
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích    
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 11. června 2020 s termínem dodání stanovisek 
do 2. července 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo obrany 
 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo kultury 
 

 
Bez připomínek. 
 
 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

 
K § 1 písm. a) až l) 
 
Ustanovení § 9b odst. 1 písm. c) zák. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích stanoví, že „Při 
uvádění potraviny na trh lze poskytnout 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.“ Výrobou 
potravin se potom dle tohoto zákona rozumí čištění, 

Akceptováno.  
 
Text byl upraven a na základě připomínky přeformulován 
následovně: 
 

a) čokoláda (hořká čokoláda) podle právního předpisu 

upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, 

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 

čokoládu a čokoládové bonbony1), pokud ke 

zpracování kakaových bobů a následným fázím výroby 

došlo na území České republiky, 

                                            
1) Vyhláška 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. 
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třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně 
souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem 
uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze 
v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném 
způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení. 
Zákon tedy stanoví, že podmínkou pro označení potraviny 
jako „česká potravina“ je její výroba na území České 
republiky a zároveň vymezuje, co je touto výrobou 
myšleno. Na prováděcím předpise pak ponechává pouze 
stanovení seznamu potravin, které za splnění této 
podmínky (tzn. výroby v České republice), mohou být takto 
označeny. Stanovením požadavku na provedení 
konkrétních fází výroby v České republice u některých 
potravin dochází k modifikaci podmínky dané zákonem, 
k čemuž chybí zákonné zmocnění. Dále není zřejmé, 
z jakého důvodu předkladatel u potravin v § 1 písm. a) až 
l) specifikuje fáze výroby, které musí proběhnout na území 
České republiky, zatímco u extrudovaných výrobků a 
pufovaných výrobků tato specifikace chybí. Dle zákona 
mají všechny potraviny stanovené prováděcím předpisem 
splňovat stejnou podmínku výroby v České republice, 
k odlišné úpravě u různých kategorií výrobků zákon 
nezmocňuje. Na základě výše uvedeného tedy 
požadujeme u potravin v § 1 písm. a) až l) část ustanovení 
začínající slovem „pokud“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

Obdobně byla upravena písmena b) až l). 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
 

 
1. K oznamovací povinnosti dle čl. 2a legislativních 
pravidel vlády 
Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) s ohledem 
na čl. 2a legislativních pravidel vlády upozorňuje, že 
předkladatel má povinnost posoudit, zda mu v souvislosti 
s navrhovaným právním předpisem nevznikla oznamovací 
povinnost dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. dle směrnice Evropského 
parlamentu Rady 2015/1535EU ze dne 9. září 2015 o 
postupu při poskytování informací v oblasti technických 

 
Akceptováno. 
Do odůvodnění byl doplněn odstavec týkající se směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 o postupu 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti. 
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předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 
(dále jen „notifikační směrnice“). 
Jelikož návrh vyhlášky může dle mínění MZV vzbuzovat 
pochybnost, zda se nejedná o technickou specifikaci, resp. 
jiný požadavek ve smyslu notifikační směrnice, doporučuje 
MZV předkládaný materiál o posouzení ve výše uvedeném 
smyslu doplnit, event. zvážit oznámení Evropské komisi 
podle notifikační směrnice. 
MZV připomíná, že důsledkem neoznámení technického 
předpisu postupem podle notifikační směrnice, přestože 
oznámen být měl, je jeho neaplikovatelnost a 
nevymahatelnost. Důsledkem může být rovněž zahájení 
řízení pro porušení Smlouvy podle čl. 258 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. 
 

 2. K písmenu c) obecné části důvodové zprávy 
V souvislosti se zhodnocením uvedeným v písmenu c) 
obecné části důvodové zprávy MZV upozorňuje na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.  1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení 
č. 1169/2011“), které dotčenou oblast do jisté míry 
upravuje. Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. i) nařízení 
č. 1169/2011 ve spojení s čl. 26 nařízení č. 1169/2011 totiž 
mezi povinné údaje, které musí být na výrobku uvedeny, 
mj. uvádí zemi původu nebo místo provenience. MZV tedy 
doporučuje do materiálu uvést odůvodnění, proč se návrh 
vyhlášky nevztahuje na oblast upravenou nařízením 
č. 1169/2011, event. proč s ním není v rozporu. 
 

