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1 Předmluva 

  

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila téma „Potravinové právo v ČR a 

v zahraničí“, protože oblast výživy člověka patří dlouhodobě k mým prioritním 

zájmům. To, že Katedra práva životního prostředí takovéto téma vypsala, mi přineslo 

příležitost, jak si své věcné informace z této oblasti doplnit o legislativní rámec a 

proniknout hlouběji do zákonné úpravy této problematiky. 

  V životě člověka totiž hraje výživa jednu z nejdůležitějších rolí. V dnešní době 

je všeobecně přijímán názor, že pokud si chceme dlouhodobě uchovat své zdraví
1
, je 

nezbytné začlenit do běžného života aktivity, jakými jsou např. cvičení, odpočinek, 

kvalitní spánek a udržování dobrého stavu mysli, a ve zvýšené míře dbát o naše 

stravovací návyky a množství a složení potravy, kterou každodenně konzumujeme. 

Právě výživa je pak nejvýznamnějším  z vnějších faktorů, které ovlivňují zdravotní stav 

člověka a následně délku jeho života. „Odborníci se většinou shodují na 40% vlivu, 

někteří uvádějí dokonce 60% ovlivnění. Ve všech vyspělých zemích jsou proto pro 

výchovu obyvatelstva ke správné výživě vydávána výživová doporučení pro 

obyvatelstvo.“
2
 Pokud tedy víme, že se výživa takto významně podílí na stavu našeho 

zdraví, je na každém z nás, jak s touto informací naloží. Důraz je třeba klást na to, že 

rozhodnutí týkající se výživy co do jejího množství a složení, je rozhodnutím 

individuálním a každý tak bere na sebe odpovědnost za tu část svého zdraví, kterou 

takto může ovlivnit.
3
 Oproti tomu existují  i další oblasti výživy, které běžný 

                                                 
1
 Světová zdravotnická organizace vypracovala dvě definice zdraví. První z nich pochází z roku 1948 a 

vymezuje zdraví jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jako pouhou nepřítomnost 

nemoci nebo slabosti“ („Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity“). V roce 1999 byla přijatá druhá definice zdraví z toho 

důvodu, že první byla považována za příliš obecnou a neumožňující objektivní měření zdraví. Druhá 

definice tak vymezuje zdraví úžeji, a to jako „snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku 

zjistitelných nemocí nebo poruch, a nárůst pociťované úrovně zdraví“. („The reduction in mortality, 

morbidity and disability due to detectable disease or disorder, and an increase in the perceived level of 

health“). Dostupné z http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/podpora_20zdravi.pdf 
2
 DOSTÁLOVÁ, J. Sborník textů přednášek přednesených na semináři ke Světovému dni výživy: 

Inovovaná výživová doporučení pro českou populaci. Editoři Ctibor Perlín a Jindřich Špicner, 2012. 

ISBN 978-80-86909-06-6, dostupné z http://www.vyzivaspol.cz/res/data/003/000593.pdf 
3
 Populace žijící západním stylem života jsou náchylnější k tzv. civilizačním chorobám, mezi které jsou 

nejčastěji řazeny nemoci kardiovaskulárního systému, hypertenze, diabetes mellitus, obezita, nádorová 

onemocnění, deprese, Alzheimerova choroba a další.  
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spotřebitel-konzument nemá možnost ovlivnit buď vůbec anebo jen nepřímo či s 

obtížemi. Jsou jimi např. bezpečnost (zdravotní nezávadnost) a kvalita potravin. A zde 

se dostáváme k tématu mé práce. Aby byl zajištěn určitý standard kvality a bezpečnosti 

potravin, byly na úrovni mezinárodní, evropské i národní během času vytvářeny a 

přijímány normy, které tuto problematiku regulují s právní závazností a někdy i bez ní
4
. 

Odpovědností státu je pak tedy nejen vytvořit vhodný legislativní základ pro úpravu této 

oblasti, ale i zajistit efektivní kontrolu a dohled nad dodržováním stanovených pravidel. 

  Není ovšem možné právní problematiku potravinového práva vztahovat jen k 

otázkám lidského zdraví tak, jak jsem ji nastínila výše a tím ji podstatně zužovat. Zdraví 

je samozřejmě jednou z nejvyšších hodnot lidské společnosti a na pomyslném žebříčku 

hodnot zabírá druhou příčku, když stojí hned za právem na život
5
. Nicméně nelze 

přehlížet fakt, že výroba potravin patří k nosným odvětvím zpracovatelského průmyslu 

většiny států a jako taková je tedy i předmětem byznysu. Tam, kde je třeba slaďovat 

zájmy ekonomické se zájmy jinými, je vždy třeba držet se na pozoru. Tento nelehký 

úkol, tedy sladit zájmy ekonomické se zájmy na ochranu zdraví obyvatel, se zájmy na 

ochranu zdraví zvířat a rostlin a na zajištění tzv. welfaru
6
 zvířat a v neposlední řadě 

obecně se zájmy na ochranu životního prostředí, se pak musí pokusit vyřešit právě 

vhodná právní úprava přijatá ať už na úrovni národní, evropské či mezinárodní. 

  Na místě je zmínit i problematiku mezinárodního obchodu, neboť v dnešní době 

žijeme v široce globalizovaném světě a tedy není nijak neobvyklé, že se obchoduje s 

potravinami (ovocem i zeleninou), které byly vyrobeny (nebo vypěstovány) na druhém 

konci světa a jsou dováženy přes různé kontinenty až ke konečnému spotřebiteli. 

Standardy kvality a bezpečnosti potravinových produktů různých zemí by mohly být 

různé, je tedy nutné, aby mezinárodní právo reagovalo na možnou roztříštěnost právních 

úprav jednotlivých států a stanovilo návody a pravidla,  jak této roztříštěnosti nejlépe 

předejít. 

  

                                                                                                                                               
 
4
 Např. normy Codex Alimentarius. 

5
 V českém právním řádu jej nalezneme zakotvené na ústavní úrovni ve čl. 6 Listiny základních práv a 

svobod. 
6
 Dobré životní podmínky zvířat, které prosazuje zejména ekologické zemědělství. 
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2  Úvod 

 

 Cílem této práce je vymezit a charakterizovat potravinové právo, zmapovat jeho 

vývoj a poskytnout ucelený pohled na jeho obecné otázky, na problematiku související a 

na některé jeho vybrané aspekty. 

 Ve své práci jsem jako výchozí metodu zvolila metodu analýzy a syntézy 

odborné literatury, literatury ostatní a internetových zdrojů. Celá práce dále vychází z 

metody jazykové a logické. V části pojednávající o historii jsem využila metodu 

historickou a v závěru práce metodu komparativní, když jsem srovnávala právní úpravu 

potravinového práva České republiky (ČR), Polské republiky a Francouzské republiky. 

 Při psaní této práce jsem čerpala z odborné literatury domácích i zahraničních 

autorů, ale vzhledem k tomu, že je této literatury jen velmi málo, jako hlavní zdroj 

informací mi posloužily zdroje internetové a relevantní právní předpisy. Věcné otázky 

jsem pak doplnila z ostatní literatury a využila jsem i časopisecké články a judikaturu. 

Dále jsem čerpala také z kurzu Zemědělského práva vyučovaného na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy jako výběrový předmět. Vzhledem k nedostatku odborné literatury 

k tomuto tématu a skutečnosti, že potravinové právo není právem kodifikovaným a jeho 

úprava se tak nachází ve značném množství právních předpisů, bylo nesnadné prameny 

práva vyhledat. Přínosem této práce je podle mého názoru tedy i to, že poskytuje 

přehled právních předpisů, které se potravinového práva dotýkají a některé z nich 

podrobněji analyzuje. 

 Z hlediska struktury je práce členěna do čtrnácti částí, které se dále dělí na 

kapitoly a podkapitoly. Za každou částí se pro přehlednost nachází její shrnutí. 

Systematicky jsem postupovala od obecné úpravy ke zvláštní a od minulého k 

budoucímu. V části třetí a čtvrté se zaměřuji na  vymezení pojmu potravinového práva a 

jeho postavení v systému práva a na jeho prameny na národní, evropské i mezinárodní 

úrovni. V části páté nastiňuji jeho historický vývoj v ČR a na evropské úrovni, neboť 

zmínku o historii považuji za významnou pro ucelený ráz práce. Část šestá a sedmá je 

věnována obecným otázkám potravinového práva tak, jak je řeší nařízení č. 

178/2002/ES, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
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zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 

bezpečnosti potravin
7
 a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

8
. 

Problematice související, a to konkrétně úpravě krmiv a hnojiv a úpravě ekologického 

zemědělství, se věnuji v části osmé a deváté. Specifické úseky potravinového práva, 

které považuji v současné době za velmi aktuální, neboť se o ně i laická veřejnost 

zajímá stále více, což je mimo jiné způsobeno také tím, že různí odborníci, kteří mají na 

tu kterou oblast výživy nejen nejednotné, ale často i rozporuplné nebo dokonce úplně 

protichůdné názory, předkládají veřejnosti značně kontroverzní poznatky, kterými je 

spotřebitel maten, když sám nemá dostatečné odborné a vědecké zázemí, které by mu 

umožnilo samostatně vyhodnotit  pravdivost takovýchto tvrzení, budou rozebrány v 

části desáté a jedenácté. Jedná se o otázky právní úpravy přídatných látek a doplňků 

stravy. Konečně část dvanáctá a třináctá se věnuje právní komparatistice, když srovnává 

právní úpravu potravinového práva ČR, Polské republiky a Francouzské republiky. 

Srovnání s Polskou republikou jsem zvolila z toho důvodu, že ČR v posledních několika 

letech zaznamenala víceré excesy při dovozu levných, avšak nekvalitních potravin z 

Polska, kdy tyto nesplňovaly ani základní standardy bezpečnosti a považuji tedy za 

zajímavé, nahlédnout do právní úpravy tohoto státu. Srovnání s Francouzskou 

republikou jsem si vybrala proto, že k ní mám vřelý vztah. A konečně závěry v části 

čtrnácté jsou věnovány shrnutí jednotlivých částí a úvaze o dalším možném vývoji 

potravinového práva. 

 Téma diplomové práce pro svůj široký rozsah nebude tedy vyčerpáno úplně. 

Užším zaměřením své práce jsem se snažila vyhnout přílišné povrchnosti a 

kouskovitosti jejího zpracování
9
 a zároveň co nejlépe vystihnout podstatu tématu. 

 Práce vychází z platné právní úpravy ke dni 1. června 2013. 

  

   

                                                 
7
 Dále v textu jen „nařízení o obecných zásadách potravinového práva“. 

8
 Dále v textu jen „zákon o potravinách“. 

9
 DAMOHORSKÝ, M. VADEMECUM studenta píšícího práci v oboru práva životního prostředí aneb 

malé pojednání o velkém díle. 3. aktualizované vydání. Praha: Katedra práva životního prostředí PF UK, 

2012. 
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3 Postavení potravinového práva v českém právním řádu 

 

 Článek 1 Listiny základních práv a svobod
10

 (LZPS) stanoví, že „lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a že základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“. Základní práva a svobody je 

možné dělit podle historického vývoje a toho, jak byla postupně přiznávána, na lidská 

práva první, druhé, třetí a konečně čtvrté generace. Do kategorie lidských práv první 

generace řadíme práva osobní neboli občanská, do kategorie práv druhé generace pak 

práva politická, oboje formulovaná tradiční přirozenoprávní doktrínou v průběhu 17. až 

19. století. Jako lidská práva třetí generace jsou pak označována práva hospodářská, 

sociální a kulturní, která byla prosazena v důsledku sociálních hnutí a celkové snahy o 

zdokonalování demokracie po první světové válce. Lidská práva čtvrté generace jsou 

výdobytkem doby moderní a patří mezi ně  zejména tzv. práva ekologická.  

