dovětkem „,v platném znění“.  

Z uvedené části odůvodnění není rovněž patrno, že návrhem se mění 
některá ustanovení, kterými byly transponovány některé směrnice 
uvedené v poznámce pod čarou č. 1a ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., 
v platném znění. Chybí zde také zmínka o tom, že návrhem má dojít 
rovněž k adaptaci na nařízení č. 935/2009. 

Nadto je ve shora uvedené části odůvodnění na str. 2 v prvním odstavci 
v první větě vhodné uvést „počáteční a pokračovací kojeneckou výživu“ 
a „obilné příkrmy a výživu pro malé děti“ v pořadí, v jakém se uvedou 
příslušné směrnice (2006/141/ES a 2006/125/ES). Ve stejné větě 
požadujeme zmínku o směrnici 2007/29/ES nahradit zmínkou o směrnici 
96/8/ES (směrnice 2007/29/ES je jen novelou směrnice 96/8/ES).  

V následující větě je pak vhodné nahradit pasáž „Tyto požadavky je 
nutné v národním právním řádu zachovat i přes nabytí účinnosti nařízení 
609/2013, a to z důvodu přechodného období u implementačních aktů 
(nařízení (EU) č. 2016/127 a č. 2016/128) a nepřijetí na úrovni EU 

 
 
Akceptováno 
Odůvodnění upraveno ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
K odpovídajícím předpisům doplněno „v platném 
znění“. 
 
 
Akceptováno 
Doplněna do odůvodnění informace o opravě 
vybraných ustanovení, které představují chybnou 
transpozici směrnic 
 
 
Akceptováno 
odůvodnění upraveno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
odůvodnění upraveno 
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některých předpisů, kterými se provádí nařízení 609/2013 (nařízení, 
kterým se stanoví požadavky na obilné příkrmy)“ např. větou „Tyto 
požadavky je nutné v národním právním řádu zachovat (nejsou-li 
v rozporu s nařízením č. 609/2013) i přesto, že nařízení č. 609/2013 již 
nabylo účinnosti, a to z důvodu, že uvedené směrnice budou nařízením 
č. 609/2013 zrušeny až ke dni použitelnosti příslušných předpisů Komise 
v přenesené pravomoci (z nichž byla dosud přijata nařízení (EU) 
č. 2016/127 a č. 2016/128).“. Zbývající část shora uvedené věty („a dále 
vzhledem k působnosti nařízení 609/2013, kterým se omezila působnost 
směrnice 2007/29/ES pouze na potraviny určené jako celodenní 
náhrada stravy, přičemž dosud nebyl přijat nový prováděcí předpis 
k nařízení 609/2013 upravující požadavky na potraviny určené jako 
náhrada k celodenní stravy.“) je pak vhodné nahradit větou „Požadavky 
vyplývající ze směrnice 96/8/ES je však nutné nově vztáhnout pouze na 
náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nakolik nařízení 
č. 609/2013 ve svém čl. 20 odst. 3 stanoví, že se uvedená směrnice 
nevztahuje ode dne 20. července 2016 na potraviny nabízené jako 
náhrada jednoho nebo více jídel z celodenní stravy.“. 

Návrh zavádí určité nové povinné požadavky na označování u 
neharmonizovaných potravin nad rámec nařízení č. 1169/2011. 
V rozporu s tím, co předkladatel uvádí ve zvláštní části odůvodnění (k čl. 
III), tyto požadavky musí být oznámeny nikoliv podle směrnice (EU) 
2015/1535, ale na základě čl. 39 odst. 1 nařízení č. 1169/2011 
postupem podle čl. 45 téhož nařízení. Ve shora specifikované části 
odůvodnění o tom postrádáme zmínku. Ve zvláštní části odůvodnění pak 
postrádáme ve vztahu k příslušným požadavkům nad rámec nařízení č. 
1169/2011 vysvětlení, které by prokazovalo jejich opodstatněnost ve 
smyslu čl. 39 odst. 1 nařízení č. 1169/2011.  