Vysvětleno. 
Čl. 9 odst. 1 písm. i) nařízení č. 1169/2011 ve spojení s čl. 26 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011  
č. 1169/2011 vymezuje případy, kdy musí být povinně 
uvedeny údaje o zemi původu nebo místu provenience. 
Navrhovaná vyhláška provádí § 9b odst. 1 zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a 
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který 
upravuje dobrovolné označení 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. Tzn. pokud 
potravina splňuje stanovené podmínky, provozovatel 
potravinářského podniku ji takto může označit, ale nemusí. 
 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 
 

 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
K § 1 písm. m) a n) - doporučujeme uvést podmínky, např. 
technologické, za nichž lze označit výrobky pod písm. m) 
a n) jako „česká potravina“. 
 
Odůvodnění: U každého typu výrobku je uvedeno 
minimálně to, že vybraná část výrobního procesu proběhla 
na území České republiky jako podmínka pro uvedení 
označení „česká potravina“, u výrobků pod písm. m) a n) 
toto chybí. Z toho lze dovodit, že jakýkoliv extrudovaný 
nebo pufovaný výrobek lze označit informací „česká 
potravina“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka, že výroba potraviny proběhla na území České 
republiky, je stanovena v §  9b odst. 1 písm. c) zákona 
č. 110/1997 Sb. 
 

 
Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínka: 
 
K § 1 písm. a) až l): 
 Návrh zákona vedený jako sněmovní tisk č. 502 do 
zákona o potravinách a tabákových výrobcích zakotvuje 
ustanovení § 9b odst. 1 písm. c), které zní: „Při uvádění 
potraviny na trh lze poskytnout 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.“.  Zmocňovací 
ustanovení [§ 18 odst. 1 písm. n) daného zákona] pak 

Akceptováno.  
 
Text byl upraven a na základě připomínky přeformulován 
následovně: 
 

a) čokoláda (hořká čokoláda) podle právního předpisu 

upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, 

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 

čokoládu a čokoládové bonbony1), pokud ke 

zpracování kakaových bobů a následným fázím výroby 

došlo na území České republiky, 

                                            
1) Vyhláška 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. 
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umožňuje stanovit vyhláškou pouze „seznam potravin 
podle § 9b odst. 1 písm. c)“. 
Z výše uvedeného se domníváme, že dovětky „pokud ke 
zpracování kakaových bobů a následným fázím výroby 
došlo na území České republiky“ a „pokud k procesu 
pražení a následným fázím výroby došlo na území České 
republiky“ je nutné vypustit, neboť v navrženém znění § 1 
překračuje zákonné zmocnění.  
Pro úplnost dodáváme, že tyto činnosti (zpracování, 
pražení a další fáze výroby) jistě spadají do výroby 
potravin definované v § 2 odst. 1 písm. f) prováděného 
zákona. 
 

 

Obdobně byla upravena písmena b) až l). 

 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K § 1: 
1. Domníváme se, že v písmenech b), c), d), e), f) a g) 
by za slovy „podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové 
bonbony“ měl být doplněn odkaz na poznámku pod čarou 
č. 1, a to z důvodu zavedení tohoto odkazu již v písm. a) a 
z důvodu přehlednosti právní úpravy. 
 

Vysvětleno. 
Odkaz na poznámku pod čarou je použit vždy při prvním 
normativním odkazu na příslušný právní předpis. 

 2. V písmenech i), j), k), a l) za slova „podle právního 
předpisu upravujícího požadavky na čaj, kávu a kávoviny“ 
navrhujeme vložit odkaz na poznámku pod čarou č. 2. 

Vysvětleno. 
Odkaz na poznámku pod čarou je použit vždy při prvním 
normativním odkazu na příslušný právní předpis. 

 3. Obdobně doporučujeme v písmenu n) za slova 
„podle právního předpisu upravujícího požadavky na 
mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a 
cukrářské výrobky a těsta“ vložit odkaz na poznámku pod 
čarou č. 3. 
 

