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Legislativní proces – nepřetržitý proces

(důsledek implementace předpisů EU, technologický vývoj, 
požadavky průmyslu a spotřebitelů atd.)

- stabilizace právního prostředí 

- jasné a srozumitelné znění 

právních předpisů

- dostatečné přechodné období 

(doprodej)

Cílem . . .

Potravinové právo



Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách – novela č. 180/2016 Sb.

Vyhláška č. 417/2016 Sb. - o způsobech označování potravin

Vyhláška č. 69/2016 Sb. - maso amasné výrobky

Vyhláška č. 397/2016 Sb. - mléko amléčné výrobky

Vyhláška č. 398/2016 Sb. - koření, sůl, dehydratované výrobky

Vyhláška č. 58/2018 Sb. - doplňky stravy

Vyhlášky v legislativním procesu

Vyhláška pro nealkoholické nápoje, ovocná vína, medovina, pivo, lihoviny a ostatní

alkoholické nápoje

Vyhlášky před zahájením legislativního procesu

Vyhláška pro pekařské a cukrářské výrobky

Vyhláška o požadavcích na výrobu pokrmů, způsobu uvádění pokrmů na trh a

dalších požadavcích na pokrmy



Zákon o potravinách a tabákových 

výrobcích

• Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o

potravinách a tabákových výrobcích

– ve fázi přepravy musí být doklad o původu zboží k dispozici a

okamžitě předložen orgánu dozoru,

– zpřesnění definice malého množství

• Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – aktuálně

zahájení legislativního procesu, účinnost - prosinec 2019



Nové nařízení o úředních kontrolách

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/625 
ze dne 15.  března 2017 o úředních kontrolách

• Účinnost k 13.12.2019

• Analýza předpisu

• Zpracovávání srovnávací tabulky

• Implementace do národní legislativy



Nařízení o nových potravinách

• HMYZ

• od 1. 1. 2018 - jednoznačně novou
potravinu, před uvedením na trh musí
projít schvalovacím procesem dle
nařízení (EU) 2015/2283 o nových
potravinách

• Nové potraviny mohou být nově vyvinuté,
vyrobené novou technologií nebo novým
technologickým procesem, ale také
potraviny, které jsou tradičně
konzumovány mimo státy EU.

• Do 31. 12. 2017 nebyla situace
jednoznačná, v některých ČS byl hmyz na
národní úrovni povolen – na základě
hodnocení rizika – tyto firmy musí do 1. 1.
2019 podat žádost dle nařízení (EU)
2015/2283

• Žádost se podává přímo EK (elektronicky)

K 1. 3. 2018 podány EK žádosti
na:

sušené cvrčky (celé i mleté)
sušené moučné červy
larvy potemníka stájového

• Zásady správné zemědělské a výrobní praxe
produkce hmyzu určeného pro lidskou
spotřebu, dokument se zabývá

A. chovem hmyzu
B. zpracováním hmyzu



Nařízení komise - AKRYLAMID

Nařízení komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení 
přítomnosti akrylamidu v potravinách, účinné od 11.  4.  2018

• Evropská komise 
– bude vydána příručka s upřesňujícími pokyny k uplatňování tohoto nařízení

– rozdělení provozovatelů potravinářských podniků
– zpřesňující seznam potravin, které budou podléhat  nařízení

Stanoveny srovnávací hodnoty pro určené výrobky, 

které by neměly být překračovány,  tyto hodnoty 

nejsou maximálním limitem, jsou indikátorem toho, že 

nově zavedená opatření jsou účinná ! 



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/506 

ze dne 26. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku zaručených 

tradičních specialit 

(„Pražská šunka“ (ZTS)) 

• Použitelné ve všech ČS od 26.3.2018 (Úřední věstník EU)

• Zapsané názvy lze použít k označení produktů, které jsou uváděny na trh na 

území EU a nevyhovují specifikaci produktu „Pražská šunka“ (ZTS), po 

dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Používají-li se s 

odkazem na produkty, které nevyhovují specifikaci produktu, nesmí být tyto 

názvy uváděny společně s označením „zaručená tradiční specialita“ ani se 

zkratkou „ZTS“ nebo symbolem Unie. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDuLTGpNLaAhVQI1AKHS1sCcIQjRx6BAgAEAU&url=https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prazska-sunka-bude-zarucenou-tradicni-specialitou-musi-dodrz/r~14feea74188111e8b8efac1f6b220ee8/&psig=AOvVaw3jRyGluRjOFXVRMtUDUCRW&ust=1524637738570304


Označování země původu potravin
• Povinné: hovězí, med, čerstvé ovoce a zelenina, olivový olej, vepřové, drůbeží, 

kozí, skopové – prováděcí nařízení 1337/2013

• Povinné: pokud by označení potraviny uvádělo spotřebitele v omyl ohledně 

skutečné země původu

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) - ZEMĚ PŮVODU PRIMÁRNÍ 

SLOŽKY 

Nařízení stanovující způsob označení původu primární složky potraviny pokud je její 

původ odlišný od označeného původu potraviny jako celku?