Dále uvádíme, že je vhodné, aby odůvodnění používalo u nařízení EU 
vždy stejný formát zkratky. Proto je např. vhodné nahradit zkratku 
„nařízení 609/2013“ (zavedenou na str. 2 odůvodnění) zkratkou „nařízení 
č. 609/2013“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
odůvodnění upraveno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vypořádání k připomínce k čl. III. 
Návrh bude odeslán k notifikaci dle směrnice 
2012/1535. 
Odůvodnění doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
odůvodnění upraveno 
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Obecná připomínka: 

Nařízení č. 609/2013 je použitelné ode dne 20. července 2016 a 
nahradilo směrnici 2009/39/ES o potravinách určených pro zvláštní 
výživu. Z úpravy obsažené v uvedeném nařízení se zatím nepoužijí čl. 
15 a příloha nařízení, které se týkají přidávání výživných látek (použijí se 
až ode dne použitelnosti aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 11 
odst. 1 uvedeného nařízení – viz čl. 22 nařízení č. 609/2013). 

Z prvního pododstavce čl. 20 odst. 4 nařízení č. 609/2013 sice vyplývá, 
že nařízení č. 953/2009 a směrnice 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES 
a 2006/141/ES budou zrušeny až ode dne použitelnosti aktů 
v přenesené pravomoci uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení č. 609/2013, 
současně ale z druhého pododstavce téhož ustanovení vyplývá přednost 
nařízení č. 609/2013 před výše uvedenými předpisy. V souladu s tím 
požadujeme vypustit z návrhu vyhlášky vše, co je v rozporu 
s použitelnými ustanoveními nařízení č. 609/2013, a to včetně úprav, 
které upravují stejné otázky, jaké již upravují použitelná ustanovení 
uvedeného nařízení (např. § 2 písm. a) až c), § 5 odst. 6 návětí, § 6 
odst. 7 a 10, § 7 odst. 1 až 4 atd.). Zvláště upozorňujeme, že by 
vyhláška měla používat pojmy zavedené nařízením č. 609/2013 (návrh 
tak na mnoha místech nečiní). Není nám v této souvislosti jasné, proč 
předkladatel vypustil definici „počáteční kojenecké výživy“ 
a „pokračovací kojenecké výživy“ (ale i např. definici „kojenců“ a „malých 
dětí“), ale nevypustil definice „obilných příkrmů“,„ostatních příkrmů“ (§ 7), 
či „dietních potravin pro zvláštní lékařské účely“(§ 13 odst. 1). Rovněž 
nám není jasné, proč není v návaznosti na zrušení směrnice 2009/39/ES 
o potravinách určených pro zvláštní výživu (a tudíž i opuštění pojmu 
„potraviny určené pro zvláštní výživu“ na úrovni EU) upraven § 1 odst. 1, 
vypuštěn § 1 odst. 2 a upraveno návětí § 2 tak, aby se již nepracovalo 
s pojmem „potraviny určené pro zvláštní výživu“, který nařízení 
č. 609/2013 nezná, stejně tak jako nezná kategorie potravin pro zvláštní 
výživu, jak o nich mluví návětí § 2. Požadujeme provést uvedené úpravy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 písm. a) až c) upraveny: 
V § 2 písmena a) až c) zní:  
„a) počáteční a kojenecká výživa a výživa malých 

dětí, 
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, 
c) náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,“.“ 
CELEX: 32013R0609 
 
§ 5 odst. 6 upraveno:. „Počáteční a pokračovací 
kojenecká výživa a mléčná výživa malých dětí“ 
§6 odst. 7 – ustanovení vypuštěno 
§6 odst. 10 – ustanovení vypuštěno 
§7 odst. 1, 2, 3, 4 – ustanovení vypuštěno 
 
 
 
§ 1 odst. 2 až 4 – ustanovení vypuštěno 
§ 1 odst. 1 – navazuje na zmocnění 
§ 2 návětí – Ustanovení upraveno následovně:  „Pro 
účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie 
potravin“  
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K čl. I bodu 1 (poznámky pod čarou č. 1a a 1b) návrhu: 

V seznamu transponovaných směrnic v poznámce pod čarou č. 1a chybí 
směrnice 96/8/ES a 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. 

Vzhledem k tomu, že směrnice 2006/141/ES je novelizována mj. i 
nařízením č. 1243/2008 a předmětná úprava je „transponována“ do 
vyhlášky č. 54/2004 Sb., je vhodné uvést název směrnice 2006/141/ES 
s dovětkem „, ve znění směrnice Komise 2013/46/EU a nařízení Komise 
(ES) č. 1243/2008“ a řádek s názvem směrnice 2013/46/EU vypustit. 

V seznamu nařízení EU v poznámce pod čarou č. 1b je nutné uvést 
jejich názvy, s výjimkou názvů nařízení č. 609/2013 a nařízení č. 
1609/2006, s dovětkem „, v platném znění“, jelikož tato nařízení již byla 
alespoň jednou novelizována. V návaznosti na to je nutné vypustit řádek 
s nařízením č. 1441/2007. 

 
 
Akceptováno, doplněno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Byl zrevidován poznámkový 
aparát ve vztahu k posledním novelám vyhlášky 
54/2004 Sb. Dodatek „v platném“ znění byl však 
doplněn dle připomínky. 

K čl. I bodu 7 (§ 5 odst. 5, poznámka pod čarou č. 1e) návrhu: 

Z čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/141/ES vyplývá, že v případě použití 
výživných látek uvedených v příloze III dané směrnice pro výrobu 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy a aby byly splněny požadavky 
na výživné látky, se použijí kritéria pro čistotu látek stanovená právními 
předpisy Společenství pro použití látek uvedených v příloze III při výrobě 
potravin pro jiné účely, než na které se vztahuje tato směrnice. Výše 
uvedeným odkazem na jiné právní předpisy EU zamýšlí ustanovení 
směrnice dosáhnout využití kritérií čistoty stanovených jinými právními 
předpisy EU i na použití dotčených látek pro účely, na které se vztahuje 
uvedená směrnice, což je současně použití těchto látek, na které by se 
jinak kritéria stanovená uvedenými jinými právními předpisy EU 
nevztahovala (byla těmito předpisy stanovena pro jiné účely). Jde tedy o 
odkaz na jiné právní předpisy nikoliv pouze s informativním významem, 
ale s normativním významem. Odkaz v § 5 odst. 5 je však formulován 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
V § 5 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1e 

zní: 
„(5) Na požadavky na čistotu látek uvedených 

v příloze č. 3 k této vyhlášce se použije přímo 
použitelný předpis Evropské unie, kterým se 
stanoví specifikace potravinářských přídatných 

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



jako odkaz s informativním významem – nic v daném ustanovení 
nenaznačuje, že se dotčený přímo použitelný předpis využívá k regulaci 
právních vztahů, na které sám nedopadá. Požadujeme shora uvedené 
ustanovení upravit tak, aby byl zřejmý normativní význam odkazu na 
daný přímo použitelný předpis EU. 

V poznámce pod čarou č. 1e je pak nutné uvést za názvem nařízení č. 
231/2012 dovětek „, v platném znění“. 

Nebyla-li využita možnost členského státu zachovat přísnější požadavky 
na kritéria čistoty (viz čl. 8 odst. 3 druhý pododstavec směrnice 
2006/141/ES) tak, že nezůstala nepokryta žádná z látek podle přílohy č. 
3, je nutné doplnit do návrhu, pokud jde látky, pro které neexistují ani 
kritéria čistoty podle jiných předpisů EU ani vnitrostátní kritéria čistoty, 
transpozici čl. 8 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2006/141/ES, 
podle kterého „(U) látek, pro něž právní předpisy Společenství žádná 
kritéria pro čistotu nestanoví, se do přijetí takových kritérií na úrovní 
Společenství použijí obecně přijatelná kritéria pro čistotu doporučená 
mezinárodními subjekty“. 

látek1e). 
______________________________ 

1e) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 v platném 
znění.“. 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
ČR tuto možnost nevyužije. 
Požadavky na čistotu a identitu potravinářských 
přídatných látek upravuje přímo použitelný předpis 
Evropské unie – nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze 
dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro 
potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a 
III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/2008, ve znění pozdějších dodatků. 

K čl. I bodu 8 (poznámka pod čarou č. 2) návrhu: 

V poznámce pod čarou č. 2 je pak nutné uvést za názvem nařízení č. 
1333/2008 dovětek „, v platném znění“. Upozorňujeme také, že zatímco 
v úplném znění návrhu je uvedena i nová poznámka pod čarou č. 3a (u 
které je rovněž nutné doplnit dovětek „, v platném znění“), v samotném 
bodovém znění návrhu příslušný novelizační bod chybí. 

 
Akceptováno, opraveno. 
 
 
 

K čl. I bodu 9 (§ 6 odst. 1 písm. e)) návrhu:  

Požadavek stanovený v § 6 odst. 1 písm. e) nepatří do 6 odst. 1, jelikož 
ten se týká pouze počáteční a pokračovací kojenecké výživy, kterou 
mléčná výživa pro malé děti není (navíc takový název nezná ani 
směrnice 2006/141/ES). Požadujeme stanovit uvedený požadavek na 
jiném místě než v § 6 odst. 1. 

 
Akceptováno jinak: 
Na jiném místě nelze použít, bylo proto upraveno 
návětí § 6 odst. 1: 
„(1) V názvu potraviny pro počáteční nebo 
pokračovací kojeneckou výživu a mléčnou výživu 
malých dětí musí být uvedena slova..“ 
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K čl. I bodům 10, 15, 23 a 30 (§ 6 odst. 2 návětí, § 9 odst. 1 návětí, § 12 
odst. 2 návětí, § 15 odst. 2 návětí) návrhu:  

Nutno konstatovat, že použité formulace v příslušných návětích jsou 
zavádějící. Na jedné straně sice obsahují zmínku o informacích podle 
přímo použitelném předpisu - nařízení o poskytování informací, na 
straně druhé však opomíjejí zmínit samotný zákon (který navíc sám 
obsahuje odkaz na informace podle nařízení o poskytování informací) a 
další právní předpisy, které rovněž stanoví informace, jež je nutno na 
označení dotčených potravin uvést.  

Zmínku o informacích podle nařízení o poskytování informací ve shora 
uvedených ustanoveních však považujeme také za nadbytečnou. To, že 
údaje stanovené vyhláškou jsou jen další povinné údaje vedle povinných 
údajů podle nařízení č. 1169/2013, podle zákona a podle příslušných 
jiných právních předpisů, lze dostatečně dovodit již ze zákona (srov. § 6 
odst. 1 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění). I bez zmínky 
o informacích stanovených nařízením o poskytování informací by se 
uvedená ustanovení musela vykládat tak, že jde jen o stanovení dalších 
povinných údajů (stejně tak je nutné vykládat např. i ustanovení § 6 odst. 
6, § 12 odst. 3, § 15 odst. 3 a 4, které žádnou zmínku o informacích 
podle nařízení č. 1169/2013 neobsahují). Požadujeme proto upravit 
návětí shora uvedených ustanovení tak, aby byla vypuštěna zmínka o 
informacích podle nařízení o poskytování informací. Rovněž je vhodné 
zvážit, zda neupravit další údaje kladené na označení tak, že např. § 6 
odst. 2 stanoví, že další údaje na označení jsou stanoveny v odstavcích 
x) až y) a analogickou úpravu provést v dalších relevantních 
paragrafech. 

Akceptováno 
 
Návětí § 6 odst. 2 upraveno následovně: 
„Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy 
a mléčné výživy pro malé děti se uvede:“ 
 
Návětí § 9 odst. 1: 
„Na obalu obilných příkrmů a potravin pro malé děti 
se uvede:“ 
 
Návětí §12 odst. 2: 
„Na obalu potravin určených k náhradě celodenní 
stravy pro regulaci hmotnosti se uvede“ 
 
Návětí §15 odst. 2: 
„Na obalu potraviny pro zvláštní lékařské účely se 
uvede:“ 
 
 
 

K čl. I bodu 20 (§ 11 odst. 3 a poznámce pod čarou č. 9) návrhu: 

Nařízení č. 953/2009 nestanoví, které látky ze všech možných látek 
smějí být přidávány do potravin, na něž se toto nařízení použije, ale 
pouze stanoví, které látky v rámci specifikovaných kategorií látek 

 
Akceptováno. 

Ustanovení zní:  
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(vitamíny, minerály atd.) smějí být přidávány do příslušných potravin. 
Nařízení č. 953/2009 přidávání jiných látek, které nespadají do jím 
vyjmenovaných kategorií látek, neupravuje. Je proto nutné § 11 odst. 3 
upravit tak, aby bylo jasné, že ustanovení je relevantní pouze pro 
kategorie látek, na které se vztahuje nařízení č. 953/2009. V poznámce 
pod čarou č. 9 je pak nutné za název nařízení č. 953/2009 doplnit 
dovětek „, v platném znění“. 

„(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).“ 

K čl. I bodu 25. (§ 12 odst. 3 písm. e)) návrhu: 

Máme za to, že ustanovení § 12 odst. 3 písm. e) je v rozporu s čl. 4 
nařízení č. 609/2013 a se směrnicí 96/8/ES. Ustanovení čl. 4 odst. 3 
nařízení č. 609/2013 stanoví, že členské státy nesmí z důvodů týkajících 
se složení, výroby, obchodní úpravy nebo označování omezit nebo 
zakázat uvádění potravin, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh. 
V případě požadavku podle § 12 odst. 3 písm. e) jde o čistě národní 
požadavek (požadavek není obsažen ve směrnici 96/8/ES), a jako 
takový může omezovat uvádění potravin, které jsou v souladu s 
nařízením č. 906/2013 (jakož i s prováděcí směrnicí 96/8/ES). 
Požadujeme proto dané ustanovení vypustit.  

 
 
Akceptováno, ustanovení § 12 odst. 3 písm. e) 
v návrhu nebude obsaženo. 

K čl. I bodu 28 (§ 14 odst. 3) návrhu: 

Ustanovení odstavce 3, které je dotčeno shora uvedeným novelizačním 
bodem, stanoví obdobnou úpravu, jako § 11 odst. 3. Platí zde proto 
obdobná připomínka (viz připomínka k čl. I bodu 20 návrhu). Je proto 
nutné § 14 odst. 3 upravit obdobně jako § 11 odst. 3. Je nutné rovněž 
nahradit odkaz na poznámku pod čarou č. 7 odkazem na poznámku pod 
čarou č. 9. 

 
Akceptováno. 
Ustanovení zní:  
„(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).“ 

K čl. II návrhu: 

Navrhované přechodné ustanovení je v rozporu s čl. 21 nařízení č. 
609/2013. Přechodné ustanovení lze v návrhu stanovit pouze ve vztahu 

Akceptováno 
Přechodné ustanovení se bude vztahovat pouze na 
národní úpravu – tj. ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a 
§ 6 odst. 2 písm. f) – která se týkají mléčné výživy pro 
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k čistě vnitrostátním požadavkům vyhlášky. malé děti: 
„Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo 
označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání 
jejich zásob.“ 
 

K čl. III návrhu: 

Není jasné, jaké technické předpisy ve smyslu směrnice 2015/1535 
návrh stanoví. Pokud jde o požadavky na označování nad rámec 
nařízení č. 1169/2011, ty mají být oznámeny postupem podle čl. 45 
nařízení č. 1169/2011, nikoliv podle směrnice 2015/1535. Požadujeme 
vypustit, nebo vyjasnit. 

 
Akceptováno 
S ohledem na úpravu označování a složení, které je 
nutno považovat za technické vlastnosti, je třeba 
návrh podrobit procesu notifikace ve smyslu směrnice 
2015/1535. 

K poznámkovému aparátu vyhlášky č. 54/2004 Sb., v platném znění: 

Upozorňujeme, že poznámkový aparát v platném znění návrhu se zčásti 
liší od poznámkového aparátu, který v rámci vyhlášky č. 54/2004 Sb. 
uvádí ASPI. V platném znění návrhu uvedenou poznámku pod čarou č. 
1 ASPI ve vyhlášce č. 54/2004 Sb. neuvádí. Pokud platí znění 
předložené předkladatelem, uvádíme, že poznámka pod čarou č. 1) ve 
vyhlášce č. 54/2004 Sb. je v rozporu s LPV a měla by být vypuštěna. Pro 
úplnost také dodáváme, že Evropská společenství (o kterých je 
v poznámce zmínka) zanikla dne 1. prosince 2009 nabytím účinností 
Lisabonské smlouvy. 

 
Platné znění je upraveno s ohledem na předešlé 
novely vyhlášky. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K bodu 1., poznámce pod čarou č. 1b navrhujeme neodkazovat na 
zrušené nařízení Komise č. 953/2009, ale pouze na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 609/2013. To se týká i bodu 20., 
poznámky pod čarou č. 9. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nařízení č. 609/2013 předpokládá zrušení nařízení č. 
953/2009, ale v souladu s článkem 22 nařízení č. 
609/2013 bude nařízení reálně zrušeno až od dne 
použitelnosti aktů v přenesené pravomoci. Dosud byly 
přijaty pouze dva akty v přenesené pravomoci, o 
ostatních se teprve diskutuje. 
Platné znění s ohledem na poznámkový aparát bylo 
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přeznačeno, aby odpovídalo skutečnosti dle 
předešlých novel vyhlášky 54/2004 Sb. 