Vysvětleno. 
Odkaz na poznámku pod čarou je použit vždy při prvním 
normativním odkazu na příslušný právní předpis. 
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 K § 2 – k účinnosti: 
 Navrhujeme doplnit konkrétní datum nabytí 
účinnosti prováděcího právního předpisu, a to dle tzv. 
jednotných dat nabytí účinnosti. Poznámka o tom, že 
datum nabytí účinnosti vyhlášky bude uvedeno do souladu 
s nabytím účinnosti novely zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích (sněmovní tisk č. 502), může být 
uvedena v odůvodnění. 
 

Akceptováno. 
Bylo doplněno předpokládané datum nabytí účinnosti dnem 
1. ledna 2022. 
 

 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

Zásadní připomínka: 

 
Návrh vyhlášky obsahuje ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. c) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady EU) 1535/2015 
ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 
oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti technickou specifikaci, a naplňuje 
definici technického předpisu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. 
f) výše uvedené směrnice. Návrh vyhlášky vzhledem k 
výše uvedenému je nezbytné notifikovat v souladu s výše 
uvedenou směrnicí. 
 

Vysvětleno. 
Návrh v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. 
stanoví seznam potravin, které mohou být označeny jako 
„česká potravina“, pokud splní zákonnou podmínku výroby na 
území České republiky. Technické specifikace těchto potravin 
jsou obsaženy v jiných právních předpisech - vyhlášce 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, vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., 
kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a 
kávoviny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 18/2020 
Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Navrhovaná 
vyhláška tedy není technickým předpisem, který by obsahoval 
nové technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh 
vyhlášky z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního 
procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2015/1535. 
Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vysvětlením souhlasí. 
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Ministerstvo financí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných rezerv 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Český báňský úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 
s právem EU 
 

 

Bez připomínek. 
 

 

Ministryně 
spravedlnosti a 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

 

Bez vyjádření. 

 

 
Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu vlády 
ČR 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
 

 
Bez připomínek. 
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český statistický 
úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Český 
telekomunikační úřad 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Nejvyšší kontrolní 
úřad  
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Hospodářská komora 
ČR 
 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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Svaz měst a obcí 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Sdružení místních 
samospráv ČR 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Asociace 
samostatných 
odborů 
 

 
Bez vyjádření. 

 

 
Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Do ustanovení § 1 písm. m) a písm. n) navrhujeme na 
konec obou z výše uvedených písmen doplnit dovětek 
zdůrazňující, že k relevantním fázím výroby došlo na 
území České republiky, a to obdobnou formou, jak je tomu 
v případě navrhovaného znění § 1 písm. a) až l). 
 
Navrhované znění ustanovení § 1 písm. m) a n): 
 
m) extrudované výrobky podle právního předpisu 
upravujícího požadavky na mlýnské obilné výrobky, 
těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta3) 
vyrobené z rýže, pokud k procesu extrudace a 
následným fázím výroby došlo na území České 
republiky, 
 
n) pufované výrobky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta vyrobené z rýže, 
pokud k procesu pufování a následným fázím výroby 
došlo na území České republiky. 
 
Odůvodnění: Máme za to, že i u těchto dvou typů potravin 
(obdobně jako u ostatních produktů uvedených v § 1 písm. 
a) až l) by mělo být pomocí navrhovaného dovětku 
stanoveno, že podmínkou pro užití vyhrazeného názvu 
„česká potravina“ je, aby ke klíčovým výrobním krokům 

Vysvětleno. 
Podmínka, že výroba potraviny proběhla na území České 
republiky je stanovena v §  9b odst. 1 písm. c) zákona 
č. 110/1997 Sb. 
Vzhledem k tomu, že se fáze výroby prováděné na území 
České republiky u potravin stanovených vyhláškou velmi 
různí, byla jako jednotné kritérium stanovena výroba na 
území České republiky, která je již jako podmínka stanovena 
zákonem.  
Podmínka jednotlivých fází výroby, ke kterým došlo na území 
České republiky, byla vypuštěna také z ustanovení § 1 
písm. a) až l). 
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docházelo na území České republiky. Výše uvedené 
doplnění má zamezit tomu, aby informaci naznačující, že 
země původu je Česká republika nesly výrobky, které by 
na území České republiky byly např. pouze máčeny v 
jogurtu či čokoládě, když i takovou jednoduchou úpravu 
dané potraviny lze dle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 
110/1997 Sb. považovat za výrobu potraviny. 
 

 
Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Státní zemědělský 
intervenční fond 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Potravinářská 
komora ČR 

I. Obecné návrhy 
 
• Navrhujeme vypustit požadavek „zpracování 
kakaových bobů a následným“, vložit text „všem“ 
 
Odůvodnění:  
- Navrhujeme vypustit výše uvedený požadavek, 
protože by bylo nutné mít definici co všechno (jaké 
operace) obnáší zpracování kakaových bobů. Navíc 
některé kroky jako např. fermentace a sušení jsou vždy 
prováděny, tam kde se kakaové boby pěstují. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 II. Návrhy k seznamu potravin 
 
Návrhy k seznamu potravin a nové požadavky jsou 
doporučujícího charakteru. 
 
• Doporučujeme doplnit stávající seznam § 1 
o výrobky s čokoládou a sójové cukrovinky 
 
1) Vložit písm. h) do § 1) 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
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Výrobek s čokoládou (hořkou čokoládou) a/nebo mléčnou 
čokoládou a/nebo bílou čokoládou podle právního 
předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, 
med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 
čokoládu a čokoládové bonbony, kde celkový obsah 
čokolády musí být nejméně 25 %, pokud ke všem fázím 
výroby došlo na území České republiky. 
 

vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 

 2) Vložit písm. i) do § 1)  
Sójová cukrovinka podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový 
prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové 
bonbony, kde celkový obsah sóji musí být nejméně 30 %, 
pokud ke všem fázím výroby došlo na území České 
republiky. 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
 

 3)  § 1) písm. h) až n) budou označeny jako j) až p)  
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit výrobky s čokoládou – jde de facto o 
obdobu čokoládových bonbonů (které jsou definovány ve 
vyhlášce č. 76/2003) – se stejným požadavkem na 
minimální obsah čokolády v %. Současně navrhujeme 
rozšířit seznam potravin o cukrovinky ze  sóji, s 
minimálním obsahem sóji 30 %. 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
 

 • Doporučujeme stávající seznam § 1 doplnit o 
arašídové křupky 
 
Odůvodnění:  
Návrh potraviny vychází z tradiční výroby arašídových 
křupek, které mají svojí historii již od roku 1975. Největší 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
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podíl vstupní suroviny je kukuřičná krupice, která se 
následně extruduje a její podíl na hotovém výrobku činí 
cca 60 % a je původem ČR. Zbytek však činí arašídy 
pražené (původ Argentina, Čína), palmový olej jako fixátor 
arašídů (původ Indonésie/Malajsie), jedlá sůl (původ 
Německo). Výrobek se snaží prosadit jako „česká 
potravina“ ale prozatím bez úspěchu, a to z důvodu 
nízkého podílu vstupní suroviny původem z ČR. Celkový 
podíl výroby arašídových křupek vyráběných za rok je cca 
900 t v přepočtu na sáčky skoro 10 milionů od gramáže 70 
g – 200 g. 
 

Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 

 • Doporučujeme stávající seznam § 1 doplnit o 
zpracované produkty rybolovu, které vznikly zpracováním 
nezpracovaných produktů rybolovu na území ČR 
 
Odůvodnění:  
Zpracovatelé mořských ryb s tradicí více než 100 let by 
uvítali rozšíření seznamu v § 1 o výrobky z mořských ryb 
– zavináče, rybí saláty ze sleďů atd. Z pochopitelných 
důvodů není možné dané suroviny vychovat, přesto je 
ročně zpracováno cca 8000 tun sleďů, makrel a tuňáků. 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
 

 • Doporučujeme stávající seznam § 1 doplnit o 
mražené krémy 
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit seznam o tyto druhy potravin: 
- Mražený krém sorbet, pokud ke zpracování ovocné 
složky, ovoce, které není prokazatelně pěstováno na 
území ČR a následným fázím výroby došlo na území 
České republiky.  
- Mražený krém ovocný, pokud ke zpracování 
ovocné složky, ovoce, které není prokazatelně pěstováno 
na území ČR a následným fázím výroby došlo na území 
České republiky.  
- Mražený krém vodový, pokud ke zpracování a 
následným fázím výroby došlo na území České republiky.  