  Posledně zmíněná práva jsou řazena mezi základní lidská práva až od 70. let 20. 

století. Konkrétně je pak právo na příznivé životní prostředí prohlášeno za základní 

lidské právo článkem prvním Stockholmské deklarace, která byla jedním z výstupů 

první celosvětové konference Organizace spojených národů (OSN) konané ve 

Stockholmu v roce 1972. Tato konference byla svolaná jako reakce na prudce se 

zhoršující stav životního prostředí v celosvětovém měřítku.
11

 Jejím výsledkem bylo 

přijetí třech právně nezávazných dokumentů
12

, mezi nimiž byla i právě zmíněná 

Stockholmská deklarace. Promítnutí ekologických práv do právního řádu ČR nalezneme 

na ústavní úrovni ve čl. 35 LZPS, který v odstavci 1 zaručuje právo každého na příznivé 

životní prostředí a v odstavci 2 právo každého na včasné a úplné informace o stavu 

životního prostředí a přírodních zdrojů. Povinnost každého při výkonu svých práv 

neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 

přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem
13

 je pak stanovena v odstavci 

3 zmíněného článku. Čl. 35 podléhá režimu čl. 41 LZPS a práv v něm uvedených je 

                                                 
10

 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb. 
11

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 678 s. ISBN 

978-80-7400-338-7. str. 102 a 103. 
12

 Vedle Stockholmské deklarace byl přijat také Akční plán a Rezoluce o institucionálních a finančních 

ujednáních. 
13

 Cílem práva životního prostředí tedy není  úplné zamezení znečišťování, neboť to není ani v 

současných podmínkách možné, ale snaha o jeho omezení na míru nezbytně nutnou. 
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tedy možné se domáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí. Vedle čl. 35 se 

životního prostředí přímo dotýká i čl. 11 odst. 3 LZPS, který vyjadřuje sociální rozměr 

vlastnictví a klade důraz na to, že výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem
14

. Další úpravu 

nalezneme ve čl. 14 odst. 3 LZPS, který stanoví možnost omezit svobodu pohybu z 

důvodu ochrany přírody, dále je relevantním i čl. 26 odst. 2 LZPS, který zakotvuje 

možnost stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 

Výrazem odpovědnosti státu v této oblasti je znění čl. 7 Ústavy
15

 ČR: „Stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Jak LZPS, tak Ústava ČR 

se k životnímu prostředí vyjadřují i ve svých preambulích
16

. Pro úplnost doplním ještě 

čl. 31 LZPS, který zakotvuje právo každého na ochranu zdraví a čl. 4 LZPS, který 

obecně stanovuje způsoby a možnosti ukládání povinností a omezování práv.  

 Předmětem práva životního prostředí jsou společenské vztahy, které jsou 

upraveny právními normami s cílem zajistit ochranu životního prostředí
17

. Právní 

nástroje jsou v právu životního prostředí nástroji nezastupitelnými a velmi významnými 

zejména pro jejich závaznost a vynutitelnost. Právo životního prostředí je samostatným 

právním odvětvím, není právem kodifikovaným a jeho úpravu nalezneme ve značném 

počtu rozptýlených právních předpisů. Jeho systém je tvořen obecnou částí, která 

pojednává např. o pramenech, nástrojích nebo ústavních základech práva životního 

prostředí, a částí zvláštní, která se zabývá průřezovými prostředky ochrany, ochranou 

jednotlivých složek
18

 a ekosystémů, ochranou před zdroji ohrožení životního prostředí a 

ochranou v některých oborech lidské činnosti.
19

 Pod právo životního prostředí spadá z 

části i právo zemědělské, které není samostatným právním odvětvím. Není kodifikované 

a je tedy tvořeno jen účelovým spojením právních norem vázaných k předmětu, kterým 

                                                 
14

 I zde vidíme projev stejného přístupu, když není zakázáno poškozovat přírodu a životní prostředí bez 

dalšího a limitem poškozování je tak opět míra stanovená zákonem. 
15

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 
16

 Ústava: ... „odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství,“... 

LZPS: ... „připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na 

Zemi,“... 
17

 Definici pojmů životní prostředí, ochrana životního prostředí, znečišťování a poškozování životního 

prostředí a dalších nalezneme v z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
18

 Ovzduší, voda, horniny, půda, organismy a energie. 
19

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 678 s. ISBN 

978-80-7400-338-7. str. 27, 28, 31, 32. 
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je úprava práv a povinností v zemědělství a souvisejících lidských činnostech (např. 

potravinářství), ale také ochrana před nepříznivými vlivy, které má zemědělství  na 

životní prostředí. Vidíme tedy úzké propojení zemědělského práva s právem životního 

prostředí, kdy kromě pozitivních funkcí zemědělství, jakými jsou bezesporu  jeho 

funkce produkční
20

  a mimoprodukční
21

, do popředí vystupuje i jeho funkce negativní, 

tedy to, že zemědělství je jedním z největších znečišťovatelů
22

 životního prostředí 

vůbec. Zemědělské právo je dále provázáno i s právem trestním, správním, obchodním, 

občanským, finančním a evropským, z čehož je zřejmé, že je multidisciplinární a 

členitou problematikou, kde se uplatňují jak normy práva veřejného, tak i práva 

soukromého. Vedle toho musí navíc odrážet poznatky z vědeckých a odborných 

mimoprávních oborů (např. z chemických a technických odvětví).
23

 Do zemědělského 

práva spadá právní úprava živočišné výroby, rostlinné výroby, veterinární péče, 

rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, úprava hnojiv a chemizace v 

zemědělství, vinařství, chmelařství, myslivosti, včelařství, rybářství, geneticky 

modifikovaných organismů, ekologického zemědělství, potravin a krmiv a některých 

dalších oblastí.
24

 

 Tématem mé diplomové práce je „Potravinové právo“ (v ČR a v zahraničí), tedy 

úsek právní úpravy, která spadá právě pod právo zemědělské a je jakýmsi označením 

souboru právních přepisů, který byl vytvořen pro potřeby praxe.
25

  

3.1 Shrnutí 

 Potravinové právo je souborem různých právních norem, které se váží k témuž 

předmětu
26

, není samostatným právním odvětvím a z hlediska systematiky ho můžeme 

podřadit pod právo zemědělské
27

, které z části spadá pod právo životního prostředí a z 

                                                 
20

 Neboli také výrobní či ekonomická funkce, která zajišťuje výrobu potravin, ale i nepotravinových 

surovin např. textilií. 
21

 Ta se dále dělí na funkci ekologickou (krajinotvornou) a funkci sociální (osidlování venkova, tradice). 
22

 Např. chemizace v zemědělství, ale i přirozené vypouštění plynů hospodářskými zvířaty. 
23

 DAMOHORSKÝ, M. - SMOLEK, M. Zemědělské právo - Učební pomůcka. 1. vydání. Praha: IFEC, s. 

r. o., 2001. 132 s. ISBN 80-86412-11-3. str. 11. 
24

 Úprava jednotlivých oblastí viz např. DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H.  

Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
25

 HELEŠIČ, F. Ke tvorbě základů potravinového práva České republiky. ASPI, 1998. 
26

 K pojmu a cílům potravinového práva viz následující kapitola. 
27

 Ani to není samostatným právním odvětvím. 
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části už pod právo trestní, správní, obchodní, občanské, finanční
28

 a evropské. 

Potravinové právo tak představuje určitý úsek právního řádu ČR. 

 

 

  

                                                 
28

DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. str. 2. 
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4 Pojem a prameny potravinového práva 

4.1 Potraviny 

 Před tím, než přistoupím k vymezení pojmu „potravinové právo“ a než se začnu 

zabývat prameny právní úpravy, je třeba věnovat pozornost i pojmu „potraviny“. Právě 

potraviny
29

 jsou totiž hlavním (nikoli ovšem jediným) předmětem úpravy potravinového 

práva. Je tedy nanejvýš vhodné tento pojem přiblížit z věcného hlediska a dále uvést i 

jeho legální definici, kterou nalezneme v české i evropské právní úpravě. 

4.1.1 Věcný úvod a historie 

 Jedním z nejvýznamnějších činitelů ovlivňujících život člověka je potrava, 

kterou přijímá. Pojem potrava zahrnuje všechny materiály, které slouží k výživě 

člověka. Jako potrava tedy mohou sloužit přírodní i uměle upravené produkty. V 

lidském těle plní potrava dvě základní funkce: zajišťuje obnovu buněk tkání a poskytuje 

energii pro tělesné výkony a tvorbu tepla.
30

 Potrava, která slouží k výživě lidí, se 

označuje jako poživatiny a potrava sloužící k výživě zvířat jako krmiva. Poživatiny se 

dále dělí na  pochutiny, lahůdky, nápoje a potraviny.
31

 Pochutiny obsahují aromatické a 

chuťově výrazné látky, které nemají žádnou nebo jen malou výživovou hodnotu. Patří 

mezi ně např. káva, čaj, hořčice, sůl nebo koření. Lahůdky se vyznačují vysokou 

senzorickou hodnotou a značným obsahem energie a patří mezi ně např. čokoláda a 

ostatní sladkosti, smažené bramborové lupínky nebo křupky. Nápoje zásobují 

organismus vodou. Dělí se na nápoje alkoholické (pivo, víno, lihoviny) a nealkoholické 

(voda, minerálky, ovocné šťávy, atd.).
32

 Nejdůležitější úlohu při dodávání energie a 

živin lidskému organismu ovšem plní potraviny. Ty jsou nejdůležitější složkou lidské 

potravy a můžeme je podle jejich původu dělit na potraviny živočišného původu a 

potraviny rostlinného původu. Základními složkami potravin jsou bílkoviny, tuky, 

sacharidy, vitaminy, enzymy, minerální látky a voda. Podle funkcí, které potraviny plní 

ve výživě člověka, je možné je dále dělit na potraviny energetické (sytící - obsahují 

                                                 
29

 Zejména jejich zdravotní nezávadnost. 
30

 http://www.clinic24.eu/clanky/66/vyziva-zakladne-pojmy.aspx 
31

 http://kgv.zf.jcu.cz/upload/Prezentace/JKkgv-UNC/1_prednaska_uvod_zaklani_pojmy_a_historie.pdf 
32

 http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/v_zakladni-pojmy.pdf 
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hlavně tuky a sacharidy), stavební (obsahují velké množství bílkovin) a ochranné 

(obsahují vitaminy, minerální látky a další ochranné látky).
33

 

 Člověk jako živočišný druh rodu Homo se řadí do skupiny Primátů a jako takový 

není vyloženě masožravcem ani býložravcem, ale všežravcem
34

. Složení potravy 

člověka se během historie měnilo s tím, jak se vyvíjel. V nejstarších dobách (od třetihor 

po starověk) tvořila podstatnou složku jeho potravy složka rostlinná - reprezentovaná 

různými plody, semeny a ořechy. Ta byla příležitostně doplňována drobnými živočichy 

- hmyzem, měkkýši a někdy i drobnými savci. V důsledku psychického rozvoje člověka 

dochází postupně k začleňování živočišné složky do potravy ve vyšší míře. To je 

umožněno tím, že člověk začíná používat primitivní nástroje, které mu usnadňují lov a 

následné zpracování kořisti. Člověk postupně opouští pralesy a začíná žít na stepích. 

