
IV. 

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 přepisů  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 16.6.2020, 

s termínem dodání stanovisek do 8.7.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 

MSP 1. K čl. I bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): Doporučujeme opravit uvedenou citaci 

příslušné unijní směrnice, tj. nahradit text „2016/125“ textem „2006/125/ES“ a za slova 

„a obilných“ vložit slova „a ostatních“. 

Akceptováno. 

 
2. K čl. I bodům 3, 7 a 8 (části druhá, čtvrtá a pátá): Upozorňujeme, že části právních 

předpisů se podle pravidel legislativní tvorby označují řadovými číslovkami vypsanými slovy, 

pročež doporučujeme nahradit číslo „2“ slovem „druhé“, číslo „4“ slovem „čtvrtá“ a číslo „5“ 

slovem „pátá“. 

Akceptováno. 

 3. K čl. I bodu 4 (§ 5): Vzhledem k tomu, že se ustanovení § 5 odst. 6 a 7 vztahují taktéž 

na složení výživy malých dětí, doporučujeme, aby předkladatel zodpověděl otázku, zda by 

v novelizované vyhlášce neměla zůstat částečně zachována. 

Akceptováno, bude zachováno 

ve vztahu k mléčné výživě 

malých dětí. 

 4. K čl. I bodu 6 (poznámka pod čarou č. 3): Upozorňujeme, že v odůvodnění schází 

vysvětlení doplnění poznámky pod čarou č. 3, v důsledku čehož v něm dochází k posunutí 

číslování bodů, a tudíž nesouladu mezi návrhem a odůvodněním, který doporučujeme odstranit 

a uvést obě části legislativního materiálu v tomto směru do souladu. 

Akceptováno. 

 

 
5. K čl. I bodům 7 a 8 (části čtvrtá a pátá): Vzhledem k tomu, že každá část právního 

předpisu má pouze jeden nadpis, doporučujeme nahradit slovo „nadpisů“ slovem „nadpisu“. 

Akceptováno. 

 

 
6. K čl. II:  

a) Doporučujeme, aby předkladatel zdůvodnil, proč navrhuje nabytí účinnosti návrhu dnem 1. 

Vysvětleno. 

Účinnost byla upravena v 
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3. 2021, když příslušné nařízení EU citované v odůvodnění nabývá účinnosti již dnem 22. 2. 

2021. 

souladu s evropskými 

právními předpisy. 

  

b) Vzhledem k tomu, že se dělená účinnost dotýká dvou novelizačních bodů, doporučujeme 

nahradit slovo „bodu“ slovem „bodů“. 

Akceptováno jinak. 

Účinnost byla s ohledem na 

termíny evropských právních 

předpisů sjednocena na 

patnáctý den po vyhlášení 

s výjimkou ustanovení, která 

jsou navázána na pozdější 

termíny nabytí účinnosti 

evropských právních předpisů. 

Byla také doplněna přechodná 

ustanovení a doplněno 

odůvodnění. 

MMR K článku I, bodu 2 - V § 2 na konci úvodní části ustanovení doporučujeme vypustit dvojtečku. Akceptováno. 

 K odůvodnění - Doporučujeme doplnit obsah obecné části odůvodnění vyhlášky, a to 

ve smyslu čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. e) až i) Legislativních pravidel vlády. 

Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy 

obsažené v čl. 14 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel vlády doporučujeme doplnit 

o předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Zhodnocení obsažená v čl. 14 odst. 1 písm. f) až i) Legislativních pravidel vlády nejsou 

v obecné části odůvodnění uvedena vůbec. 

Akceptováno, odůvodnění 

bylo doplněno. 

 Ve zvláštní části odůvodnění čl. II doporučujeme upřesnit zdůvodnění nabytí účinnosti dnem 

1. března 2021, a to s ohledem na naléhavý obecný zájem ve smyslu § 3 odst. 3 a 4 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Akceptováno jinak. 

Účinnost byla s ohledem na 

termíny evropských právních 

předpisů sjednocena na 

patnáctý den po vyhlášení 

s výjimkou ustanovení, která 

jsou navázána na pozdější 

termíny nabytí účinnosti 

evropských právních předpisů. 
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Byla také doplněna přechodná 

ustanovení a doplněno 

odůvodnění. 