K bodu 4. navrhujeme na konci bodu doplnit tečku. Akceptováno 
K bodu 10. navrhujeme slovo "upravujícího" nahradit slovem 
"upravujícím", protože se jedná o 7. pád. 
 

Akceptováno jinak. 
V souladu s připomínkou OKOM ustanovení 
upraveno: 
„V § 6 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Na obalu 

počáteční a pokračovací kojenecké výživy a 
mléčné výživy pro malé děti se uvede.“ 

 
K bodu 25. navrhujeme slova " pro regulací" nahradit slovy " pro 
regulaci". 

Akceptováno 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K Návrhu vyhlášky, bod 2.: Vzhledem k tomu, že se poznámka pod 
čarou č. 7 zrušuje bez náhrady, měl by být zrušen i odkaz na tuto 
poznámku v závěru § 14 odst. 2 platného znění. Doporučujeme 
materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

 

Akceptováno jinak. 
Poznámka pod čarou č. 7 se neruší. Odkaz na ní 
proto zůstává i v ustanovení § 14 odst. 3. 

2. K Návrhu vyhlášky, body 4. a 5.: Z hlediska systematičnosti 
a zjednodušení doporučujeme spojit bod 4. a 5. a uvést bod 4. 
v tomto znění: „V § 2 se písmena e) a g) zrušují, dosavadní písmeno 
f) se označuje jako písmeno e) a na konci tohoto písmene se čárka 
nahrazuje tečkou“, případně uvést § 2 celý v novém znění (tj. spojit 
bod 3., 4. a 5.). 

 

Akceptováno 

3. K Návrhu vyhlášky, bod 9.: Navrhovaným doplněním dalšího 
písmene do § 6 odst. 1 se rozšíří zaměření stávajícího prvního 
odstavce o výživu malých dětí. Toto rozšíření doporučujeme 
zohlednit v úvodní větě daného odstavce (tak jak je to provedeno v § 
6 odst. 2).  

 

Akceptováno 

4. K Návrhu vyhlášky, bod 11.: Z hlediska systematiky právního 
předpisu by výraz „mléčné výživy pro malé děti“ neměl být v písmenu 
f) předmětného ustanovení uveden v uvozovkách, jelikož 

Akceptováno 
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v předchozích písmenech stávajícího § 6 odstavce 2 také není 
konkrétní druh výživy takto uveden. Doporučujeme materiál změnit 
ve smyslu uvedeném. 

 
5. K Platnému znění s vyznačenými změnami, poznámka pod 

čarou č. 3a): Upozorňujeme, že vyznačená změna týkající 
se předmětné poznámky pod čarou není provedena novelizačními 
body v Návrhu vyhlášky. Dále také upozorňujeme, že dle čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády musí být poznámka pod čarou 
ukončena tečkou. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 
uvedeném. 

 

Akceptováno jinak. 
Platné znění bylo upraveno, aby odpovídalo 
skutečnosti. Doplněna byla nová poznámka pod 
čarou č. 3 a to v rámci změny ustanovení § 5 odst. 6 
písm. c): 
„3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
396/2005 Sb., 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.“ 
 

6. K Platnému znění s vyznačenými změnami, § 6 odst. 2: 
Doporučujeme do ustanovení doplnit kulatou závorku před slova 
„dále jen“ a tím sladit jeho znění s bodem 10. Návrhu vyhlášky. 

 

Akceptováno jinak. 
Dané ustanovení bylo na základě připomínky OKOM 
upraveno úvodní ustanovení § 6 odst. 2 následovně::  
„(2) Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede“ 
 

7. K Platnému znění s vyznačenými změnami, § 13 odst. 1: 
Souhlasíme se změnami provedenými v daném ustanovení, avšak 
upozorňujeme, že tyto změny nejsou obsaženy v samotném Návrhu 
vyhlášky. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

 

Ustanovení § 13 odst. 1 je vypuštěno. 

8. K Platnému znění s vyznačenými změnami, § 23: Navrhované 
změny přesně neodpovídají znění, které obsahuje novelizační 
bod 35. Návrhu vyhlášky. Navrhované změny se zmiňují „o obsahu 
laktózy v g“, avšak Návrh vyhlášky „o obsahu laktózy v gramech“.  
Doporučujeme sjednotit. 