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
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- Mražený krém vodový, u této kategorie potravin je 
povoleno odlišně od znění písmene b) odstavce 1, 
paragrafu 9b zákona započítávat přidanou vodu do 
celkové hmotnosti všech složek.  
- Pro mléčné, smetanové mražené krémy a mražené 
krémy s rostlinným tukem, se do 25 % složek původem ne 
z ČR nezapočítávají složky, které nelze na území ČR 
vypěstovat, či vyrobit, např. palmový tuk, kokosový olej, 
vanilkové lusky apod. 
   

 • Doporučujeme stávající seznam § 1 doplnit o 
oplatky a sušenky 
 
Navrhujeme doplnit seznam o tyto druhy potravin: 
a) oplatky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, jestliže se jedná o 
oplatky máčené v čokoládě či kakaové polevě a k výrobě 
došlo na území České republiky. 
b) oplatky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, jestliže se jedná o 
oplatky s tukovou náplní, včetně čokoládové, a k výrobě 
došlo na území České republiky. 
c) sušenky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, jestliže se jedná o 
sušenky máčené v čokoládě či kakaové polevě a k výrobě 
došlo na území České republiky. 
d) sušenky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, jestliže se jedná o 
sušenky s tukovou náplní, včetně čokoládové, a k výrobě 
došlo na území České republiky.“ 
 
Odůvodnění:  
Seznam potravin v § 1 by měl být doplněn o uvedené 
potraviny, neboť v souladu s důvodovou zprávou k 
navrhované vyhlášce se jedná či může jednat taktéž o 
potraviny, jejichž výroba je v České republice historicky 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
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dlouhodobě tradiční a rozšířená, ale pro jejichž výrobu je 
nutné používat složky (suroviny), které nelze z objektivních 
důvodů na území České republiky získat (vypěstovat) či 
složky (suroviny) pro jejich výrobu se v České republice 
nepěstují. 
V případě složek nepěstovaných v České republice se 
nemusí jednat pouze o „čokoládu“ či „rýži“. Je třeba vzít v 
úvahu, že některé sušenky a oplatky, které se na území 
České republiky taktéž dlouhodobě vyrábějí, nemohou 
objektivně splnit požadavek minimálního % surovin 
pocházejících z České republiky z toho důvodu, že 
obsahují tukovou náplň nebo jsou máčené v čokoládě či 
kakaové polevě.  
Z technologických důvodů nelze do tukových náplní či 
kakaových polev používat rostlinné tuky ze surovin 
vypěstovaných na území České republiky. Procesně 
nejvhodnější z hlediska konzistence a stability produktu 
jsou tuky tropického původu - palmový, palmojádrový, 
kokosový, příp. bambucký. U některých výrobků činí náplň 
až 80 % a z toho až polovina může být rostlinný tuk. 
 

 • Doporučujeme stávající seznam § 1 doplnit o mleté 
koření a kořenící směsi  
 
Odůvodnění:  
Doporučujeme seznam doplnit o mleté koření a kořenící 
směsi podle právního předpisu upravujícího požadavky na 
koření č. 398/2016, pokud k procesu mletí koření, míchání 
a následným fázím výroby došlo na území České 
republiky. U této kategorie je hlavním důvodem ten fakt, že 
surovina použitá ve výrobku se v ČR nepěstuje/nevyrábí, 
při výrobě však v ČR dochází k jejich významnému 
zpracování tj. nejen balení. Výroba v ČR je tradiční, tj. více 
jak 20 – 25 let. 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
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České sdružení pro 
značkové výrobky 
 

§ 1 písmeno a)  
 
Doporučujeme písmeno a) upravit následovně – vložit text 
„hořká čokoláda“, vypustit text „zpracování kakaových 
bobů a následným“, vložit text „všem“. 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno b)  
 
Doporučujeme písmeno b) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno c)  
 
Doporučujeme písmeno c) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno d)  
 
Doporučujeme písmeno d) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno e)  
 
Doporučujeme písmeno e) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno f)  
 
Doporučujeme písmeno f) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 
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 § 1 písmeno g)  
 
Doporučujeme písmeno g) upravit následovně – vypustit 
text „zpracování kakaových bobů a následným“, vložit text 
„všem“. 
 