MZE 
Místo novely vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu 

jejich použití, ve znění pozdějších předpisů, je nutné vydat novou vyhlášku, a to 

z následujících důvodů:   

1) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich 

použití, byla vydána na základě zmocnění uvedeného v § 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, a nelze ji tedy novelizovat na základě zmocnění uvedeného 

v § 19 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. 

Vysvětleno.  

Předloženou novelou 

nedochází k natolik zásadním 

změnám právní úpravy, aby 

bylo odůvodněno vydání 

nového právního předpisu. 

Vydání nové vyhlášky bude 

mít smysl, jakmile bude 

vydáno prováděcí nařízení 

Komise k potravinám pro malé 

děti a ve vyhlášce pak zůstane 

jen národní úprava. 

Zmocnění bylo upraveno na § 

19 odst. 1 písm. a) a i). MZE 

je nadále toho názoru, že by 

měla být vydána vyhláška 

nová. 

 

 

 

 

 2) Z odůvodnění předkládané vyhlášky vyplývá, že důvodem ke zpracování novely 

vyhlášky je nutnost adaptace požadavků na potraviny upravené 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 o potravinách určených pro kojence a malé děti, 

potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci 

hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 

1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Vysvětleno.  

Ke změně pojmosloví by 

muselo dojít na základě změny 

zmocnění v zákoně o 

potravinách, který je v gesci 

MZE. 
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2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, které ruší kategorii 

„potravin pro zvláštní výživu“. Jak jsme uvedli již v připomínkách Ministerstva 

zemědělství k poslední novele vyhlášky č. 54/2004 Sb. (čj. 26358/2017-MZE-12153), 

pojem „potraviny pro zvláštní výživu“ by měl být jak v názvu nové vyhlášky, tak 

v jejím textu nahrazen. Namísto pojmu „potraviny pro zvláštní výživu“ navrhujeme 

zavedení pojmu „speciální potraviny“. 

 3) Jak je patrné z platného znění vyhlášky č. 54/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných 

změn, z původního textu této již šestkrát novelizované vyhlášky by po navrhované 

novele zbylo pouhé torzo. Vydání nové vyhlášky je tedy třeba také z praktických 

důvodů a z důvodu přehlednosti právní úpravy. 

Vysvětleno. 

Předloženou novelou 

nedochází k natolik zásadním 

změnám právní úpravy, aby 

bylo odůvodněno vydání 

nového právního předpisu. 

Vydání nové vyhlášky bude 

mít smysl, jakmile bude 

vydáno prováděcí nařízení 

Komise k potravinám pro malé 

děti a ve vyhlášce pak zůstane 

jen národní úprava. MZE je 

nadále toho názoru, že by měla 

být vydána vyhláška nová. 

 V § 2 písm. b) navrhujeme, aby slovní spojení „obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“ bylo 

nahrazeno souslovím „obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti“, čímž dojde k uvedení 

do souladu se textem směrnice Komise 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro 

kojence a malé děti, která je do navrhované vyhlášky implementována. Změnu ve shora 

uvedeném smyslu navrhujeme provést i u nadpisu v části 3 a v ustanoveních § 8 a 9 stávajícího 

znění vyhlášky č. 54/2004 Sb., tj. všude tam, kde je sousloví „obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti“ použito. 

Vysvětleno. 

Navrhovanou změnou by sice 

došlo k souladu se směrnicí 

2006/125, ale došlo by k 

rozporu s nařízením (ES) 

609/2013, které rozlišuje 

pouze tyto dvě kategorie; 

obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti; navíc poslední 

novelou vyhlášky v roce 2018 

se tato terminologie měnila 

v návaznosti na toto nařízení. 
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Původní kategorie z textu 

nevypadly, ale jsou řazeny do 

kategorie potravin pro malé 

děti. Evropský předpis další 

kategorie vyjma těch výše 

uvedených nerozlišuje. 