Akceptováno. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

K bodu 29.  

Navrhujeme provést úpravu v textu ustanovení § 15 odstavec 1, který 

Akceptováno částečně 
Nesouhlas s návrhem na vypořádání 
Návrh vyhlášky byl projednán se zástupci 
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nyní zní 
„(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být 
slova „potravina pro zvláštní lékařské účely“.“ 
na 
„(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být 
slova „dietní potravina pro zvláštní lékařské účely“ nebo „potravina 
pro zvláštní lékařské účely“.“ 
 
Zdůvodnění: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013  již sice 
pracuje pouze s názvem potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
nicméně požadavky na označování těchto výrobků stanovuje 
směrnice Komise 1999/21/ES o dietních potravinách pro zvláštní 
lékařské účely, která byla do právního řádu ČR transponována 
vyhláškou č. 54/2004 Sb. Směrnice zůstává v platnosti až do dne 
použitelnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/128, 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 potraviny pro zvláštní 
lékařské účely tedy do 22. února 2019 a u potravin pro zvláštní 
lékařské účely určených pro kojence do dne 22. února 2020. 
Směrnice 1999/21/ES stanovuje v čl. 4 odst. 1, že tyto výrobky se 
prodávají pod názvem dietní potravina určená pro zvláštní lékařské 
účely, což bylo do vyhlášky 54/2004 transponováno slovy „dietní 
potravina pro zvláštní lékařské účely“ nebo „potravina pro 
zvláštní lékařské účely“. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří uvádí tyto výrobky na trh v ČR, používají v souladu s platnou 
legislativou na obalech výrobků obě označení. V případě, že by tento 
návrh novely vyhlášky 54/2004 omezil označení pouze na slova 
„potravina pro zvláštní lékařské účely“, byli by provozovatelé 
potravinářských podniků nuceni začít měnit obaly ode dne účinnosti 
této novely, což by bylo spojeno s nemalými náklady. Následně by 
museli uskutečnit další změnu obalů v souvislosti se změnami 
označování a složení potravin pro zvláštní lékařské účely 
vyplývajícími z nařízení 2016/128.  

potravinářského průmyslu, kteří mají největší podíl na 
trhu v tomto sektoru potravin, a kteří nedeklarovali 
žádný problém. Jedná se zejména o právnické osoby 
sdružené v ČSZV.  
 
Upozorňujeme, že aktuální platné a účinné znění zní:  
„(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".“ 
 
Na základě připomínky OKOM pak bylo znění 
ustanovení nově navrhovaného § 15 odst. 1 upraveno 
následovně:  
„(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské 
účely musí být slova „potravina pro zvláštní lékařské 
účely“. 
 
Potraviny pro zvláštní lékařské účely dle článku 21 
odst. 1 nařízení (ES) č. 609/2013, které nejsou 
v souladu s nařízením č. 609/2013, ale jsou v souladu 
se směrnicí 199/21/ES, a které jsou uvedeny na trh 
nebo označeny přede dnem 20. července 2016, smí 
být po tomto datu nadále uváděny na trh až do 
vyčerpání jejich zásob. 
Pokud je den použitelnosti nařízení (EU) č. 2016/128, 
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 potraviny pro zvláštní lékařské účely, až 
po dni 20. července 2016, tj. od 22. února 2019, 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou 
v souladu se směrnicí 1999/21/ES, ale nejsou 
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Z výše uvedených důvodů doporučujeme zachovat označení 
„dietní potravina pro zvláštní lékařské účely“ i „potravina pro 
zvláštní lékařské účely“ až do dne použitelnosti nařízení 
2016/128, které jednotné označení „potravina pro zvláštní 
lékařské účely“ zavádí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

v souladu s nařízením (EU) č. 2016/128, a které jsou 
uvedeny na trh nebo označeny přede dnem 
použitelnosti nařízení (EU) č. 2016/128, smí být po 
tomto dni nadále uváděny na trh do vyčerpání jejich 
zásob. 
Z výše uvedené vyplývá, že potraviny pro zvláštní 
lékařské účely označené jako „dietní potraviny pro 
zvláštní lékařské účely“ smějí být na trhu až do 
vyčerpání do zásob od data 22. února 2019, 
v případě potravin pro zvláštní lékařské účely určeny 
kojencům od data 22. února 2020.  