Vysvětleno. 
Podmínka zpracování kakaových bobů a následných fází 
výroby na území České republiky byla vypuštěna. 

 § 1 písmeno h)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno h) a všechna 
následující označení písmeny změnit: 
 
h) výrobek s čokoládou (hořkou čokoládou) a/nebo 
mléčnou čokoládou a/nebo bílou čokoládou podle právního 
předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, 
med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 
čokoládu a čokoládové bonbony, kde celkový obsah 
čokolády musí být nejméně 25 %, pokud ke všem fázím 
výroby došlo na území České republiky, 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 

 § 1 písmeno i)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno i) a všechna 
následující označení písmeny změnit: 
 
i)     sójová cukrovinka podle právního předpisu 
upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 
čokoládu a čokoládové bonbony, kde celkový obsah sóji 
musí být nejméně 30 %, pokud ke všem fázím výroby došlo 
na území České republiky, 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
 

 § 1 písmeno r)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno r): 
 
r) oplatky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta3), jestliže se jedná o 
oplatky máčené v čokoládě či kakaové polevě a k výrobě 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
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došlo na území České republiky, 
§ 1 písmeno s)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno s): 
 
s) oplatky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta3), jestliže se jedná o 
oplatky s tukovou náplní, včetně čokoládové, a k výrobě 
došlo na území České republiky, 
 

označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 

 § 1 písmeno t)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno t): 
 
t) sušenky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta3), jestliže se jedná o 
sušenky máčené v čokoládě či kakaové polevě a k výrobě 
došlo na území České republiky, 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
 

 § 1 písmeno u)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno u): 
 
u) sušenky podle právního předpisu upravujícího 
požadavky na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta3), jestliže se jedná o 
sušenky s tukovou náplní, včetně čokoládové, a k výrobě 
došlo na území České republiky, 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
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 § 1 písmeno v)  
 
Doporučujeme vložit nové písmeno v): 
 
t) mleté koření a kořenicí směsi podle právního 
předpisu upravujícího požadavky na koření4), pokud k 
procesu mletí koření, míchání a následným fázím výroby 
došlo na území České republiky. 
 
4) Vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, 
jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené 
omáčky, dresinky a hořčici. 
 
Odůvodnění: 
- základní surovina/suroviny použité ve výrobku se v 
ČR nepěstují/nevyrábějí, 
- při výrobě v ČR dochází k jejich významnému 
zpracování, tedy nejen k balení, 
- výroba v ČR je tradiční tj. více jak 20-25 let. 
 

Vysvětleno. 
Doporučovaný výrobek nebyl do seznamu potravin podle 
vyhlášky zahrnut. Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi 
omezený výčet potravin, jejichž majoritně zastoupené 
suroviny nelze v České republice vyprodukovat, avšak 
v historicky zde probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 

 OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
 
Výčet potravin je třeba rozšířit o další položky. Chybí v 
něm například ořechy (některé druhy se u nás nepěstují, 
ale máme tu lokální zpracovatele), arašídy nebo i exotické 
ovoce/zelenina (banány, ananas, pomeranče) – pokud se 
využívají na výrobu ovocných šťáv. 
 

Vysvětleno. 
Vyhláška má za cíl postihnout jen velmi omezený výčet 
potravin, jejichž majoritně zastoupené suroviny nelze 
v České republice vyprodukovat, avšak v historicky zde 
probíhá jejich výroba.  
Výrobky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce, budou moci nést 
označení „česká potravina“, pokud splňují podmínky pro toto 
označení stanovené zákonem č. 110/1997 Sb. Pokud tyto 
podmínky nesplňují a nejsou uvedeny na seznamu podle 
vyhlášky, ale byly v České republice vyrobeny, může pro ně 
být využito například označení „Vyrobeno v ČR“. 
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