 
V platném znění vyhlášky č. 54/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn je v úvodní větě 

chybně uvedeno, že tato vyhláška byla vydána podle § § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů. Vyhláška byla vydána na základě § 19 odst. 1 písm. a) a i) tohoto zákona. 

Akceptováno. 

MF 
Upozorňujeme na chybějící odůvodnění v Obecné části DZ, konkrétně jde o zhodnocení 

dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace, rovnosti mužů a žen, ochraně soukromí, zhodnocení 

korupčních rizik a dopadů na bezpečnost a obranu státu. Viz. Čl. 14 odst. 1 písm. f) až i) ve 

spojení s § 14 odst. 4 LPV. 

Akceptováno, odůvodnění 

bylo doplněno. 

 
Upozorňujeme na § 3 zákona č. 309/1999 Sb. ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce zákonů 

a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že právní 

předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. § 4 

předmětného zákona pak stanoví, že v případě naléhavého obecného zájmu lze ve zvlášť 

výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti. Doporučujeme tato ustanovení 

zohlednit, resp. lépe odůvodnit odchylné stanovení nabytí účinnosti. 

Akceptováno jinak. 

Účinnost byla s ohledem na 

termíny evropských právních 

předpisů sjednocena na 

patnáctý den po vyhlášení 

s výjimkou ustanovení, která 

jsou navázána na pozdější 

termíny nabytí účinnosti 

evropských právních předpisů. 

Byla také doplněna přechodná 

ustanovení a doplněno 

odůvodnění. 

MV Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější, vzhledem k tomu, že podstatná část úpravy ve 

vyhlášce byla postupně zrušena, současnou vyhlášku zrušit a pro větší přehlednost ji nahradit 

vyhláškou novou. 

Neakceptováno. 

Předloženou novelou 

nedochází k natolik zásadním 

změnám právní úpravy, aby 
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bylo odůvodněno vydání 

nového právního předpisu. 

Vydání nové vyhlášky bude 

mít smysl, jakmile bude 

vydáno prováděcí nařízení 

Komise k potravinám pro malé 

děti a ve vyhlášce pak zůstane 

jen národní úprava. 

 

 K úvodní větě: 

Doporučujeme ve výčtu novel zákona č. 110/1997 Sb., k jehož provedení vyhláška slouží, 

uvést pouze ty novely, které měnily § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. Tedy 

ponechat ve výčtu jen novelu provedenou zákonem č. 139/2014 Sb. a ostatní z úvodní věty 

vypustit. 

Vysvětleno. 

Uvedené zmocnění bylo 

upraveno. Vyhláška byla 

vydána podle § 19 odst. 1 

písm. a) a i) zákona č. 

110/1997 Sb. Výčet novel se 

vztahuje k tomuto ustanovení. 

 K odůvodnění: 

Upozorňujeme, že číslování bodů v odůvodnění neodpovídá číslování bodů dle návrhu 

vyhlášky. Rovněž upozorňujeme na chybějící odůvodnění k bodu 6 návrhu (změna poznámky 

pod čarou č. 3).  

Doporučujeme provést revizi textu a odpovídající přečíslování. Připomínka se týká 

novelizačních bodů 6, resp. dle návrhu vyhlášky 7, až 15.    

Akceptováno. 

MPO 1.  K článku I novelizačnímu bodu 1: Text novelizačního bodu doporučujeme dát do souladu 

s úplným zněním vyhlášky. 

Akceptováno. 

 2. Jelikož je nařízení (EU) 2016/127 použitelné od 22. února 2021 (čl. 14 nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2016/127), doporučujeme upravit účinnost stanovenou v čl. II 

návrhu vyhlášky místo 1. března 2021 na 22. února 2021. 

Akceptováno jinak. 

Účinnost byla s ohledem na 

termíny evropských právních 

předpisů sjednocena na 

patnáctý den po vyhlášení 

s výjimkou ustanovení, která 

jsou navázána na pozdější 

termíny nabytí účinnosti 
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evropských právních předpisů. 

Byla také doplněna přechodná 

ustanovení a doplněno 

odůvodnění. 