K bodu 37 

K příloze č. 7 – kritérium pro 1. Bílkoviny – sloupec Poznámka – 
k písmenu D: 

V návrhu není uvedeno, proč je česká verze vyhlášky přísnější než 
požadavek v originálu směrnice 125/2006/EC v anglickém znění. 

 Níže je uveden originální text i jeho český překlad. 

 
CZ překlad směrnice 125/2006/EC 

Pro ucelení uvádíme i text slovenské vyhlášky k implementaci 
směrnice. 

 
V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro 1. Bílkoviny ve sloupci 
Poznámka u písmene D doporučujeme doplnit za slova „… 
s vysokým obsahem bílkoviny...“ text „a které jsou i takto označeny“.  

Tato připomínka je doporučující. 

 
Akceptováno. 
 

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

Je nutné doplnit toto ustanovení vyhlášky o přechodné období pro 
výrobky označené podle dosud platného znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Viz body 9., 11., 25. a 29. návrhu 
vyhlášky, kde dochází ke změnám v označování. 

Navrhujeme následující znění: Potraviny označené dle dosavadního 
právního předpisu a uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 1. 
zářím 2019 mohou být uváděny na trh do vyčerpání zásob. 
Zdůvodnění:  
Návrh vyhlášky s sebou přináší změny v označování dotčených výrobků. 
PPP musí mít dostatečně dlouhou dobu na změnu obalů.   

 Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno jinak: 
Přechodné ustanovení se bude, s ohledem na přímo 
použitelný předpis EU (čl. 21 odst.1 nařízení (EU) č. 
609/2013), vztahovat pouze na národní úpravu – tj. 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 2 písm. f) – 
která se týkají mléčné výživy pro malé děti: 
„Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo 
označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání 
jejich zásob.“ 
 

ČSZV 

V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro 1. Bílkoviny ve sloupci Poznámka 
u písmene D doporučujeme za slova „… s vysokým obsahem 
bílkoviny...“ doplnit text „a které jsou i takto označeny“.  
Znění bude tedy následující:  
„D- u výrobků s přídavkem složky s vysokým obsahem bílkoviny a 
které jsou takto označeny, nesmí být množství přidané bílkoviny 
nižší než 0,36g/100 kJ (1,5 g/100 kcal)“. 
 
Zdůvodnění:  
Česká verze vyhlášky je přísnější než požadavek v anglickém originálu 
evropské směrnice.  
Originál směrnice 125/2006/ES 
Annex I 
1. Protein 

2.
3. 

For biscuits mentioned in Article 1(2)(a)(iv), made with the addition 
of a high protein food, and presented as such, the added protein 
shall not be less than 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). 

Akceptováno. 
V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro bílkoviny ve 

sloupci Poznámka se v písmenu D se za slova 
vysokým obsahem bílkoviny“ vkládají slova „, a 
které jsou takto označeny“ a slovo „vyšší“ 
nahrazuje slovem „nižší“. 

 
Po provedení výše uvedené úpravy již nemůže při 
žádném myslitelném výkladu platit, že by česká 
právní úprava byla přísnější než úprava evropská. 
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Český překlad směrnice 125/2006/ES 
Příloha I 
2. Bílkoviny 

2.
3 

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

 
Text ve slovenské vyhlášce 

 
 
Čl. II   Přechodná ustanovení je nutné doplnit o přechodné období pro 
výrobky označené podle dosud platného znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Viz body 9., 11, 25. a 29. návrhu 
vyhlášky, kde dochází ke změnám v označování. 
Navrhujeme následující znění: „Potraviny označené dle dosavadního 
právního předpisu a uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 1. 
zářím 2019 mohou být uváděny na trh do vyčerpání zásob.“ 
 
Zdůvodnění:  
Návrh vyhlášky s sebou přináší změny v označování dotčených výrobků. 
PPP musí mít dostatečně dlouhou dobu na změnu obalů. 
 

Akceptováno jinak: 
Přechodné ustanovení se bude, s ohledem na přímo 
použitelný předpis EU (čl. 21 odst.1  nařízení (EU) č. 
609/2013), vztahovat pouze na národní úpravu – tj. 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 2 písm. f) – 
která se týkají mléčné výživy pro malé děti: 
„Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo 
označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání 
jejich zásob.“ 
 

   

V Praze 9. března 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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