Během doby ledové se rostlinná složka potravy stává méně dostupnou a proto začíná 

převažovat složka živočišná - převážně maso velkých zvířat. Velký zvrat ve výživě 

člověka nastává v období mladší doby kamenné, kdy dochází k rozvoji zemědělství a 

pastevectví. V důsledku toho se další složkou potravy stávají obiloviny a díky chovu 

dobytka (skot, ovce, kozy) i mléko. Ve starověku dochází ke zdokonalování zemědělství 

a pěstování obilovin je doplněno pěstováním luštěnin (hrách, cizrna) a okopanin (řepa, 

zelí). Chov hospodářských zvířat se rozšiřuje o chov prasat a stravu doplňuje i lov 

divoké zvěře a ryb. Pro období středověku je charakteristický velký rozdíl v jídelníčku 

chudých a bohatých. Zatímco bohatí v této době konzumují převážně maso (zvěřina), 

ovoce, alkoholické nápoje (víno, pivo, medovina) a sladkosti, hlavní složkou jídelníčku 

chudých je rostlinná strava (různé kaše a zelenina), mléko a kyselé sýry. Hojně se 

používá koření (skořice, hřebíček), běžným sladidlem je med, vzácným sladidlem pak 

třtinový cukr. Novověk s sebou přináší pěstování brambor, rajčat, kukuřice a slunečnice. 

Vedle třtinového cukru na významu nabývá cukr řepný. Rozšiřuje se káva, kakao, 

čokoláda, čaj, lihoviny a kouření tabáku. Na přelomu 18. a 19. století pak vzniká z 

bohaté měšťanské kuchyně tzv. česká národní kuchyně, která je vydatná a chutná, neboť 

je bohatá na tuky a cukry. V první polovině 20. století dochází během dvou světových 

válek k přechodnému zhoršení výživové situace obyvatelstva. V letech 1918 - 1939 se 

stravovací návyky vrací do předválečné doby, duševně pracující začínají 

                                                 
33

 http://miric.unas.cz/2011/03/POZIVATINY-rozdeleni-puvod.html 
34

 Tomu nasvědčuje i jeho tělesná stavba, charakter trávicího ústrojí a chrup. 
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upřednostňovat stravu méně energeticky vydatnou a do jídelníčku se postupně začleňuje 

větší množství ovoce a zeleniny. Během druhé světové války dochází k setření rozdílu 

mezi stravou bohatších a chudých. Díky fungujícímu přídělovému systému nenastává 

mezi obyvatelstvem hlad. Pro poválečné období (od roku 1949 a dále až do roku 1989) 

je charakteristická snaha o zajištění potravinové soběstačnosti a důraz se klade na 

kvantitu potravin a nikoli na jejich kvalitu. Zvyšuje se produkce obilovin a vepřového 

masa, stoupá spotřeba cukru, živočišných tuků, alkoholu a vajec. Spotřeba mléka a 

mléčných výrobků roste pomaleji a brzy začne stagnovat stejně jako výroba ovoce a 

zeleniny. Důsledkem toho je strava chudá na vitamin C, A, vápník, železo, vlákninu a 

vodu. Obyvatelstvo přijímá v potravinách, které obsahují hodně tuku, cukru a alkoholu 

velký přebytek energie. V 90. letech 20. století dochází k liberalizaci obchodu. V 

důsledku toho vzrůstá nabídka potravinářských produktů a zlepšuje se zásobování 

ovocem a zeleninou. V této době také dochází ke zvýšení cen živočišných a pekařských 

výrobků, což vede k celkově nižší spotřebě potravin
35

. Mírně klesá i spotřeba alkoholu. 

V letech 1993 - 1995 hraje hlavní roli ekonomický faktor a lidé převážně nakupují 

nejlevnější potravinářské výrobky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu. Po roce 

1995 do ČR masivně začínají pronikat velké potravinářské řetězce, které nabízejí širší 

sortiment potravin a nižší ceny. Rozvoj zaznamenávají i sítě rychlého občerstvení (tzv. 

fast food), které nabízejí potraviny tučné, chuťově výrazné a s vyšším obsahem soli 

nebo cukru. Po roce 2000 výživa obyvatelstva obsahuje nadměrné množství energie, 

nasycených tuků, cholesterolu
36

, cukru, alkoholu a soli. Naopak se nám ve výživě 

nedostává vitaminu C, železa, selenu, fluoru, jodu a vlákniny. Snižuje se spotřeba 

mléčných výrobků, spotřeba ryb stoupá jen pomalu a spotřeba výrobků z bílé mouky je 

příliš vysoká.
37

 Velká část populace má navíc obecně špatné stravovací návyky. Kromě 

negativních aspektů týkajících se výživy člověka je třeba také zmínit ty pozitivní. Mezi 

ně patří např. to, že velké množství lidí se dnes již zajímá nebo se začíná zajímat o to, 

co vlastně konzumují (o kvantitu i kvalitu potravin) a také o to, do jaké míry může 

vhodná strava ovlivnit jejich zdraví. Na poptávku po „zdravých“ potravinách 

samozřejmě reaguje nabídka trhu a v současné době jsou nejnovějším trendem trhu s 

                                                 
35

 Projevuje se zejména u masa, mléka a mléčných výrobků. 
36

 Především z vajec, sádla, másla, mléčných výrobků a masa. 
37

 http://kgv.zf.jcu.cz/upload/Prezentace/JKkgv-UNC/1_prednaska_uvod_zaklani_pojmy_a_historie.pdf 
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potravinami tzv.„superpotraviny“
38

 (superfoods), které obsahují koncentrovanější 

množství živin, než které je běžně obsaženo v „normálních“ potravinách, a to převážně 

v čistě přírodní formě nebo v podobě doplňků stravy. Péče o zdraví a výživu se pomalu 

stává fenoménem dnešní doby a módou. 

4.1.2 Legální definice 

 Zákonné vymezení pojmu „potraviny“ nalezneme v české právní úpravě v 

zákoně o potravinách. Potraviny jsou v § 2 tohoto zákona definovány pod písm. a) jako 

„látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo 

nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu podle 

tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, 

které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace“.
39

 Na evropské úrovni 

nalezneme duplicitní definici tohoto pojmu ve čl. 2 nařízení o obecných zásadách 

potravinového práva, který stanoví, že: „Pro účely tohoto nařízení se potravinou rozumí 

jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, 

které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je 

člověk bude konzumovat.“
40

 Stejně jako v české právní úpravě i v té evropské jsou z 

definice potravin vyloučeny léčivé přípravky a omamné a psychotropní látky, a to 

článkem 2 písm. d) a g) zmíněného nařízení. Porovnáme-li obě výše uvedené definice, 

zjistíme, že jsou prakticky shodné. Na tuto skutečnost bude reagovat tzv. „adaptační 

novela“ zákona o potravinách, která definici pojmu „potravina“ sjednotí. O této novele 

bude pojednáno v kapitole 7.4. (Připravované změny). 

4.2 Potravinové právo 

 „Každodenní spotřeba potravin člověkem na straně jedné a ohrožení jejich 

zdravotní nezávadnosti civilizačními zásahy do přírody na straně druhé si vynutila i 

právní  úpravu této materie.“
41

 Jedinou definici potravinového práva uvedenou přímo v 

právním předpisu nalezneme v nařízení o obecných zásadách potravinového práva, 

které ve svém čl. 3 v bodě 1 stanoví, že potravinovým právem se pro účely nařízení 

                                                 
38

 Např. amazonské ovoce acai, černý jeřáb neboli arónie, řasa chlorella, sinice spirulina, včelý pyl, 

zelený ječmen, semínka chia, konopná semínka a mnohé další. 
39

 Blíže bude česká definice pojmu „potraviny“ rozvedena v podkapitole 7.3.2 (Předmět úpravy a 

základní pojmy). 
40

 Blíže bude evropská definice pojmu „potravina“ rozvedena v kapitole 6.2. (Základní pojmy). 
41

 HELEŠIČ, F. - SUCHÁNEK, J. Zákon o potravinách: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998. 

276 s. ISBN 80-7179-201-2. Předmluva IX. 
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rozumí „právní a správní předpisy použitelné ve Společenství nebo na vnitrostátní 

úrovni pro potraviny obecně, a zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje se na 

všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovněž krmiv, která jsou 

vyrobena pro zvířata určená k produkci potravin nebo kterými se tato zvířata krmí“. 

 Cílem potravinového práva je chránit konzumenta před zdravotně závadnými 

potravinami a onemocněními z nich, chránit spotřebitele před klamáním a falšováním, 

zajistit ochranu tržního prostředí a podnikatelů před nekalými praktikami a v neposlední 

řadě zajistit ochranu zvířat, rostlin a životního prostředí. Na evropské úrovni k těmto 

cílům přistupuje ještě požadavek na zajištění volného pohybu potravin v rámci 

Evropské unie (EU).
42

 Jak jsem zmínila výše, potravinové právo je součástí práva 

zemědělského a jak uvidíme dále, upravují ho normy práva veřejného i soukromého. 

4.3 Vztah potravinového práva, práva zemědělského a práva 

životního prostředí 

 Hlavním cílem potravinového práva je zajistit zdravotní nezávadnost potravin. 

Pokud chceme zajistit zdravotní nezávadnost potravin efektivně, je třeba vzít v úvahu 

všechny faktory, které mohou mít na bezpečnost potravin potenciální dopad. Proto se v 

rámci potravinového práva uplatňuje jako jedna ze základních zásad zásada 

komplexního přístupu, která také bývá označována jako zásada „od vidlí po vidličku“. 

Podle této zásady jsou významná všechna hlediska řetězce výroby potraviny jako celek, 

neboť během každé této fáze může dojít k ohrožení zdravotní nezávadnosti potraviny a 

k narušení jejích chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností průnikem 

cizorodých látek. Aby byla zajištěna ochrana celého potravinového řetězce, musí 

potravina/surovina podléhat dohledu od prvovýroby až po prodej konečnému 

spotřebiteli. Zemědělskou prvovýrobou se rozumí chov hospodářských zvířat a 

pěstování zemědělských plodin.
43

 Už při pěstování plodiny, ze které se po zpracování 

nebo sklizení stane potravina rostlinného původu, se musí vzít v úvahu případný dopad 

použitých hnojiv a prostředků na ochranu rostlin na bezpečnost výsledné potraviny. Pro 

oblast živočišných produktů je stejně významná otázka krmiva, tedy potravy, která 

slouží jako výživa pro hospodářská zvířata. Pokud by zvíře bylo krmeno např. 

                                                 
42

 Viz http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_SBP_1_W.pdf 
43

 http://www.bezpecna-krmiva.cz/index.php?id=21 
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zakázanými hormony, objeví se tyto látky i v následných produktech (maso, mléko) a 

ovlivní tak zdravotní nezávadnost potraviny. Jak vidíme, potravinové právo je s právem 

zemědělským úzce provázané. Tato provázanost se týká zejména rostlinné a živočišné 

produkce a úpravy hnojiv a krmiv. Zemědělství poskytuje potravinářskému průmyslu 

základní suroviny pro výrobu potravin a ty nesmějí být zatíženy nepovolenými látkami. 

O právní úpravě hnojiv a krmiv bude dále pojednáno v části 8. 