 3. Důvodová zpráva odkazuje a odůvodňuje datum účinnosti vyhlášky s odkazem na nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127. Z návrhu ale není zjevné, zda došlo k faktické 

implementaci či nikoli s výjimkou důvodové zprávy, která uvádí, že dochází ke zrušení 

vybraných ustanovení vyhlášky, neboť jsou upravena přímo použitelnými předpisy EU. 

Doporučujeme tuto informaci reflektovat rovněž ve srovnávacích tabulkách. Viz také 

připomínka č. 6. 

Vysvětleno.  

Dochází k pasivní adaptaci, 

která se do srovnávací tabulky 

nepromítá. Ruší se pouze 

duplicity právní úpravy ve 

vyhlášce ve vztahu 

k evropským právním 

předpisům. 

 

 4. K návrhu vyhlášky a rozdílové tabulce: Pokud je v návrhu vyhlášky zvýrazněno jako 

transpoziční ustanovení a rovněž zanesena do rozdílové tabulky pozn. č. 1 pod čarou 

odkazující na směrnici Komise 2016/125, doporučujeme stejné uvést v případě poznámky 

č. 3 pod čarou odkazující na nařízení Komise (ES) č. 2073/2005. Tzn. v návrhu vyhlášky 

tuto poznámku podtrhnout a uvést CELEX a uvést rovněž v rozdílové tabulce. 

Akceptováno. 

 

 5. K srovnávací tabulce 32006L0125: Jestliže na pravé části tabulky navrhovatel cituje 

platný právní předpis, je potřeba uvést buď DT, nebo PT, nikoli NT. V tabulce není 

uvedeno ID návrhu vyhlášky, pouze je název uveden v seznamu návrhu předpisů. Rovněž 

není v rámci tabulky reflektováno, která ustanovení budou návrhem vyhlášky dotčena. 

Jelikož dochází jen k transpozici prostřednictvím pozn. č. 1 návrhu vyhlášky, doporučujeme 

tento stav po dohodě s OKOM ÚV napravit. 

Vysvětleno. 

Bylo vyhodnoceno, že kromě 

poznámky pod čarou č. 1 

nejsou dotčena žádná další 

ustanovení. Jelikož poznámka 

pod čarou nemá normativní 

charakter, bylo rozhodnuto, že  

srovnávací tabulka 

32006L0125 nebude 

předkládána. 

 6. K srovnávacím tabulkám 32016R0128, 32016R0127 a 32017R1798: Není uvedeno, 

k jakým změnám dochází. Návrh vyhlášky dle své textace tato tři nařízení neimplementuje 

(výjimkou důvodové zprávy, která uvádí, že se vybraná ustanovení aktuálně platné 

vyhlášky zrušují). Doporučujeme reflektovat navrhované změny ve srovnávacích tabulkách. 

Vysvětleno. 

Vyhláška dané právní předpisy 

neprovádí, pouze s nimi věcně 

souvisí, tudíž bylo rozhodnuto, 
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že předmětné srovnávací 

tabulky nebudou předkládány. 

 

 7. K srovnávací tabulce 32013R0609: Tato tabulka není součástí materiálu, doporučujeme ji 

doplnit. 

Akceptováno. 

 8. Ke všem srovnávacím tabulkám: Doporučujeme uvést důvod nerelevance z hlediska 

transpozice/adaptace, jak je nově vyžadováno s ohledem na rozsudek SDEU ve věci C-

543/17 Komise v. Belgie. 

Vzato na vědomí. 

ČSZV Opravit „ve znění pozdějších přepisů“ na „ve znění pozdějších předpisů“. Akceptováno. 

 § 2 písm. b)  

Text „b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“ doporučujeme změnit na „obilné příkrmy, 

potraviny pro ostatní výživu jinou než obilnou, určené pro výživu kojenců a malých dětí, a 

potraviny pro malé děti“,  

případně „obilné příkrmy, ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a potraviny pro malé děti“. 

Zdůvodnění: 

Kategorie uvedené v § 2 nepokrývají ostatní příkrmy určené kojencům, navrhujeme proto 

změnu názvu této kategorie a také uvedení výčtu skupin takových výrobků, které do této 

kategorie patří. 

 

Vysvětleno. 

