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IV. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

  

Odpovídající předpis EU 
 

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

 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 3 odst. 2 
písm. b) 
 

Kromě údajů uvedených v nařízení 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům1, v zákoně a vyhlášce 
o některých způsobech označování 
potravin2 se u mlýnských obilných 
výrobků uvede 
 
b) u sypkých směsí z obilovin způsob 
užití a návod k přípravě. 
 

32011R1169 Čl. 25 odst. 1  Pokud potravina vyžaduje zvláštní 
podmínky uchovávání nebo použití, jsou 
tyto podmínky uvedeny. 

§ 5 odst. 2 
písm. b) 

Kromě údajů uvedených v nařízení o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o 
některých způsobech označování 
potravin se u těstovin uvede 
 
b) u těstovin balených vakuově nebo v 
inertní atmosféře údaj o době, do které je 
nutno spotřebovat potravinu po otevření 
tohoto obalu,  
 

32011R1169 Čl. 24 Datum minimální trvanlivosti, datum 
použitelnosti a datum zmrazení  
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. 14 odst. 2 až 
5 nařízení (ES) č. 178/2002.  

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění. 
2 Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. 
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2. Příslušné datum se vyjadřuje v souladu 
s přílohou X.  
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. 
 

§ 9 odst. 2 
písm. a) 

Kromě údajů uvedených v nařízení o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o 
některých způsobech označování 
potravin se u cukrářských výrobků a těst 
uvede 
 
a) datum použitelnosti  

32011R1169 Čl. 24 odst. 1 Datum minimální trvanlivosti, datum 
použitelnosti a datum zmrazení  
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. 14 odst. 2 až 
5 nařízení (ES) č. 178/2002.  
 

§ 9 odst. 2 
písm. d) a e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kromě údajů uvedených v nařízení o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o 
některých způsobech označování 
potravin se u cukrářských výrobků a těst 
uvede 
 

 d) údaj „rozmrazeno“ u nebaleného 
cukrářského výrobku, který byl v hotovém 
stavu zmrazen a konečnému spotřebiteli 
je nabízen k prodeji v rozmrazeném 
stavu v nezměněné podobě nebo po 

32011R1169 Čl. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
a) ochrana veřejného zdraví;  
b) ochrana spotřebitele;  
c) předcházení podvodům;  
d) ochrana práv průmyslového a 
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§ 11 

ozdobení; tento údaj se uvede viditelně 
v blízkosti názvu výrobku tam, kde je 
výrobek přímo nabízen k prodeji 
konečnému spotřebiteli a 

  
e) u cukrářských výrobků obsahujících 
alkohol informace o přítomnosti alkoholu. 
 
Pokud jsou náplně cukrářských výrobků 
ochuceny látkou určenou k aromatizaci, 
označí se podle nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům. 
 

obchodního vlastnictví, uvádění 
provenience, chráněného označení 
původu a předcházení nekalé soutěži.  
  

 
 
 
 
 
Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 

Název předpisu ES 
 

32011R1169 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 
Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. 
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