
II. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 

Doplněním nového písmene c) do § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 

o potravinách“) bylo poslední novelou zákona o potravinách (sněmovní tisk 502) zavedeno 

ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy „česká potravina“, grafické 

znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo „česká potravina“) nebo jinou 

informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny 

je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž 

výroba proběhla na území České republiky. 

Prováděcí právní předpis, který by stanovoval seznam potravin majících nárok být 

označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice, nebyl 

doposud přijat. Potraviny, vyrobené ze složek (surovin) nepěstovaných z klimatických důvodů 

v České republice, ale tradičně v České republice vyráběné, jako je čokoláda a výrobky z ní, 

káva a kávoviny nebo rýžové extrudované a pufované výrobky proto stále nelze označovat 

jako českou potravinu. 

Přijetím prováděcího právního předpisu bude ustanovení § 9b odst. 1 písm. c) zákona 

o potravinách aplikovatelné a vybrané potraviny s historicky dlouholetou tradicí výroby v České 

republice budou moci být označeny jako „česká potravina“. Označení „česká potravina“ je 

zavedené označení, které je spotřebiteli vyhledáváno při nákupu českých produktů. Vybrané, 

v České republice tradičně vyráběné potraviny, tak budou vyhláškou podpořeny umožněním 

nést spotřebiteli vyhledávané označení „česká potravina“. Skutečnost, že vyhláškou vybrané 

potraviny budou moci nést označení česká potravina, bude jednoznačným přínosem pro 

výrobce těchto potravin s ohledem na větší poptávku po těchto potravinách spotřebiteli. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Předložený návrh nové vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním k vydání 
vyhlášky podle § 18 odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č.…./2020 Sb. 
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

 
Předpisy Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují. 

Návrhem nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie 
a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Zákon o potravinách v současné době v ustanovení § 9b odst. 1 umožnuje dobrovolně 

označovat potraviny logem „česká potravina“ nebo jakýmkoliv jiným vyjádřením odkazujícím 
na původ z České republiky pouze tehdy, pokud potravina splňuje zákonem stanovené 
podmínky původu složek z České republiky a dále podmínku výroby potraviny na území České 
republiky. 

 
Potravina, která nesplňuje podmínku původu složek z České republiky, jelikož její složky 

nepocházejí z České republiky, ale byla v České republice pouze vyrobena, může být na 
základě ustanovení § 9b odst. 2 zákona o potravinách označena slovy „vyrobeno v České 
republice“. 

 
Doplněním nového písmene c) do § 9b odst. 1 bylo poslední novelou zákona 

o potravinách zavedeno ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy 
„česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou 
informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny 
je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž 
výroba proběhla na území České republiky. Ustanovení je tak směřováno na potraviny, které 
se v České republice tradičně vyrábějí, ale složky pro jejich výrobu se v České republice 
nepěstují.   

 
Prováděcí právní předpis, který by stanovoval seznam potravin majících nárok být 

označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice, nebyl 
doposud přijat. Potraviny, vyrobené ze složek (surovin) nepěstovaných z klimatických důvodů 
v České republice, ale historicky tradičně v České republice vyráběné, jako je čokoláda a 
výrobky z ní, káva a kávoviny nebo extrudované a pufované rýžové výrobky proto stále nelze 
označovat jako českou potravinu. Pro zmíněné tradičně na území České republiky vyráběné 
potraviny je proto z důvodu podpory udržení jejich produkce vhodné umožnit nést označení 
„česká potravina“.  

 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na 

podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet 

ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady a negativní dopady 

na životní prostředí se nepředpokládají. 
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Pozitivní dopad bude mít navrhovaná právní úprava na výrobce všech potravin 

v seznamu vyhlášky uvedených, jelikož budou moci využívat označení „česká potravina“, které 

přispěje k jejich vyhledávání při nákupu spotřebitelem, čímž bude podpořena i jejich produkce. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava nikterak neporušuje princip rovnosti mužů a žen ani zákaz 

diskriminace. 

 

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

 

Navrhovaný právní předpis nezakládá a nevyžaduje nové zpracování osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

  

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBQGJP9XX)



II. ZVLÁŠTNÍ  ČÁST 

 
§ 1  
 
V tomto ustanovení jsou pod písmeny a) až l) uvedeny potraviny, jejichž výroba je v České 
republice historicky dlouhodobě tradiční a rozšířená, ale pro jejichž výrobu je nutné používat 
složky (suroviny), které nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat 
(vypěstovat). 
Tyto vyjmenované potraviny, pokud budou vyrobeny na území České republiky, tak mohou být 
v souladu se zákonem o potravinách označeny informací slovy „česká potravina“, grafickým 
znázorněním stanoveným prováděcím právním předpisem nebo jinou informací zejména 
slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika. 
 
K písm. a) 
Čokoládou (hořkou čokoládou) je potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních 
sladidel, sladidel nebo jejich kombinací, přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci, 
popřípadě z dalších složek, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9 vyhlášky 
č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších 
předpisů. 

  
K písm. b) 
Mléčnou čokoládou je potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo 
mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje požadavkům uvedeným 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, 
ve znění pozdějších předpisů. 

  
K písm. c) 
Bílou čokoládou je potravina vyrobená z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků, 
sladidel, popřípadě z dalších složek, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9 
vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, 
kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění 
pozdějších předpisů. 

  
K písm. d) 
Chocolate a la taza je čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo 
pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 
8 % celkové hmotnosti, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9 vyhlášky 
č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších 
předpisů. 

  
K písm. e) 
Chocolate familiar a la taza je čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo 
pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 
18 % celkové hmotnosti, a která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9 vyhlášky 
č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších 
předpisů. 

  
K písm. f) 
Family mléčnou čokoládou je potravina vyrobená z nižšího podílu kakaových součástí, sladidel 
a vyššího podílu mléka nebo mléčných výrobků, a která vyhovuje požadavkům stanoveným 
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v příloze č. 9 vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, 
ve znění pozdějších předpisů. 

  
K písm. g) 
Čokoládovým bonbonem je potravina o velikosti jednoho sousta, vyrobená z jednoho druhu 
čokolády nebo kombinace čokolád ve směsi (čokolády, mléčné čokolády, family mléčné 
čokolády, bílé čokolády nebo plněné čokolády) a jiných jedlých složek; celkový obsah čokolády 
musí být nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku. 

  
K písm. h) 
Praženou kávou je výrobek získaný pražením zelené kávy. 
  
K písm. i) 
Praženou kávou bez kofeinu se rozumí výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje 
nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině. 
  
K písm. j) 
Kávovým extraktem je instantní káva (rozpustná káva, rozpustný kávový extrakt) - výrobek 
v jakékoliv koncentraci, získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody jako 
extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny 
nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy, které mohou obsahovat 
nerozpustné oleje pocházející z kávy, stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy 
nebo z vody, použité pro extrakci. 
 
K písm. k)  
Kávovým extraktem bez kofeinu se rozumí výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu 
v sušině. 
 
K písm. l) 
Kávovinou je výrobek získaný pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy. 
 
K písm. m) 
Extrudovaným výrobkem z rýže je pekařský výrobek vyrobený z rýže a dalších složek extruzní 
technologií působením tlaku a teploty. 

 
K písm. n) 
Pufovaným výrobkem z rýže je pekařský výrobek vyrobený z obroušených zvlhčených 
obilných zrn rýže v expanzní formě působením tlaku a teploty. 
 
 
§ 2 
 
Datum nabytí účinnosti bude stanoveno v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů (sněmovní tisk 502). 
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