Navrhovanou změnou by sice 

došlo k souladu se směrnicí 

2006/125, ale došlo by k 

rozporu s nařízením (ES) 

609/2013, které rozlišuje 

pouze tyto dvě kategorie; 

obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti; navíc poslední 

novelou vyhlášky v roce 2018 

se tato terminologie měnila 

v návaznosti na toto nařízení. 

Původní kategorie z textu 

nevypadly, ale jsou řazeny do 

kategorie potravin pro malé 

děti. Evropský předpis další 

kategorie vyjma těch výše 

uvedených nerozlišuje. 

 Dosavadní § 5, který ministerstvo navrhuje zcela vypustit, doporučujeme částečně ponechat, 

a to v níže uvedeném upraveném znění:  

„§ 5  

Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí 

 

Akceptováno částečně. 

Kromě odstavce 1, jeho znění 

by bylo předmětem technické 

notifikace a není možné v něm 

již provádět formulační 
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(1) Složení mléčné výživy malých dětí musí být takové, aby příprava vyžadovala pouze 

přidání převařené pitné vody nebo kojenecké vody1d).  

 

(2) Požadavky na použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v 

příloze č. 3 k této vyhlášce, 

 

(3) Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně 

použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských 

přídatných látek1e). 

 

(4) Mléčná výživa malých dětí 

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 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 mléčné výživy malých dětí 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 

normalizovanými metodami zkoušení, 

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 zkoušení, 

e) musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů 

pesticidů pro mléčnou výživu malých dětí, které jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. 

 

(5) 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 

změny. 
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výrobce. 

 

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

 

Zdůvodnění: 

Považujeme za důležité uvést, že by složení mléčné výživy malých dětí mělo být takové, aby 

vyžadovalo pouze přidání převařené pitné vody nebo kojenecké vody. 

Návrhem ministerstva by z vyhlášky byly zcela vypuštěny požadavky na čistotu, 

mikrobiologické požadavky na suroviny a požadavky na přídatné látky použité při výrobě 

mléčné výživy malých dětí, což považujeme za velmi negativní a nešťastné s ohledem na 

citlivost příjemců této kategorie produktů.  

 

Podle názoru zainteresovaných členských společností ČSZV stávající definice obsažená 

v Nařízení 609/2013/EU o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro 

zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti v článku 2, odst. 2, 

písm. f) pro „potraviny pro malé děti“ zahrnuje z výrobků vyráběných v současné době 

následující výrobky: 

• čaje instantní a nálevové 

• potraviny určené k přímé spotřebě 

- mléka pro malé děti s přídavkem obilovin 

- pufované / extrudované výrobky obilné a/nebo luštěninové 

- ovocné příkrmy s přídavkem obilovin nebo bílkovinné složky (mléko, jogurt apod.) 

- ovocné, zeleninové, masozeleninové příkrmy, případně s přídavkem obilovin a/nebo 

luštěnin a/nebo vajec a /nebo bílkovinné složky 

- ovocné šťávy, zeleninové šťávy, džusy a jiné nápoje 

 

Mléčná výživa malých dětí je v rámci Nařízení 609/2013/EU z definice „potraviny pro malé 

děti“ vyňata, a tedy se na ni nevztahují požadavky tohoto Nařízení. Proto navrhujeme zachovat 

požadavky na národní úrovni prostřednictvím návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění 
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pozdějších předpisů. 

 

Směrnice Komise 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti 

zůstává v platnosti až do dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci, které stanovuje čl. 11 

Nařízení 609/2013/EU. Ostatní potraviny určené pro kojence a malé děti by měly být upraveny 

“dohodou o shodě” v rámci EU - jako v minulosti Nař. 2009/39/EC, potraviny by měly 

splňovat požadavky (složení, bezpečnost) dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

upravující obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti. Toto Nařízení v přenesené 

pravomoci v současné době není na úrovni Evropské komise projednáváno.  