 Mezi další cíle potravinového práva pak patří ochrana zdraví rostlin a zvířat a 

ochrana životního prostředí. Tyto cíle úzce souvisejí s cílem zajišťování bezpečnosti 

potravin. Z nemocného zvířete nemůže vzejít zdravotně nezávadná potravina a stejně 

tak nemůže být nakažená rostlina zpracována tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

výsledného produktu. Abychom mohli pěstovat zemědělské plodiny nebo chovat 

hospodářská zvířata, musíme mít k dispozici dostatek kvalitní půdy. Právo životního 

prostředí chrání zejména zemědělskou a lesní půdu, a to z hlediska její kvantity 

(rozloha) i kvality (úrodnost, obsah živin). Dalším faktorem ovlivňujícím výslednou 

bezpečnost potravin a surovin je i kvalita ovzduší nebo kvalita vodstva. Společným 

zájmem potravinového práva a práva životního prostředí je ochrana životního prostředí. 

Kvalitní a bezpečná potravina může totiž pocházet jen z čistého prostředí. V této 

souvislosti je vhodné zmínit, že nedílnou součástí agrární politiky ČR je ekologické 

zemědělství, které nepoužívá chemické vstupy a nemá tak nepříznivé dopady na životní 

prostředí jako běžné zemědělství.
44

 O ekologickém zemědělství bude pojednáno 

samostatně v části 9. 

4.4 Potravinové právo na mezinárodní úrovni a jeho prameny 

 Definici práva na potraviny
45

 nalezneme na mezinárodní úrovni již ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv
46

 z roku 1948. Ta ve svém článku 25 stanoví, že: 

„Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a 

blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a 

lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření…“. Závaznou součástí mezinárodního 

                                                 
44

 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ 
45

 Právo řazené do lidských práv třetí generace, tedy práv hospodářských, sociálních a kulturních. 

Nejčastěji se objevuje v souvislosti s rozvojovým cílem snižovaní celkového počtu všech chudých a 

hladovějících. 
46

 Nezávazný dokument schválený Valným shromážděním Organizace spojených národů 10. prosince 

1948 obsahující  nejznámější katalog lidských práv. 
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práva se právo na potraviny stalo v roce 1966 přijetím Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech
47

, když jeho článek 11 obsahuje 

ustanovení, že: „Státy uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň 

pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé 

zlepšování životních podmínek…“ a také, že pro naplnění „základního práva každého 

na osvobození od hladu, učiní (státy) jak jednotlivě, tak i na základě mezinárodní 

součinnosti taková opatření, zahrnujíc v tom zvláštní programy, jichž je zapotřebí“.
48

 

 Na zajišťování obživy světové populace se významně podílí Světová 

zdravotnická organizace (WHO)
49

, Organizace spojených národů pro výživu a 

zemědělství (FAO)
50

, Světová obchodní organizace (WTO)
51

 a Světová banka (WB)
52

. 

4.4.1 Světová zdravotnická organizace 

 Světová zdravotnická organizace je nezávislá mezinárodní zdravotnická 

organizace, která byla vytvořená v rámci OSN v roce 1948
53

. Od svého vzniku 

podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje 

programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení 

kvality lidského života.
54

 Hlavním strategickým záměrem WHO, který se dotýká přímo 

oblasti výživy, je podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik 

vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek. Ostatní strategické 

cíle jsou samozřejmě také relevantní, když cílem činnosti této organizace je dosažení co 

nejlepšího zdraví pro všechny. Jen pro doplnění zmíním, že řídícím orgánem WHO je 

Světové zdravotnické shromáždění
55

 a výkonným orgánem je Výkonná rada
56

. 

4.4.2 Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

 Organizace OSN pro výživu a zemědělství je hlavním orgánem OSN pro otázky 

rozvoje zemědělských oblastí. Byla založena 16. října
57

 1945 a jejím hlavním úsilím je 

                                                 
47

 Závazný dokument Organizace spojených národů o lidských právech. 
48

 Viz http://glopolis.org/cs/clanky/pravo-na-potraviny/ 
49

 World Health Organization 
50

 Food and Agriculture Organization 
51

 World Trade Organization 
52

 World Bank 
53

 Den vzniku Světové zdravotnické organizace - 7. duben -  je oslavován jako Světový den zdraví. 
54

 http://www.who.cz/index.php/zaklinfo 
55

 Složené ze 193 členských států, schází se jednou za rok. 
56

 Kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka.   
57

 Každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy. 
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dosažení potravinového zabezpečení pro veškerou světovou populaci a zajištění 

zdravého života všem lidem. Jejím mandátem je pak pozvednout úroveň výživy, zvýšit 

produktivitu zemědělství, zlepšit životní úroveň venkovského obyvatelstva a přispět 

k růstu světové ekonomiky.
58

 Organizační strukturu tvoří Konference FAO, Rada FAO 

a Generální ředitel. 

4.4.3 Světová obchodní organizace 

 Světová obchodní organizace není specializovanou agenturou OSN, má s ní ale 

uzavřené dohody o spolupráci. Je jediným mezinárodním orgánem zabývajícím se 

pravidly globálního obchodu mezi státy. Její hlavní činností je podpora fungování 

mezinárodního obchodu na základě systému daných pravidel, nestranné urovnávání 

sporů mezi vládami a organizace obchodních jednání.
59

 Byla založena v roce 1995 jako 

nástupce Všeobecné dohody o clech a o obchodu (GATT). Jednání probíhají v rámci 

tzv. kol
60

. Od vzniku GATT v roce 1948 proběhlo osm vyjednávacích kol a deváté bylo 

zahájeno v listopadu 2001 a nese název Rozvojové kolo z Doha
61

. Pro oblast 

zemědělství bylo důležité tzv. Uruguayské kolo
62

, v rámci kterého došlo k zařazení 

zemědělství do jednání GATT. Byly stanoveny čtyři hlavní okruhy, o kterých se mělo 

jednat. Šlo o otázky přístupu na trh (snižování cel), domácích podpor (dotace získané 

zemědělcem), vývozních subvencí (subvence, které získává vývozce) a zvláštního a 

rozdílného zacházení s rozvojovými zeměmi. Závěrečná Dohoda o zemědělství 

Uruguayského kola GATT znamenala první krok k nápravě dosti pokřiveného 

mezinárodního obchodu
63

. Návrhy na jednání v oblasti zemědělství v rámci 

Rozvojového kola z Doha vychází ze stejných čtyř pilířů jako jednání v rámci 

Uruguayského kola a ještě k nim přistupují další subtémata. Na základě závěrů výše 

zmíněného Uruguayského kola byly vedle Dohody o zemědělství přijaty ještě Dohoda o 

                                                 
58

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-

organizace/organizace-osn-pro-vyzivu-a-zemedelstvi.html 
59

 http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=134 
60

 Tato jednání nesou jména podle měst nebo zemí, kde byla zahájena. 
61

 V Kataru. 
62

V pořadí osmé kolo konané  v letech 1986 - 1994. 
63

 V důsledku již zmíněných rozdílů mezi zeměmi pokud jde o poskytování podpor. 



17 

 

uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření
64

 a Dohoda o technických bariérách 

obchodu
65

. 

 Jak bylo zmíněno výše, cílem Dohody o zemědělství byla snaha o odstranění 

deformací a liberalizaci jednotného trhu agrárního mezinárodního obchodu.
66

 

Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření je ve vztahu ke 

GATT dohodou speciální, uplatňuje se tedy přednostně. Článek 1 této dohody stanoví, 

že: „se vztahuje na všechna sanitární a fytosanitární opatření, která mohou přímo nebo 

nepřímo ovlivňovat mezinárodní obchod“. Článek 2 pak zakotvuje základní práva a 

povinnosti, když vymezuje právo každého člena této dohody přijímat sanitární a 

fytosanitární opatření nutná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin za 

předpokladu, že tato opatření nejsou v rozporu s ustanoveními dohody. Přijetí 

takovýchto opatření je pak limitováno požadavkem nezbytnosti
67

 a tím, že se vyžaduje, 

aby tato opatření byla založena na vědeckých poznatcích. Přijatá opatření nesmí 

svévolně nebo neoprávněně diskriminovat mezi členy. Článek 3 zakotvuje obecnou 

povinnost zakládat domácí opatření na mezinárodních standardech. Účelem tohoto 

ustanovení je snaha o co možná nevyšší stupeň harmonizace. V případu Hormones 

Odvolací orgán
68

 WTO rozhodl, že splnění povinnosti zakládat domácí opatření na 

mezinárodních standardech není nutně vyžadováno vždy a že je dostačující, pokud 

opatření mezinárodním standardům (i jen) vyhovují, nemusí tedy být  na mezinárodních 

standardech přímo založená.  

Dohoda tak stanoví základní pravidla pro uplatňování opatření týkajících se 

potravinové bezpečnosti a standardy týkající se ochrany zdraví zvířat a rostlin,
69

 

zároveň vybízí státy, aby používaly mezinárodní standardy
70

. 

Dohoda o technických bariérách obchodu je ve vztahu k dohodě GATT 

dohodou speciální a na otázky, které jsou upraveny v Dohodě o uplatňování sanitárních 

                                                 
64

 Sanitary and Phytosanitary Agreement 
65

 Agreement on Technical Barriers to Trade 
66

 ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, 2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-

X. str. 84. 
67

 Přijetí opatření je nutné k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin. 
68

 Appellate body 
69

 Dostupné z www.mzv.cz/file/539695/obchod_se_zbozim.doc 
70

 Včetně Codex Alimentarius, dále normy, směrnice, doporučení. 
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a fytosanitárních opatření, se neaplikuje. Obsahuje ustanovení týkající se technických 

standardů a předpisů a zabývá se jejich definicí a možností odchýlení se národních 

standardů od  mezinárodních.
71

 

Cílem této dohody je zajistit, aby technické normy nepředstavovaly zbytečné 

překážky v mezinárodním obchodu (tedy i obchodu s potravinami). 

4.4.4 Světová banka 

 Světová banka
72

 je specializovanou institucí OSN, která byla založena v roce 

1944. Zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit 

chudobu a zlepšit životní standardy na celém světě.
73

 

4.4.5 Mezinárodní technické normy 

Technické normy nejsou obecně právně závazné. Obsahují konkrétní specifikace 

požadavků, které jsou běžně kladeny na kvalitu výrobků
74

. Výrobce se jimi řídí 

dobrovolně, ale pokud jednou deklaruje shodu s určitou technickou normou, např. na 

obale, musí požadavky v ní stanovené dodržet, jinak by se jednalo o klamání 

spotřebitele. Technické normy jsou přijímány na národní
75

 i mezinárodní úrovni
76

. 

Tvorbou mezinárodních norem a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech 

normalizace kromě elektrotechniky
77

 se zabývá Mezinárodní organizace pro 

standardizaci (ISO)
78

. Mezinárodní normy jsou pak přejímány do soustavy českých 

technických norem národním normalizačním orgánem. Hlavními důvody pro vznik 

technických norem na mezinárodní úrovni je to, že jsou obecnější
79

, odbourávají 

technické překážky v mezinárodním obchodu a jsou také schopny relativně rychle 

reagovat na technický vývoj. Jak bylo zmíněno výše, technické normy nejsou právně 

závazné, ale mohou se závaznými stát, pokud jejich plnění vyžaduje např. zákon nebo 

pokud se na tom smluvní strany dohodnou. Mezinárodní technické normy pro oblast 

                                                 
71

 ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, 2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-

X. str. 88. 
72

 Je to skupina tvořená Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporací, 

Mezinárodní asociací pro rozvoj, Multilaterální agenturou pro investiční záruky a Mezinárodním centrem 

pro řešení investičních sporů.  
73

 Více na http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=120 
74

 Tedy i potravin. 
75

 Viz dále podkapitola 4.6.2 (Oblast státem neregulovaná). 
76

 Světové ISO, evropské EN. 
77

 Tuto oblast pokrývá Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC). 
78

 Kterou tvoří 162 národních normalizačních organizací. 
79

 Národní technické normy oproti tomu odrážejí určitá specifika a zvyklosti dané země. 
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potravinářství jsou např. ČSN ISO EN 9001:2010 - norma, která se týká systémů 

managementu kvality, a dále ČSN EN ISO 22000:2006 - norma, která upravuje systémy 

managementu bezpečnosti potravin.
80

  

4.4.6 Codex Alimentarius 

V šedesátých letech minulého století založily FAO a WHO Komisi pro Codex 

Alimentarius (dále jen Komise). Ta se poprvé sešla v roce 1963. Hlavním cílem Komise 

je ochrana zdraví spotřebitelů a zajištění poctivého obchodního styku v mezinárodním 

obchodu s potravinami. Za tímto účelem byl vypracován i tzv. Codex Alimentarius
81

, 

soubor mezinárodně uznávaných obecných i specifických norem, zásad, směrnic a 

návodů, které se dotýkají  potravinové problematiky. Normy nejsou právně závazné, ale 

jejich význam tkví v tom, že jsou na mezinárodní úrovni běžně uznávané a používané
82

. 

Např. v Dohodě WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatřeních je Codex 

Alimentarius uváděn jako jedna z „relevantních mezinárodních organizací“. „Obecné 

normy se týkají hygieny, značení výrobků, reziduí pesticidů a veterinárních léčiv, 

inspekce dovozu a vývozu, certifikačních systémů, metod pro odběr vzorků a provádění 

analýz potravinářských aditiv, kontaminantů, dále výživy a potravin pro speciální dietní 

účely.
83

 Specifické normy existují „pro všechny druhy potravin a potravinářských 

výrobků, které zahrnují čerstvou, zmrazenou a zpracovanou zeleninu a ovoce, ovocné 

šťávy, cereální výrobky, tuky a oleje, ryby, maso, cukr, kakao a čokoládu, mléko a 

mléčné výrobky“.
84

 

Impulsem pro vypracování určité normy je návrh některé vlády členského státu 

nebo výboru Komise
85

. Návrh normy vypracovávají různí odborníci a specialisté 

daných oborů. Výsledná norma je pak tedy založena na vědeckých poznatcích a je-li 

projednána a schválena Komisí, ve které má hlas každý členský stát, stává se součástí  

Codex Alimentarius. Dokumenty připravované Komisí nesou označení ALINORM a ty, 

                                                 
80

 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Uvod-PL-skript.pdf a http://web.vscht.cz/kocourev/files/Uvod-PL-

skript.pdf 
81

 „Potravinářský zákoník“  
82

 Odvolává se na ně např. i WTO při potravinářských sporech. 
83

 http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/codex-alimentarius/ 
84

 http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/codex-alimentarius/ 
85

 Např.: Výbor pro kontaminanty v potravinách, Výbor pro potravinářská aditiva, Výbor pro hygienu 

potravin, Výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu, Výbor pro obecné zásady, Výbor pro výživu a potraviny 

pro zvláštní výživové účely, Výbor pro tuky a oleje a další. Viz http://www.bezpecnostpotravin.cz/codex-

alimentarius-komise-a-jeji-vybory.aspx 

http://ec.europa.eu/food/fs/ifsi/eupositions/ccffv/ccffv_index_en.html
http://ec.europa.eu/food/fs/ifsi/eupositions/ccgp/ccgp_index_en.html
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které jsou připravovány jednotlivými výbory nebo pracovními skupinami, jsou značeny 

referencí CX. 

4.5 Potravinové právo na evropské úrovni a jeho prameny v 

souvislostech 

4.5.1 Institucionální zajištění Evropské unie 

 EU je ekonomickou a politickou unií, která v současné době sdružuje 27 

evropských zemí, které se rozhodly, že budou v určitých oblastech sdílet svou 

svrchovanost. Za účelem dosahování společných cílů tyto země přenesly na EU některé 

své pravomoci. EU má tak vlastní právní subjektivitu a podobně jako každá jiná vláda 

též svou zákonodárnou a výkonnou moc a nezávislé soudnictví. Mezi hlavní orgány EU 

patří Evropská rada
86

, Rada EU
87

, Evropská komise
88

 (EK), Evropský parlament
89

, 

Soudní dvůr EU
90

 a Evropská centrální banka
91

. Mezi poradní orgány pak můžeme 

zařadit Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Institucionální zajištění EU 

zahrnuje ještě další specializované orgány jako např. Evropského ombudsmana, orgány 

interinstitucionální (Úřad pro publikace) a orgány decentralizované (agentury pro 

jednotlivé oblasti politik). 

 Hlavní úlohu v rámci institucionální struktury EU má Rada EU, Evropský 

parlament, EK a Soudní dvůr. V oblasti zemědělství působí např. Generální ředitelství 

EK pro zemědělství a rozvoj venkova, Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a 

                                                 
86

 Je vrcholným politickým orgánem, který určuje strategii dalšího vývoje EU a vymezuje její politické 

priority. Tvoří ji nejvyšší představitelé členských států. 
87

 Je nejvyšším rozhodovacím orgánem EU. Zastupuje zájmy členských států a ministři vlád v ní zasedají 

v různých složeních (např. pro zemědělství). Schvaluje nařízení, směrnice a rozhodnutí, která jí předkládá 

nejčastěji Evropská komise. Při schvalování právních aktů v oblasti potravin, ochrany spotřebitelů a 

životního prostředí se uplatňuje tzv. procedura spolurozhodování - pokud má Rada a Evropský parlament 

rozdílná stanoviska dojde k dohodovacímu řízení, není-li v něm dosaženo shody, má Parlament právo 

právní akt zamítnout. 
88

 Hájí zájmy EU jako celku. Předkládá legislativní a politické návrhy a dohlíží na dodržování smluv, 

proto je také někdy nazývána „strážkyní smluv“. Člení se na 36 generálních ředitelství (DG). Každý 

členský stát má v EK jednoho komisaře, který je jmenován na 5 let a musí být schválen Evropským 

parlamentem. EK je pak jako celek odpovědná právě Parlamentu. 
89

 Je zástupcem občanů EU. Podílí se na schvalování legislativních aktů předkládaných nejčastěji EK. Té 

také může vyslovit nedůvěru a odvolat ji. Je tvořen europoslanci, kteří jsou od roku 1979 voleni v 

přímých volbách. 
90

 Dbá na jednotný výklad a aplikaci práva EU. Svým rozhodováním vyplňuje mezery v právu a jeho 

rozsudky jsou v právu EU považovány za pramen práva. Tvoří ho Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro 

veřejnou službu EU. 
91

 Společně s národními centrálními bankami vytváří Evropský systém centrálních bank. Jeho úkolem je 

péče o cenovou stabilitu a rozvoj hospodářské politiky EU. 
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rozvoj venkova, Rada EU ve složení pro zemědělství a rybolov, Sekce zemědělství, 

rozvoj venkova a životní prostředí Hospodářského a sociálního výboru, Komise pro 

přírodní zdroje Výboru regionů a Evropská agentura pro životní prostředí. 

  Konkrétně v oblasti potravinářství jsou to pak např. Generální ředitelství EK 

pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO), Výbor Evropského parlamentu pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Rada EU ve složení pro zaměstnanost, 

sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a agentura Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin. 

 Mezi hlavní cíle DG SANCO patří zlepšení a zachování lidského zdraví, zajištění 

bezpečnosti potravin a posílení jejich zdravotní prospěšnosti, ochrana zdraví zvířat a 

rostlin a v neposlední řadě také posílení postavení spotřebitelů.
92

 DG SANCO 

zaměstnává přes 960 zaměstnanců a je rozděleno na dalších 7 ředitelství. Ředitelství A - 

Všeobecné záležitostem, Ředitelství B - Spotřebitelská politika, Ředitelství C - Veřejné 

zdraví, Ředitelství D - Zdravotnické systémy a výrobky, Ředitelství E - Bezpečnost 

potravinového řetězce, Ředitelství F - Potravinový a veterinární úřad (FVO), Ředitelství 

G - Veterinární otázky a mezinárodní záležitosti. FVO dohlíží nad potravinovou 

bezpečností v členských státech EU a kontroluje, zda dochází k řádné implementaci 

veterinární, rostlinolékařské a potravinářské legislativy do právních řádů členských 

států.
93

 Jednotlivá ředitelství se nacházejí buď v Bruselu, Lucembursku nebo v Grange 

poblíž Dublinu. 

 Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin je stálým výborem Evropského parlamentu. Jmenuje svého předsedu, tři 

místopředsedy a má svůj sekretariát. Probíhají v něm přípravné práce na plenární 

zasedání Parlamentu.
94

 Vypracovává a přijímá zprávy o legislativních návrzích a je 

příslušný pro záležitosti týkající se politiky v oblasti životního prostředí a opatření na 

ochranu životního prostředí, dále také pro otázky týkající se veřejného zdraví a 

bezpečnosti potravin. V oblasti bezpečnosti potravin jsou to zejména otázky označování 

potravin, otázky veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím 

                                                 
92

 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/about_us/who_we_are_en.htm 
93

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-

unie/kontrolni-auditni-mise-eu/dg-sanco-1.html 
94

 http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/whoiswho/committees.html 

http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/employment,-social-policy,-health-and-consumer-affairs.aspx?lang=cs
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/employment,-social-policy,-health-and-consumer-affairs.aspx?lang=cs
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poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby a 

otázky týkající se Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a FVO.
95

 

 Rada EU ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele je jednou z 9 formací
96

 Rady EU. Schází se zhruba čtyři krát ročně a je 

složená z ministrů odpovědných za oblast zaměstnanosti, sociální ochrany, ochrany 

spotřebitele, ochrany zdraví a rovných příležitostí.
97

 

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
98

 byl zřízen v roce 2002 

nařízením č. 178/2002 o obecných zásadách potravinového práva a je v rámci EU 

hlavní institucí, která se zabývá hodnocením rizik týkajících se oblasti potravin a krmiv. 

Blíže o něm bude pojednáno v kapitole 6.7. (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). 

 Významnými pracovními orgány Rady EU v oblasti potravinářství jsou např. 

pracovní skupina pro potraviny, pracovní skupina pro jakost potravin, pracovní skupina 

pro zdraví rostlin, pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb, pracovní skupina 

pro Codex Alimentarius, pracovní skupina pro geneticky modifikované organismy a 

pracovní skupina pro koordinace - FAO. Pracovní orgány EK, které se zabývají 

otázkami potravinářství nebo otázkami souvisejícími jsou např. Stálý výbor pro 

potravinový řetězec a zdraví zvířat (s řadou podvýborů), Stálý výbor pro zdraví rostlin, 

Stálý výbor pro ekologické zemědělství, výbor pro hnojiva a další.
99

 

4.5.2 Společná zemědělská politika 

 Společná zemědělská politika je jednou ze základních politik, které se uplatňují 

v rámci evropské spolupráce. V době vzniku Evropských společenství
100

 představovalo 

zemědělství ve všech zakládajících členských státech velmi důležitou součást národního 

hospodářství a bylo v nich značně dotováno.
101

 Po válečných a poválečných 

zkušenostech se stalo zajištění soběstačnosti ve výrobě potravin jedním z prioritních 

                                                 
95

 http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/envi/home.html#menuzone 
96

 Dále pak např. Rada pro zemědělství a rybolov a Rada pro životní prostředí. 
97

 https://www.euroskop.cz/98/sekce/rada-evropske-unie/ 
98

 European Food Safety Authority 
99

 https://www.euroskop.cz/9095/sekce/ministerstvo-zemedelstvi-a-eu/ 
100

Podpisem Římských smluv vzniklo v roce 1957 Evropské hospodářské společenství (EHS) a 

Společenství pro atomovou energii (EUROATOM). 
101

TICHÝ, L.; ARNOLD, R.; SVOBODA, P.; et al. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 

928 s. ISBN 80-7179-430-9. str. 692. 

http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/employment,-social-policy,-health-and-consumer-affairs.aspx?lang=cs
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/employment,-social-policy,-health-and-consumer-affairs.aspx?lang=cs
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cílů zemědělství. V Římské smlouvě
102

 pak byly vedle cíle zabezpečení dostatečného 

množství potravin pro obyvatelstvo deklarovány další čtyři cíle, které mělo zemědělství 

naplnit. Jsou jimi zvýšení produktivity výroby, zajištění přiměřené životní úrovně pro 

zemědělce, stabilizace trhů a poskytování potravin spotřebitelům za přiměřené ceny.
103

 

V následujících letech se postupně začala zavádět Společná zemědělská politika
104

 

(SZP), když bylo rozhodnuto o základních metodách společné organizace trhu s 

nejdůležitějšími zemědělskými produkty a došlo k zavedení společného financování 

SZP prostřednictvím Evropského zemědělského usměrňovacího a záručního fondu. 

 V prvních desetiletí SZP byl hlavním nástrojem uskutečňování vytyčených cílů 

systém intervenčních-garantovaných cen za nelimitovanou produkci. Ten vedl sice k 

částečnému dosažení stanovených cílů, v 80. letech se ale projevil i jeho negativní efekt, 

kterým bylo to, že vedl k obrovské nadprodukci
105

 především obilí, masa a mléka. 

Oblast zemědělství tak bylo třeba výrazně reformovat. V roce 1992 byla provedena 

MacSharryho reforma, která umožnila dohodu v rámci GATT a následné uzavření 

Uruguayského kola jednání o multilaterální liberalizaci světového obchodu.
106

 Jejím 

hlavním přínosem bylo odvázání dotací od výše produkce, které vedlo ke snížení 

nadprodukce. Společenství snížilo garantované ceny, což kompenzovalo 

prostřednictvím přímých plateb stanovovaných na základě rozsahu obdělávané půdy, 

počtu kusů dobytka aj. „Některé kompenzace byly navíc vypláceny pouze na základě 

ponechání ladem části půdy.“
107

 Protože byla výše přímých plateb odvislá také od toho, 

jaké plodiny farmáři pěstovali a jaká zvířata chovali, docházelo často k preferenci těch 

druhů plodin a zvířat, kterých se týkaly nejvyšší dotace. Proto došlo v roce 2003 k další 

reformě
108

. Ta zavedla systém jednotné přímé platby, která je farmáři poskytována v 

závislosti na velikosti jeho farmy nebo se určuje na základě plateb obdržených v 

minulosti. Vyplácení přímých plateb je podmíněno dodržováním legislativních 

                                                 
102

 Dnes ve čl. 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), konsolidované znění 2012, Celex 

12012E. Dostupné také z http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#current 
103

 KUČEROVÁ, I. Evropská unie: hospodářské politiky. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 347 s. 

ISBN 80-246-1212-7. str. 146. 
104

 Proces jejího zavádění byl zahájen konferencí členských států EHS ve Strese v roce 1958. 
105

 Která byla nákladně skladována nebo pomocí vysokých exportních dotací vyvážena do třetích zemí. 
106

 KUČEROVÁ, I. Evropská unie: hospodářské politiky. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2006. 347 s.  

ISBN 80-246-1212-7. str. 158. 
107

 https://www.euroskop.cz/8924/sekce/zemedelstvi/ 
108

 Fischlerova reforma. 
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pravidel
109

 pro ochranu životního prostředí, bezpečnosti potravin a zdraví zvířat, při 

jejich nedodržení jsou stanoveny sankce. 

 SZP patří do sdílených pravomocí EU. Tvoří ji dva pilíře, kdy první zahrnuje 

přímé platby a druhý politiku rozvoje venkova. Financování respektuje tuto pilířovou 

strukturu a je prováděno prostřednictvím dvou fondů, kterými jsou Evropský 

zemědělský záruční fond a Evropský zemědělským fond pro rozvoj venkova. Ve 

finanční perspektivě pro léta 2007 až 2013 bylo na SZP určeno 43 % z celkového 

rozpočtu EU, což představuje přibližně  55 miliard EUR ročně a 0,5 % HDP EU.
110

 

 SZP je založena na principu společného zemědělského trhu
111

, v jehož rámci je 

zajištěn volný pohyb zemědělských produktů. Hlavním nástrojem SZP je pak jeho 

společné regulování.
112

 To může mít formu společných soutěžních pravidel (používá se 

jen okrajově), povinné koordinace různých národních systémů regulování trhu (v praxi 

se neuplatňuje) nebo komunitární regulace trhu
113

. 

 K tomu, aby mohla SZP úspěšně dosahovat svých cílů, je nezbytné, aby rámec 

její činnosti byl upraven objektivním právem. Prameny práva jsou z formálního 

hlediska
114

 formy, ze kterých objektivní právo poznáváme. Na evropské úrovni existují 

primární a sekundární prameny práva a jako pramen práva je uznávána i judikatura 

Soudního dvora EU. 

4.5.3 Primární prameny práva 

  Do primárních pramenů práva řadíme zakládací smlouvy
115

 (dále jen Smlouvy) 

a jejich novelizace, smlouvy o přistoupení jednotlivých členských států a k nim 

připojené protokoly a přílohy, dále pak akty předvídané Smlouvami a Lisabonskou 

smlouvou na úroveň primárního práva vyzdviženou Listinu základních práv EU, které 

byla přiznána i právní závaznost. Přestože v primárním právu nenalezneme právní 

                                                 
109

 Tzv.cross-compliance. 
110

 https://www.euroskop.cz/8924/sekce/zemedelstvi/ 
111

 Dalším hlavním principem je princip preference domácích produktů a princip finanční solidarity. 
112

 TICHÝ, L.; ARNOLD, R.; SVOBODA, P.; et al. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 

928 s. ISBN 80-7179-430-9. str. 696. 
113

Uplatňuje se ve vztahu k trhům s jednotlivými zemědělskými produkty, např. regulace trhu s obilím a 

nikoli vůči  zemědělskému trhu jako celku. 
114

 Na prameny práva je možné nahlížet ještě z hlediska materiálního. 
115

 Smlouva o Evropské unii (SEU), Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) a Smlouva o 

Evropském společenství pro atomovou energii (SESAE). 
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úpravu potravin jako takovou, je třeba zdůraznit, že právě primární právo vytváří široký 

rámec pro to, aby mohlo být potravinové právo uplatňováno. Upravuje totiž proces 

přijímání sekundárních pramenů práva
116

, které jsou těžištěm konkrétní úpravy 

potravinového práva, otázky vnitřního trhu
117

, kdy v rámci volného pohybu zboží je 

zajištěn i volný pohyb potravin, dále pak primární právo obsahuje ustanovení týkající se 

pravidel hospodářské soutěže
118

, veřejného zdraví
119

, ochrany spotřebitele
120

, obchodní 

politiky
121

, ochrany životního prostředí
122

, zemědělské politiky
123

 a zahrnuje i další 

ustanovení, která jsou relevantní, vezmeme-li v úvahu cíle potravinového práva, jak 

byly vymezeny v kapitole 4.2. (Potravinové právo). Vidíme tedy, že pokud vnímáme 

potravinové právo v širším kontextu, prameny primárního práva neobsahují jeho přímou 

úpravu, ale vytvářejí obecnou platformu pro jeho uplatňování. 

4.5.4 Sekundární prameny práva 

 Těžiště evropského potravinového práva nalezneme v sekundárních pramenech 

práva. Do nich řadíme nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. V 

současné době v oblasti potravinového práva převažuje právní úprava prováděná 

nařízeními. Nařízení tak nahrazují úpravu prováděnou směrnicemi, která se uplatňovala 

spíše v minulosti a dnes je méně častá. 

 Nařízení je obecně závazný právní předpis, který je závazný ve všech svých 

částech a je přímo aplikovatelný v jednotlivých členských státech. Vytlačuje tak veškeré 

vnitrostátní právo, které by s ním bylo v rozporu. Má bezprostřední účinek a není ho 

nutno oznamovat podle vnitrostátního právního řádu. Nepotřebuje do něj být ani 

transponováno, je pouze třeba, aby se domácí právní řád  přizpůsobil
124

 novým 

podmínkám, které nařízení zakládá. Hlavním nařízením pro oblast potravinářství je 

nařízení o základních zásadách potravinového práva, které obsahuje úpravu obecné části 

evropského potravinového práva. Evropské potravinové právo je dále tvořeno značným 

                                                 
116

 Čl. 288 an. SFEU 
117

 Čl. 26 SFEU. V něm jsou zakotveny 4 základní svobody, které se uplatňují v rámci vnitřního trhu - 

volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. 
118

 Čl. 101 an. SFEU 
119

 Čl. 168 SFEU 
120

 Čl. 169 SFEU ale i čl. 38 Listiny základních práv Evropské unie 
121

 Čl. 206 an. SFEU 
122

 Čl. 191 an. SFEU a čl. 37 Listiny základních práv Evropské unie 
123

 Čl. 38 an. SFEU 
124

 Tzv. adaptoval. 
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množstvím nařízení, která se týkají vždy konkrétní oblasti.
125

 Protože se potravinové 

právo týká celého potravinového řetězce, je relevantní i úprava obsažená v nařízení 

souvisejících, např. v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2003/2003 o hnojivech 

nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005 o požadavcích na hygienu 

krmiv, a dále pak i právní úprava ochrany rostlin a plodin, zdraví zvířat a zajištění jejich 

dobrých životních podmínek a úprava dalších oblastí, které se potravin dotýkají, někdy 

byť jen nepřímo. 

 Směrnice je závazná pro členské státy, pokud jde o výsledky a cíle. Členskému 

státu je pak ponechána volnost ve výběru forem a prostředků, kterými daných cílů 

dosáhne. Aby se směrnice stala závaznou, musí být transponována
126

 do vnitrostátního 

práva, a to v určité lhůtě
127

. Je-li směrnice řádně transponována, používají orgány 

členských států příslušné vnitrostátní právní normy a nikoli směrnici samotnou.
128

 

Rozlišuje se transpozice - promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu a 

implementace - kromě promítnutí obsahu do vnitrostátního předpisu i zajištění jeho 

faktického respektování. Není-li směrnice transponována řádně a včas,  mohou nastat 

tyto důsledky: směrnice získá přímý účinek (jednotlivec se jí může dovolat v soudním 

řízení), uplatní se tzv. nepřímý účinek směrnice (vnitrostátní předpis musí být vykládán 

eurokonformně
129

), vznikne-li v důsledku toho jednotlivci škoda, odpovědnost ponese 

členský stát a konečně jednotlivec může informovat EK a ta vůči členskému státu zahájí 

řízení o porušení Smluv. Pro oblast potravinového práva byla vydána např. směrnice 

Rady č. 93/43/EHS  o hygieně potravin, směrnice č. 2001/95/ES o všeobecné 

bezpečnosti výrobků nebo směrnice č. 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky 

modifikovanými mikroorganismy a další. 

 Rozhodnutí jsou právní akty, které jsou závazné jen pro jejich adresáty. Slouží k 

řešení konkrétních případů a jsou to tzv. nepravé prameny práva. Příkladem rozhodnutí 

v oblasti potravinářství může být např. rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují 

metody třídění jatečně upravených těl prasat v ČR nebo rozhodnutí 2009/291/ES o 

                                                 
125

 Jejich výčet viz Příloha 1. 
126

 Neboli provedena. Transpozice je formální promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu. 

Viz http://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-ve-vnitrostatnim-pravu-cast-i-rozsah-

implementacni-povinnosti-25334.html 
127

 Většinou 2 až 4 roky. 
128

 https://www.euroskop.cz/8898/sekce/faze-legislativniho-procesu-v-eu/ 
129

 Tedy v souladu s evropským právem. 
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irském návrhu předpisů o označování země původu drůbežího, vepřového a skopového 

masa.
130

 

 Doporučení nezávazně prezentují očekávaný způsob chování a stanoviska 

posouzení právně relevantních věcí.
131

 To, že doporučení ani stanoviska nejsou právně 

závazná neznamená, že by byly bez právního významu. Mají význam především pro 

výklad právních aktů. 

4.5.5 Judikatura Soudního dvora Evropské unie 

 Úkolem evropských soudů
132

 je primárně evropské právo nalézat
133

 a 

sjednocovat jeho výklad a aplikaci. Avšak v případě, kdy v právu existuje určitá 

mezera, mohou ji tyto soudy svým rozhodnutím vyplnit. Evropské právo pak tedy nejen 

nalézají, ale i dotvářejí. V některých judikátech Soudního dvora EU (SDEU) byl 

například vymezen pojem evropského práva a jeho vztah k vnitrostátnímu právu 

členských států
134

. 

 Pojem svobody pohybu zboží (tedy i potravin) vymezuje jako jeden z prvních, 

vedle rozsudku „Van Gend en Loos“, rozsudek 43/71 „Politi“, když se oba zmíněné 

rozsudky týkají zákazu cel a dávek s rovnocenným účinkem. Kdy se jedná o opatření s 

rovnocenným účinkem je dále rozvedeno v rozsudku  8/74 „Dassonville“
135

. K další 

konkretizaci tohoto pojmu a zavedení principu vzájemného uznávání
136

 dochází také 

                                                 
130

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/seznam-potravinarskych-predpisu-eu-2-cast.aspx 
131

 https://www.euroskop.cz/8898/sekce/faze-legislativniho-procesu-v-eu/ 
132

 Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu EU. 
133

 Aplikovat právo na konkrétní případy. 
134

 26/62 Van Gend en Loos: „Společenství vytváří nový právní řád mezinárodního práva, v jehož 

prospěch členské státy omezily, byť jen ve vymezených oblastech, svá suverénní práva, a jehož subjektem 

nejsou jen členské státy, ale rovněž i jejich příslušnící.“ 

6/64 Costa: Zakládací smlouvy vytvořily „vlastní právní řád, integrovaný...do právních systémů 

členských států, jenž je závazný pro jejich soudy.“ V tomto rozhodnutí byl vyřešen i jeden ze základních 

aplikačních problémů tak, že byla stanovena zásada aplikační přednosti práva ES před právem 

vnitrostátním. 

152/84 Marshall: „Směrnice sama nemůže zakládat povinnosti mezi jednotlivci, a proto ustanovení 

směrnice se nelze jako takového dovolat proti jiné osobě“ 

148/78 Ratti: „Členský stát, který včas nepřijal prováděcí opatření uložená směrnicí, nemůže proti 

jednotlivcům uplatňovat to, že sám neplnil závazky, které mu byly uloženy.“ 

 14/83 Von Colson: Vnitrostátní soudy jsou součástí členského státu a mají povinnost vykládat 

vnitrostátní právo „ve světle“ práva EU.
 

Viz SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 382 s. ISBN 978-80-

7400-334-9. str. 78, 79, 151, 152, 154. 
135

 O rozsudku bude pojednáno blíže v podkapitole 5.1.1 (První etapa). 
136

 Zboží, které bylo vyrobené v souladu s vnitrostátním právem členského státu nemůže být vyloučeno z 

oběhu jiných členských států. 
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rozsudkem 120/78 „Cassis de Dijon“
137

. Všechny výše uvedené rozsudky hrály 

významnou roli v prvopočátcích konstituování evropského potravinového práva. 

Dlouhou dobu totiž potravinová problematika sama o sobě na evropské úrovni řešena 

nebyla. Větší význam byl přisuzován otázkám ekonomického rázu a prioritním cílem 

EU bylo zajištění volného pohybu zboží, jako jedné ze čtyř základních svobod 

jednotného vnitřního trhu, a odstranění bariér obchodu. Otázky bezpečnosti potravin tak 

vystoupily do popředí až později, když byla Evropa konfrontována s potravinovými 

krizemi, které poukázaly na nezbytnost regulace bezpečnosti a kvality potravin. 

4.5.6 Evropské technické normy 

 Evropské technické normy, stejně jako ty mezinárodní, nejsou právně závazné. 

Hrají ale důležitou roli v procesu prokazování shody. Evropské technické normy nesou 

označení EN a jsou vypracovávány v rámci evropských normalizačních organizací 

(CEN
138

, CENELEC
139

, ETSI
140

). Další možností jejich vzniku je převzetí 

mezinárodních technických norem ISO. ČR je řádným členem CEN od roku 1997, proto 

se podílí na vypracovávání EN a má také povinnost přebírat je do českého systému 

technických norem, a to do půl roku od doby, kdy vstoupí norma v platnost.
141

 

Příkladem použití evropských technických norem v oblasti potravinářství je doporučení 

výrobcům, aby při realizaci předpisů v oblasti hygieny potravin používali obecnější 

systémové normy řady EN ISO 9000 a zejména pak EN ISO 22000:2006 vytvořené pro 

management bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin.
142

  Nařízení č. 882/2004/ES o 

úředních kontrolách pak např. vyžaduje, aby provádění kontroly bylo svěřeno jen 

laboratořím akreditovaným podle normy EN ISO 17025:2005.
143

 

 Cílem evropského vnitřního trhu je umožnit volný pohyb zboží, služeb, osob a 

kapitálu, je tedy nezbytné odstraňovat technické překážky obchodu
144

. Pro tyto účely 

                                                 
137

 O rozsudku bude blíže pojednáno v podkapitole 5.1.1. (První etapa). 
138

 Evropský výbor pro normalizaci. 
139

 Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice. 
140

 Evropský institut pro telekomunikační normy. 
141

 KOCOUREK, V. Úvod do potravinářské legislativy. Praha: VŠCHT, 2012. 
142

 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Uvod-PL-skript.pdf 
143

 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Uvod-PL-skript.pdf 
144

 Vedle technických norem, tvoří technické překážky obchodu i závazné technické předpisy a závazné 

předpisy pro prokazování shody s požadavky (např. certifikace). 
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má EU dva nástroje. Jsou jimi již zmíněný Evropský normalizační systém
145

 a Globální 

koncepce certifikace a zkušebnictví. 

 Evropský normalizační systém zajišťuje harmonizaci technických norem v EU a 

vytváří normy nové. 

 Globální koncepce certifikace a zkušebnictví  řeší jednotný systém prokazování 

shody s požadavky ve všech oblastech a dále udělování a používání evropské značky 

shody - CE.
146

 

4.5.7 Zelené knihy 

 Zelené knihy  publikuje EK pravidelně od roku 1985. Jejich cílem je iniciovat 

veřejné debaty o konkrétních tématech před tím, než se přistoupí k jejich zpracování v 

podobě legislativního aktu. K daným tématům se může veřejnost vyjádřit ve formě 

připomínek nejčastěji na internetových stránkách generálního ředitelství, pod které ta 

která problematika spadá. Zelená kniha obsahuje shrnutí současného stavu a dále pak 

návrhy možných řešení. Po jejím vydání může následovat vydání Bílé knihy. Některé 

Zelené knihy týkající se oblasti potravinářství jsou např.: 

 z roku 2011: Zelená kniha o propagačních a informačních opatřeních na podporu 

zemědělských produktů: strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou 

přidanou hodnotou
147

  

 z roku 2010: Zelená kniha - Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst 

podporující začlenění, její část 5. Zemědělství a zajišťování potravin 

 z roku 2009: Zelená kniha - Reforma společné rybářské politiky 

 z roku 2008: Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů: normy pro 

produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti 

 z roku 1997: Zelená kniha o obecných principech potravinového práva EU 

 Vydání Zelené knihy v roce 1997 bylo reakcí na potravinové krize
148

, které 

zasáhly Evropu v 90. letech 20. století. Cílem této Zelené knihy byla snaha o zjištění 

a vyhodnocení rozsahu, ve kterém tehdejší právní úprava potravinářství odpovídala 

                                                 
145

 CEN, CENELEC, ETSI. 
146

 KOCOUREK, V. Úvod do potravinářské legislativy. Praha: VŠCHT, 2012. 
147

 Dostupné z http://ec.europa.eu/green-papers/index_cs.htm 
148

 Více viz část 6 (Potravinové právo v Evropské unii). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0436:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0436:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0436:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0629:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0629:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:CS:PDF
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nebo neodpovídala potřebám a očekávání konzumentů, výrobců i obchodníků a dále 

pak uvážení přijetí některých opatření, která by svou povahou umožnila efektivní a 

nezávislou kontrolu bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitele. V obecnější rovině 

bylo hlavním cílem této knihy iniciovat diskuzi na téma potravinové legislativy a 

zmocnit EK k navrhování opatření týkajících se potravinového práva.  

 Zelená kniha vymezila šest základních požadavků, které měly být kladeny na 

evropské potravinové právo. Ty se staly i předmětem diskuze, když prvním z nich 

byl požadavek na zajištění vysokého stupně ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti 

potravin a spotřebitele. Druhým pak požadavek na zajištění volného pohybu zboží 

uvnitř jednotného trhu a s ním související třetí požadavek na zajištění evropské 

konkurenceschopnosti a podpory exportu. Čtvrtým požadavkem bylo přenesení 

odpovědnosti za bezpečnost potravin na výrobce, když jim měla být uložena 

povinnost vyhodnocovat tzv. kritické body
149

 v rámci  celého výrobního procesu. 

Posledním požadavkem pak byl požadavek na  přezkoumání toho, zda je právní 

úprava bez vnitřních rozporů a zda je rozumná v tom smyslu, že není žádoucí, aby 

pro destinatáře představovala jen obtížně překonatelnou překážku. 

 V rámci úvah týkajících se otázek právní úpravy byl vznesen i požadavek na 

kontrolu bezpečnosti potravin v rámci celého potravinového řetězce. Regulaci a 

kontrole tak měla být napříště podrobena v souladu s vyjádřeným principem „from 

the stable to the table“
150

 i zemědělská prvovýroba a měla být zajištěna i 

odpovědnost zemědělských výrobců za vady jejich výrobků. 

 Na tuto Zelenou knihu pak v roce 2000 navázala Bílá kniha o zdravotní 

nezávadnosti potravin. 

4.5.8 Bílé knihy 

 Bílé knihy obsahují návrhy činnosti EU v určité oblasti a jsou to nezávazné 

dokumenty, které mají jen doporučující charakter. Schválí-li je Rada EU, můžou se stát 

akčním programem pro danou oblast.  

