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Novela zákona o potravinách

• nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU

• dopad na celý potravinářský průmysl• dopad na celý potravinářský průmysl

• stanovení povinností provozovatelů potravinářských 
podniků 

• působnost zákona na všechny fáze výroby, zpracování a 
distribuce potravin 



Novela zákona o potravinách

• Důsledek přijetí řady EUpředpisů, zejména:
- nařízení (EU)č. 1169/2011o poskytování informací

spotřebitelům o potravinách,
- nařízeníč. 1331/2008,č. 1332/2008, nařízeníč.
1333/2008a nařízeníč. 1334/2008(oblast přídatných
látek, aromat a enzymů)

• Podněty vycházející z výkonu dozoru a požadavků

vyplývající z praxe provozovatelů potravinářských
podniků, vývoje potravinářského sektoru apod.



Novela zákona o potravinách

Sjednocení používané terminologie v oblasti 
potravinového práva

• Nařízení (ES) č. 178/2002 – uvádění na trh, potravina, 
bezpečná potravina apod. 

• Nařízení (EU) č. 1169/2011 – země původu, podmínky 
uchování apod.



Novela zákona o potravinách

Vypuštění duplicitních ustanovení

• potravina, datum použitelnosti, látky určené k aromatizaci, 
přídatné látky

• označování balených potravin 

• povinnosti PPP – přídatné látky, potraviny pro zvláštní 
výživu apod.



Novela zákona o potravinách

Národní požadavky na nebalené potraviny:
V těsné blízkosti potraviny umístit :

• jméno a adresu PPP, který potravinu vyrobil

• údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech

• údaj o třídě jakosti, 

• název potraviny,

• země nebo místo původu, 

• údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011.



Novela zákona o potravinách

Zpřesnění požadavků pro provozovatele potravinářských podniků

• Potravina neznámého původu (identifikování PPP, který potravinu nebo její 
složku  vyrobil nebo dodal jinému PPP)složku  vyrobil nebo dodal jinému PPP)

• Dodržování podmínek uchování a požadavků na jakost (dle prováděcích 
předpisů, případně stanovené výrobcem)

• Použití k výrobě pouze potravin, které jsou v souladu s požadavky na 
bezpečnost potravin

• Označení šarže na výrobku – výrobcem nebo dovozcem (zachování označení 
šarže) 

• U zabalených a nebalených potravin dodržovat lhůty pro uvádění na trh

• Při dovozu potravin předložení osvědčení, případně jiné vstupní doklady  



Novela zákona o potravinách

Zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů

• Státní veterinární správa – oblast potravin živočišného 
původu 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce  - oblast 
potravin rostlinného původu



Příprava nové vyhlášky 
pro maso a masné výrobky  

Požadavky a návrhy změn k vyhlášce č.326/2001 Sb. např.Požadavky a návrhy změn k vyhlášce č.326/2001 Sb. např.

• zachování záporných hmotnostních odchylek

• vymezení definice masa

• tzv. „vyhláškové výrobky“

• zachování jakostních tříd u šunek



Nařízení  EP a Rady (EU) č.  1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům  

Účinnost

• účinnost většiny nových ustanovení je odložena o 3 roky 
(prosinec 2014), nutriční označování až o 5 let  (prosinec (prosinec 2014), nutriční označování až o 5 let  (prosinec 
2016)

• potraviny označené před 2014 či 2016 (v případě NO) v 
nesouladu s požadavky nařízení – možné uvádět na trh do 
vyčerpání zásob 

• nerozhodnuté záležitosti (např. označování země původu u 
některých druhů potravin) musí Komise po konzultacích 
ve stanovené lhůtě dořešit



Nařízení  EP a Rady (EU) č.  1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Návody
• Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o 

poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Zpracováno pracovní skupinou Komise složenou ze zástupců členských států.
Cílemje jednotnéchápánía uplatňovánínařízení. Dokumentnemáoficiální právníCílemje jednotnéchápánía uplatňovánínařízení. Dokumentnemáoficiální právní
status a v případě sporu má konečnou odpovědnost za výklad práva Soudní dvůr
EU. Dokument bude průběžně aktualizován

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legisl
ation_en.htm  

• Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy 
EU k  nařízení (EU) č. 1169/2011, směrnici 90/496/EHS a  směrnici 
2002/46/ES s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních 
hodnot uvedených na etiketě