 Část 3   
Doporučujeme opravit a doplnit následovně:  

„Část 3 – nadpis, první odstavec, § 8 a § 9 nově zní:  

OBILNÉ PŘÍKRMY, POTRAVINY PRO OSTATNÍ VÝŽIVU JINOU NEŽ 

OBILNOU URČENÉ PRO VÝŽIVU KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ A 

POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI 

 

Mezi potraviny pro ostatní výživu jinou než obilnou určené pro výživu kojenců a 

malých dětí a potraviny pro malé děti patří:  

- mléka pro malé děti s přídavkem obilovin, 

- pufované / extrudované výrobky obilné a/nebo luštěninové, 

- ovocné příkrmy s přídavkem obilovin nebo bílkovinné složky (mléko, jogurt 

apod.), 

- ovocné, zeleninové, masozeleninové příkrmy, případně s přídavkem obilovin 

a/nebo luštěnin a/nebo vajec a /nebo bílkovinné složky, 

- ovocné šťávy, zeleninové šťávy, džusy a jiné nápoje. 

 

§ 8 

Požadavky na složení obilných příkrmů, potravin pro ostatní výživu jinou než 

obilnou určených pro výživu kojenců a malých dětí  

 

(1) Obilné příkrmy, potraviny pro ostatní výživu jinou než obilnou určené pro 

výživu kojenců a malých dětí a potraviny pro malé děti se vyrábějí 

Vysvětleno. 

Navrhovanou změnou by sice 

došlo k souladu se směrnicí 

2006/125, ale došlo by k 

rozporu s nařízením (ES) 

609/2013, které rozlišuje 

pouze tyto dvě kategorie; 

obilné příkrmy a potraviny pro 

malé děti; navíc poslední 

novelou vyhlášky v roce 2018 

se tato terminologie měnila 

v návaznosti na toto nařízení. 

Navíc uvedené kategorie 

potravin pro ostatní výživu 

jsou národní, a nikoliv 

plynoucí ze směrnice. Původní 

kategorie z textu nevypadly, 

ale jsou řazeny do kategorie 

potravin pro malé děti. 

Evropský předpis další 

kategorie vyjma těch výše 

uvedených nerozlišuje. 
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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 příkrmů, potravin pro ostatní výživu 

jinou než obilnou určených pro výživu kojenců a malých dětí a potravin pro malé 

děti jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8. 

 

(3) Obilné příkrmy, potraviny pro ostatní výživu jinou než obilnou určené pro 

výživu kojenců a malých dětí a potraviny pro malé děti  

a) musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách, 

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 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 pesticidů 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, 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, 
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e) zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů a pro 

obilné 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 příkrmů, potravin pro ostatní výživu jinou než obilnou 

určených pro výživu kojenců a malých dětí 

  

(1) Na obalu obilných příkrmů, potravin pro ostatní výživu jinou než obilnou 

určených pro výživu kojenců a malých dětí, 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 příkrmů, potravin pro ostatní výživu jinou než obilnou 

určených pro výživu kojenců a malých dětí 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 
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to vhodné, ve stanoveném 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). 

 
2) 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. 

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. 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 

o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.“ 

 

případně  

„Část 3 – nadpis, první odstavec, § 8 a § 9 nově zní:  

OBILNÉ PŘÍKRMY, OSTATNÍ PŘÍKRMY PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI 

A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI 

 

Mezi ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a potraviny pro malé děti patří:  

- mléka pro malé děti s přídavkem obilovin, 

- pufované / extrudované výrobky obilné a/nebo luštěninové, 

- ovocné příkrmy s přídavkem obilovin nebo bílkovinné složky (mléko, jogurt 

apod.), 

- ovocné, zeleninové, masozeleninové příkrmy, případně s přídavkem obilovin 

a/nebo luštěnin a/nebo vajec a /nebo bílkovinné složky, 

- ovocné šťávy, zeleninové šťávy, džusy a jiné nápoje.“ 
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§ 8 

Požadavky na složení obilných příkrmů a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti  

 

(1) Obilné příkrmy, ostatní příkrmy pro kojence a malé děti 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 příkrmů, ostatních příkrmů pro kojence 

a malé děti a potravin pro malé děti jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8. 