• Původ složky se označí jako

- EU/mimoEU nebo      - region nebo

- země nebo                 - slovy, že země původu složky je odlišná od země 

původu potraviny

• Použitelné od 1. dubna 2020



RUM ETHER

• Stanovisko EFSA - aromatická látka „rum ether“

• Dopad na použití rumového etheru pro alkoholické nápoje

(tuzemák), cukrovinky, pekařské výrobky apod.

• Přechodné období pro uvádění aromatické látky na trh a výrobků obsahující

aromatickou látku na trh pouze do 22. 4. 2018

• ČR společně s SK podaly EK žádost o povolení výjimky možného užití aromatické

látky pouze v tradičním alkoholickém nápoji – tuzemák

• U ostatních kategorií - alternativní rumová aromata bez obsahu rumového etheru,

která senzoricky nahrazují stávající rumová aromata

• EK prodloužila 17.4.2018 České republice a Slovenské republice stávající výjimku

na dalších 5 let v užívání „rumového aroma“ do tradičního alkoholického nápoje typu

– Tuzemák (Tuzemský)
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Nekalé obchodní praktiky
• Národní právní úprava - zákon č. zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při 

prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 
50/2016 Sb.

• Problematika NOP - podnákladové ceny,  rozdílné marže na stejných výrobcích, dvojí 
kvalita potravin apod.

• Důsledné vymáhání zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů 

• Odborná diskuse nad revizí zákona o významné tržní síle tak, aby došlo k efektivnímu 
a účinnému naplnění cíle a záměru tohoto předpisu  

• Systematický tlak na ČR a ostatních členských států na EK s cílem řešit nekalé 
obchodní prakticky evropským právním předpisem

– Celoevropská veřejná konzultace na téma „Jak učinit potravinový řetězec 
spravedlivější“ (2017) – MZe se zapojilo



• Díky úsilí  ČR (MZe) a několika ČS představila EK dne 16. 4. 2018 Radě ministrů 
návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. 

• Cílem je snížit výskyt nekalých obch. praktik v potravinovém řetězci-
zavedením minimálního společného standardu ochrany v celé EU

• Hlavní prvky návrhu směrnice:

- vztahuje se na NOP ve vztahu k malým a středním podnikům 

- obsahuje seznam praktik které jsou považovány za nekalé

- umožnuje přijmout ČS přísnější národní opatření nad rámec směrnice  

MZe tuto navrženou minimální právní úpravu jednotnou pro všechny ČS 
podporuje

Nekalé obchodní praktiky



• EK dne 11. dubna 2018 publikovala návrh revize spotřebitelské legislativy 
EU (tzv. spotřebitelský balíček), které obsahuje ustanovení považující dvojí 
kvalitu produktu za zakázanou obchodní praktiku.

• EK také již publikovala Jednotnou metodologii testování potravinářských 
produktů na dvojí kvalitu. 

• ČR vyjádřila podporu k návrhu EK v oblasti dvojí kvality.

• „Spotřebitelé, ať už žijí kdekoliv v EU musí mít jistotu, že produkt, 
který kupují je odpovídající očekávání, která plynou z jeho značky, 
obalu a prezentace.“

MZe tuto navrženou minimální právní úpravu jednotnou pro všechny ČS podporuje

Dvojí kvalita potravin



Národní dotační program DP13

• Účelem je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů

• Doplnění k „Programu rozvoje venkova“ – velké potravinářské podniky

s 250 zaměstnanci a více

• Od 2004 do 2017 z programu vyplaceny 2,8 mld. Kč

na zhruba 835 projektů (z rozpočtu MZe).

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

Předmětem podpory mohou být např.: Výrobní linky,

balící a porcovací linky, informační systémy výroby,

kontrolní a měřící zařízení, modernizace chlazení

a skladovacích prostor, aj.



Přehled poskytnuté podpory v rámci DP 13
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Vyplacená podpora v rámci DP 13 
(mil. Kč)

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

míra podpory 23,82% 23,45% 23,39% 25,00% 32,37% 32,91%



Příručky pro 

provozovatele 

potravinářských 

podniků

www.eagri.cz



Jak se vyznat v etiketách potravin ?

Maso

Šunka

Mléko

Jogurt

Máslo

Vejce

Nápoje

Džem

Ovoce

http://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/oznacovani-potravin.aspx

http://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/oznacovani-potravin.aspx


Jak se vyznat v etiketách potravin ?

• Určeno spotřebitelům

• Výchova spotřebitele

• Prezentace na webu, 

na prodejně, 

letákem…

• Ke stažení na 

stránkách 

MZe



Děkuji Vám za pozornost
www.eagri.cz

www.bezpecnostpotravin.cz