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm 



Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o 
výživových a zdravotních tvrzeních při 

označování potravin

Seznam povolených výživových tvrzení - příloha nařízení (ES) č.1924/2006
Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 116/2010 Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 116/2010 

nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 

Seznam povolených zdravotních tvrzení –příloha nařízení (EU) č.432/2012
Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 536/2013

Nařízení  (EU) 432/2012 je použitelné od 14. prosince 2012 (od této doby 
smí být na potravinách jen schválená zdravotní tvrzení uvedená na seznamu 
v příloze)
Obchodování s produkty uvedenými na trh před 1. červnem 2014, které 
nesplňují požadavky umožněno do spotřebování zásob



Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o 
výživových a zdravotních tvrzeních při 

označování potravin

• Stále mohou být používána ta zdravotní tvrzení podle čl. 
13 odst.1 , které jsou na “čekacím“ seznamu tj,. prozatím 
nebyla zamítnuta ani přijata:

- hodnocení úřadem EFSA není dokončeno

- hodnocení Komisí a členskými státy není dokončeno

- vztahující se bylinám (botanicals)



Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních při označování potravin – Návody

• Prováděcí pokyny k nařízení č. 1924/2006 o  výživových zdravotních 
tvrzeních při označování potravin – Závěry Stálého výboru pro potravinový 
řetězec a zdraví zvířat ze 14.12.2007

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm 

• Doporučení k aplikaci principu flexibility při používání zdravotních tvrzení

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/flexibilita-zdravotnich-
tvrzeni_7541_2643_5.html

• Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve 
vztahu k nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin 

na stránkách MZe…..

• Registr výživových a zdravotních tvrzení EU 

http://ec.europa.eu/nuhclaims



Dotační tituly

• Národní dotační titul 13 - Podpora zpracování • Národní dotační titul 13 - Podpora zpracování 
zemědělských produktů

• Program rozvoje venkova - opatření I.1.3 Přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům



Národní dotační program 13 
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
• je určen pouze pro potravinářské podniky, které splňují po dobu tří let

podmínku počtu pracovníků mezi 250 až 750 osob nebo ročního obratu
mezi 50 mil. až 200 mil. EUR a podmínku podílu tržeb z vlastnímezi 50 mil. až 200 mil. EUR a podmínku podílu tržeb z vlastní
výroby potravin je vyšší než 50%.

• Program tak doplňuje opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům z Programu rozvoje venkova, který je
určen především pro malé a střední podniky, jež nedosahují výše
uvedených počtů pracovníků a výše obratu.



Národní dotační program 13

• Projekty předkládané žadateli musí mít minimální hodnotu
nákladů 1 mil. Kč amaximálníhodnotunákladů 60mil.Kčnákladů 1 mil. Kč amaximálníhodnotunákladů 60mil.Kč

• Výše dotace je stanovena na maximálně 25%
z uznatelných nákladů projektu, jak určují Pokyny
Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a
lesnictví na období 2007 až 2013.



Národní dotační titul 13 - Podpora zpracování 
zemědělských produktů

žádosti 
celkem

dotace celkem žádosti 
maso

dotace maso

2010 44 179999 992 18 75753 527

• *k dispozici 131 mil. Kč nevyčerpáno v plné výši

• **požadavek

2010 44 179999 992 18 75753 527

2011 34 120 734 480* 10 29 989 940

2012 34 131 745 115 7 24 332 195

2013** 36 219 000 000** 11 84 270 000 **



Kvalita potravin a její podpora

• Národní značka kvality KLASA• Národní značka kvality KLASA

• Celkem je nyní značkou Klasa oceněno 1164 výrobků od 
221 výrobců, z nichž 247 jsou masné výrobky.



Kvalita potravin a její podpora

• Regionální potravina• Regionální potravina

• V současné době je oceněno celkem 373 regionálních 
potravin v 9 kategoriích, z nichž 70 jsou masné výrobky. 



Kvalita potravin a její podpora

• Evropské systémy režimů jakosti• Evropské systémy režimů jakosti

• Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisného 
označení, Zaručená tradiční specialita

• průběh zápisu

• zápis výrobku „pražská šunka“ jako ZTS 

– vypořádání připomínek



Vaše dotazy

dana.triskova@mze.cz

Odbor potravinářské výroby a legislativy
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1



DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST


