
Posudek vedoucí diplomové práce 
Název práce: Označování potravin

Vypracovala: Markéta Soukupová

Datum odevzdání práce v elektronické podobě: 24.2.2015
Rozsah práce: Práce je zpracována v celkovém rozsahu 85 stran, což zahrnuje i obsah a přílohy 
(použité zdroje aj.), jakož i klíčová slova.  

1. Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu 
Zvolené téma je tématem aktuálním nejen z hlediska práva, ale též z hlediska požadavků společnosti. 
Diplomantka v úvodu vysvětluje svůj zájem o danou oblast a mezi jiným se zabývá právě též dopadem 
(ne)kvality potravin na zdraví lidí. Řádné označování potravin dává možnost volby a výběru toho, co 
je pro každého tím nejlepším z hlediska možností, potřeb, přesvědčení apod.
Pokud jde o právní úpravu, potravinové právo celkově prodělalo v posledních cca 15 letech značný 
vývoj. V reakci na obranu proti nákazám/závadným potravinám došlo k zásadnímu zajištění 
bezpečnosti potravin a vytvoření bezpečnostního systému napříč Evropou. Ve vztahu k označování 
potravin (a zajištění základních zásad potravinového práva) dochází stále ke zvyšování nároků na tok 
informací směrem ke spotřebitelům. Hlavním zdrojem pro právní úpravu jsou v našich podmínkách 
normy EU, popř. principy zakotvené v mezinárodním právu.
Pokud jde o náročnost práce, lze ji nahlížet ze dvou úhlů. Jednak s ohledem na možné zdroje ke 
zpracování práce. Literatury, která by se daným tématem zabývala komplexně, není mnoho. Je tedy 
třeba vycházet zejména z dostupné právní úpravy, což vyžaduje pečlivou práci. Na druhé straně se 
jedná o téma, které je spíše popisné (viz např. výčet povinných informací) a méně je třeba využít 
srovnávací a další právně analytické postupy. 

2. Hodnocení práce.
V návaznosti na úvod, v němž se diplomantka zabývá důvody pro volbu tématu a vymezením
základních pojmů, jsou vysvětleny principy a zásady ve vztahu k označování potravin. V této části 
diplomantka naznačuje, jak se zásady konkrétně promítnou do zkoumané problematiky.
Ve výčtech pramenů právní úpravy je v rámci EU hlavní pozornost věnována právní úpravě z roku 
2011, jejímž smyslem je sjednocení právní úpravy, pokud jde o označování potravin. Zajímavá 
poznámka se týká možné budoucí právní úpravy, která by zohlednila též specifické nároky na 
potraviny (veganství apod.). Dále je zmíněno základní nařízení 178/202/ES o obecných zásadách 
a bezpečnosti potravin.
Následuje stručná charakteristika národní právní úpravy, zejména zákona o potravinách. Diplomantka 
komentuje poslední novelizaci, do níž se promítlo přenesení většiny otázek do přímo použitelného 
předpisu EU.
Kapitola třetí je věnována popisu povinných údajů na potravinách. Jedná se o rozsáhlou část. Přestože 
je zejména popisná, diplomantka ji obohacuje tím, že včleňuje do textu vlastní závěry, popř. 
připomínky uplatněné v průběhu procesu přijímání nové právní úpravy. V závěru této kapitoly je 
vyslovena otázka, zda náročnost zavedení nových požadavků na označování (z pohledu výrobce 
potraviny) odpovídá nárokům většiny lidí – zda tito mají o informace skutečně zájem.
V kapitole 4 jsou zmíněna výživová a zdravotní tvrzení. V kapitole 5 jsou popsány požadavky na 
prodej na dálku.
Rozsáhlá kapitola 6 je věnována značkám kvality, které umožňují spotřebiteli další orientaci na trhu 
potravin.

3. Hodnocení práce a otázky k obhajobě.
Práci jako celek hodnotím kladně. Podle mého názoru přináší komplexní přehled o právní úpravě 
obsahující požadavky na označování potravin. Diplomantka se zabývá jak charakteristikou pramenů 
práva, tak dále analyzuje konkrétní požadavky. V práci jsou zohledněny vlastní závěry a návrhy na 
budoucí úpravu, resp. poznámky k nedostatečnosti stávající úpravy. Určitým nedostatkem práce je, že 
se diplomantka podrobněji nezabývá důsledky nedodržení informační povinnosti a nejsou využity 
poznatky z judikatury.



Jak jsem již uvedla v úvodu, jde o práci, která vyžaduje spíše popisný přístup. Přestože tento 
převažuje, diplomantka jej vyvažuje vlastními poznámkami. Z pohledu hypertrofie práva se nabízí 
otázka, do jaké míry je třeba vše podrobně řešit, resp. do jaké míry může tuto oblast řešit samotný trh 
a požadavky spotřebitelů/odběratelů. V tomto směru by bylo zajímavé zabývat se např. prodejem 
potravin ze dvorku nebo tzv. farmářskými trhy jako něčím, co si moderní společnost vyžádala. 

Vzhledem k tomu, že práce popisuje povinnosti výrobců potravin, směřuje první otázka k tomu, do 
jaké míry jsou tito výrobci nejen povinnými osobami, ale naopak zda a jak jsou též podporováni či 
motivováni: 1) Existují v oblasti označování potravin ekonomické nástroje, které by vedly k aktivnímu 
označování ze strany výrobců?
Druhá otázka míří na budoucí vývoj: 2) Měly by povinnosti k označování potravin být nadále 
rozšiřovány – pokud ano jakým směrem a v jaké formě?

4. Práce splňuje požadované předpoklady. V podstatě v ní kromě absence otázek k odpovědnosti 
a popisnosti nespatřuji zásadní nedostatky. Doporučuji ji tedy k obhajobě s hodnocením výborně.
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