 

(3) Obilné příkrmy, ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a potraviny pro malé 

děti  

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 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 pesticidů 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, 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 
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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 a pro 

obilné 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 příkrmů, ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 

pro malé děti 

(1) Na obalu obilných příkrmů, ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, 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 příkrmů, ostatních příkrmů pro kojence a malé děti 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 
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to vhodné, ve stanoveném 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). 

 
2) 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. 

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. 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 

o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.“ 

 

Zdůvodnění: 

V případě námi navrhované úpravy § 2 je nutné zde sladit. 

ÚV - KOM Ve srovnávací tabulce (dále jen „ST“) k směrnici 2006/125/ES není uvedeno ID návrhu (ani na 

příslušném místě v tabulce, na které předkladatel hodlá umístit nové znění ustanovení § 2, ani u 

názvu návrhu v minitabulce na konci ST). Je nutné nedostatek odstranit. 

Vysvětleno. 

Bylo vyhodnoceno, že kromě 

poznámky pod čarou č. 1 

nejsou dotčena žádná další 

ustanovení. Jelikož poznámka 

pod čarou nemá normativní 

charakter, bylo rozhodnuto, že  

srovnávací tabulka 

32006L0125 nebude 

předkládána. 

 Dále, v odůvodnění je nutné uvést u nařízení EU, která již byla novelizována, dovětek „v Akceptováno. 
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platném znění“. 

 Upozorňujeme rovněž, že předkladatel výslovně konstatoval soulad s právem EU, pokud jde o 

obecné zásady práva EU, nikoliv však s právem EU jako celkem. Požadujeme v tomto směru 

odůvodnění upravit. 

Akceptováno. 

 Nařízení Komise (EU) 2016/127 je použitelné již ode dne 22. února 2020, avšak s tou 

výjimkou, že na počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných 

bílkovin se má do dne 21. února 2021 používat příslušná úprava podle směrnic 2006/141/ES 

a 2013/46/EU.  

Nařízení Komise (EU) 2016/128 pak nahradilo směrnici 1999/21/ES (a to zcela), a je rovněž 

použitelné již ode dne 22. února 2020. 

V této souvislosti připomínáme, že Soudní dvůr EU ve své judikatuře opakovaně konstatoval, 

že členské státy mají povinnost (plynoucí z tzv. závazku loajality podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii) změnit příp. zrušit vnitrostátní úpravu, která zakládá rozpor s právem EU, a to 

i v případě, že tuto vnitrostátní právní úpravu v souladu s principem přednosti práva EU 

neaplikují (srov. 167/73 Komise v. Francie, body 41 a 48, 104/86 Komise v. Itálie, body 12 

a 13, 185/96 Komise v. Řecko, bod 32, 74/86 Komise v. Německo, body 10 a 11). 

Vzhledem k výše uvedenému je zaprvé nutné zajistit, aby pro počáteční a pokračovací 

kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin platila až do dne 21. února 2021 

včetně ustanovení vyhlášky č. 54/2004 Sb. transponující příslušné požadavky směrnic 

2006/141/ES a 2013/46/EU. 

Zadruhé je nutné s ohledem na výše zmiňovanou judikaturu Soudního dvora EU zajistit, aby 

byla ve zbylém rozsahu ex-transpoziční úprava založená na směrnicích 2006/141/ES 

a 2013/46/EU, jakož i ex-transpoziční úprava založená na směrnici 1999/21/ES, zrušena, a to 

co nejdříve.  

Tomu navrhovaná účinnost neodpovídá. Návrh neobsahuje ani žádná přechodná ustanovení. 

Vysvětleno. 

Duplicity s evropskými 

předpisy vyhláška neobsahuje. 

Dochází zde k pasivní 

adaptaci.  

Forma této novely byla 

zvolena s ohledem na 

přehlednost právních předpisů 

pro adresáty, aby nedocházelo 

k tříštění právní úpravy do 

několika za sebou jdoucích 

novel. Přechodná ustanovení 

byla do návrhu právního 

předpisu doplněna. 

 K čl. I, bodu 1. (poznámka pod čarou č. 1): 

Za slova „a malé děti““, požadujeme doplnit slova „(kodifikované znění)“. 

Akceptováno. 

 

V Praze dne 17. října 2020 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová Podpis: 
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