                                                 
149

 Tzv. systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
150

 Jiné vyjádření současného principu „od vidlí po vidličku“ (from the farm to the fork), tedy snahy o 

komplexní přístup, kdy má být zajištěna bezpečnost potravin ve všech fázích, kterými potravina/surovina 

prochází. 
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 Pro oblast potravinářství byla v roce 2000 vydána Bílá kniha EU o zdravotní 

nezávadnosti potravin, jejímž cílem bylo vytvořit nový právní rámec pro oblast 

bezpečnosti potravin. Přestože byl systém zajišťující bezpečnost potravin v EU do této 

doby považován za jeden z nejspolehlivějších a dobře fungujících, na základě zjištění 

inspekčních orgánů dospěla EK k názoru, že vzhledem k tomu, že se v různých 

členských státech používají různé způsoby zajištění bezpečnosti potravin, spotřebitel si 

nikdy nemůže být jistý, že se mu v rámci celé EU dostane stejné ochrany. Ambicí 

potravinové legislativy tak bylo vytvoření společného rámce pro zajištění bezpečnosti 

potravin a efektivní kontroly na celém území EU. Za tímto účelem byla stávající 

potravinová legislativa novelizovaná a byly přijaty další právní předpisy, které upravily 

např. oblast krmiv a chov a zdraví zvířat. 

 Za základní zásadu potravinové bezpečnosti byla prohlášena zásada prevence. 

Přístup k potravinové bezpečnosti měl být přístupem komplexním
151

. Bílá kniha také 

předvídala zřízení nové autority pro oblast bezpečnosti potravin, kterou měl být Úřad 

pro bezpečnost potravin, jehož činnost měla spočívat ve sběru dat, analýze informací, 

výzkumných programech a vykonávání běžného dozoru. Měl tak doplnit činnost 

Generálního ředitelství EK SANCO a činnost jednotlivých členských států a jejich 

národních autorit. 

 Bílá kniha dále předpokládala vytvoření systému rychlého varování
152

, pro 

případ, že by se kdekoli na území EU vyskytla závadná potravina a bylo by tedy třeba 

rychle informovat spotřebitele o možném ohrožení jeho zdraví. 

 Odpovědnost za bezpečnost potravin byla přenesena na jednotlivé 

provozovatele, když jim bylo uloženo, aby využívali systému HACCP. 

 Ochrana spotřebitelů měla být dále zajištěná i tak, že jim měly být poskytovány 

relevantní informace týkající se nutriční hodnoty potravin, dietních potravin, 

výživových doplňků atd., neboť jen informovaný spotřebitel se může svobodně 

rozhodnout, jaké potraviny bude konzumovat.
153

 

 Potravinová legislativa EU se tak vydala novým směrem. 
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 V souladu se zásadou „from the farm to the fork“. 
152

 RASSF (Rapid Allert System for Foodstuffs) 
153

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/1999/com1999_0719en01.pdf 
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4.6 České potravinové právo a jeho prameny 

 „Současné pojetí práva vychází z rozdělení všech požadavků na výrobky na dvě 

oblasti.“
154

 Na oblast státem neregulovanou a oblast státem regulovanou. V rámci té 

první se jedná o záležitosti smluvního charakteru, kdy je formulace a splnění požadavků 

na kvalitu ponechána na zákazníkovi a výrobci. V rámci té druhé stanoví požadavky na 

kvalitu stát obecně závaznými přepisy a jejich plnění kontroluje a vynucuje. 

4.6.1 Oblast státem regulovaná 

 Právní řád ČR je tvořen ústavními zákony, zákony, zákonnými opatřeními 

senátu, nařízeními vlády a prováděcími předpisy vydávanými ministerstvy a jinými 

správními úřady, obecně závaznými vyhláškami a nařízeními obcí a krajů, 

mezinárodními smlouvami (a evropským právem) a také nálezy, kterými Ústavní soud 

ruší zákony nebo jiné právní předpisy. 

 Prameny českého potravinového práva je možné rozdělit do 4 skupin. První 

skupinu tvoří základní zákony, které se týkají potravinového práva a patří mezi ně např. 

zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který obsahuje úpravu 

potravinového práva jakou takovou, dále pak zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech a zákon 

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, kdy oba zmíněné zákony jsou z hlediska komplexního 

přístupu k potravinovému právu neméně významné, vezmeme-li v úvahu, že krmiva i 

hnojiva se stávají součástí potravinového řetězce a mohou tak ovlivnit kvalitu i 

zdravotní nezávadnost potravin. Dále je možné do této skupiny zařadit i zákon č. 

146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, který zřídil Statní 

zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a který stanoví její působnost v oblasti 

dozoru.
155

 Do druhé skupiny pramenů potravinového řadíme zákony související.  Mezi 

ty patří např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (pokrmy, pitná voda), 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství a další
156

. Třetí skupinu pramenů potravinového práva tvoří prováděcí 

předpisy k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí předpisy 

související. Zde je možné zmínit např. vyhlášku  č. 117/2011 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve 
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 VŠCHT, Kocourek V.: Úvod do potravinářské legislativy, Praha, 2012, str. 2 
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 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
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 Viz Příloha 2. 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_vyhlaska-2011-117-novela-113-2005.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_vyhlaska-2011-117-novela-113-2005.html
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znění pozdějších předpisů nebo vyhlášku č. 291/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, 

zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a 

výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 

Sb.
157

 A konečně do čtvrté skupiny pramenů potravinového práva řadíme předpisy 

obecné povahy jakými jsou zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník (obsahuje např. úpravu nekalé soutěže), zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (např. trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými 

předměty - § 156) a související předpisy správního práva (např. přestupkový zákon
158

- § 

29 odst. 1 písm. c), který stanoví, že: „Přestupku se dopustí ten, kdo ohrozí nebo poruší 

zdravotní nezávadnost pitné vody.“).
159

 

 Základními řídícími dokumenty
160

 pro oblast potravin jsou v ČR tzv. strategie 

bezpečnosti potravin, které jsou vydávány od roku 2001. Strategie bezpečnosti potravin 

a výživy na období let 2010 - 2013
161

 vznikla z úzké spolupráce Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva zdravotnictví a je již čtvrtou strategií, která byla od roku 

2001 přijata. Kromě oblasti bezpečnosti potravin je nově rozšířena ještě o oblast výživy, 

která je jedním z  předpokladů dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva. Mezi její hlavní cíle patří posílení ochrany a podpory zdraví a 

oprávněných zájmů spotřebitelů a posilování spolupráce s EFSA. 

4.6.2 Oblast státem neregulovaná 

 Klíčový význam v této oblasti mají národní technické normy, označované jako 

ČSN. Jejich tvorbu a vydávání zajišťuje národní normalizační orgán, kterým je Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví. Právní úpravu nalezneme v zákoně 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Vydání technické normy se 

oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. 
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Další předpisy z této skupiny viz Příloha 2. 
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 Zákon č. 200/1990 Sb. 
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 KOCOUREK, V. Úvod do potravinářské legislativy. Praha: VŠCHT, 2012. str. 3. 
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 Publikace vydávané Úřadem pro potraviny Ministerstva zemědělství. 
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 Dostupná z http://eagri.cz/public/web/file/167731/Strategie_BP_2010.pdf 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2010-291-novela-157-2003.html
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http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2010-291-novela-157-2003.html
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 Jedním z nejdůležitějších současných úkolů v oblasti technické normalizace je 

přejímání evropských a navazujících mezinárodních norem do soustavy ČSN.
162

 Ty jsou 

pak vydávány jako ČSN EN nebo ČSN ISO. 

 ČSN týkající se potravinářství jsou nezbytné pro volný pohyb zboží a služeb v 

rámci EU, slouží jako referenční úroveň, s níž se poměřuje kvalita výrobku nebo služby, 

stanovují kritéria pro bezpečnost potravin, podporují vyrovnaný vztah mezi jakostí a 

náklady a jsou efektivním nástrojem konkurenčního boje.
163

 Je možné je dělit podle 

předmětu úpravy na normy jakosti, normy metod zkoušení a ostatní. 

 Příkladem uplatnění potravinářských technických norem v právních vztazích je 

např. to, že ve vyhlášce č. 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o 

označování výživové hodnoty potravin, je v § 2 stanoveno: “že pro účely této vyhlášky 

se rozumějí: c) bílkovinou nebo bílkovinami v potravě – celkový obsah dusíku stanovený 

metodou podle Kjeldhala x 6,25. Připojen je odkaz na poznámku pod čarou, v níž je 

uvedena ČSN ISO 1871. Celkový obsah dusíku musí být v těchto případech stanoven 

postupem podle uvedené české technické normy“.
164

 

4.7 Shrnutí 

 Potraviny společně s pochutinami, lahůdkami a nápoji patří mezi poživatiny. Při 

dodávání energie a živin lidskému organismu hrají nejdůležitější úlohu. Základní dělení 

potravin je dělení na potraviny rostlinného a živočišného původu. Složení potravy 

člověka se během historie měnilo v závislosti na jeho životních podmínkách a 

dostupnosti potravy. V současné době nalezneme legální definici pojmu „potraviny“ na 

národní i evropské úrovni, a to v zákoně o potravinách a v nařízení o obecných 

zásadách potravinového práva. 

Potravinová legislativa zahrnuje velké množství právních předpisů, které se 

dotýkají celého potravinového řetězce od výroby potravinových surovin, přes jejich 

zpracování až po jejich distribuci a prodej konečnému spotřebiteli. Upravuje tak kromě 
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JAREŠ, J.; NOVÁK, M. Sborníky technické harmonizace. ÚNMZ, 2004. Dostupné také z 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf 
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 Viz http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_normy.pdf 
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 http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf str. 30 
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oblasti bezpečnosti potravin i oblast ochrany zdraví lidí, ochrany životního prostředí a 

hospodářských a finančních záležitostí.
165

 

Potravinové právo úzce souvisí s právem zemědělským a právem životního 

prostředí. Z oblasti zemědělského práva je pro oblast potravinářství důležitá zejména 

právní úprava rostlinné a živočišné výroby a právní úprava krmiv a hnojiv, a to proto, že 

v rámci zajišťování bezpečnosti potravin musí být dohledu podroben celý potravinový 

řetězec (od prvovýroby po prodej konečnému spotřebiteli). Stejně jako právo životního 

prostředí i potravinové právo usiluje o zajištění co nejčistějšího životního prostředí. Jen 

z takového prostředí totiž můžou pocházet kvalitní a bezpečné potraviny. 

Vzhledem k tomu, že v předchozích kapitolách byly zmíněny různé formy 

poznání práva, je vhodné vyjádřit se k jejich závaznosti a jejich postavení v právním 

řádu ČR. 

ČR
166

 je členem WTO od roku 1948, WTO od roku 1946, FAO od roku 1945 a 

WB od roku 1944. 

„Dnešní mezinárodní společenství států zahrnuje především všechny suverénní 

státní útvary.“
167

 Suverenita ČR je vyjádřena ve čl. 1 odst. 1 Ústavy, který stanoví, že: 

„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k 

právům a svobodám člověka a občana.“ Suverenita státu je pak definována tím, že stát 

má vlastní území, na kterém vykonává veřejnou moc vůči svým obyvatelům a všemu, 

co se na jeho území nachází a zároveň vystupuje nezávisle v mezinárodních vztazích. 

Mezinárodní společenství v dnešní době zahrnuje asi 200 států, které jsou určujícími 

subjekty mezinárodního práva. „Mezinárodní právo
168

 je souborem právních norem, 
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 http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/legislativa.aspx 
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 ČR se po svém vzniku v roce 1993 stala právním nástupcem  Československa a převzala tak všechny 

jeho mezinárodní závazky. 
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 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 881 s. 

ISBN 978-80-7179-728-9. Úvod. 
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 Vztah ČR k mezinárodnímu právu je vyjádřen ve čl. 1 odst. 2 Ústavy, který zní: „Česká republika 

dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ Mezinárodní smlouvy se stávají 

součástí právního řádu ČR na základě článku 10 Ústavy, který stanoví, že: „Vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí 

právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

V českém právním řádu se tedy plně uplatňuje monistické pojetí vztahu vnitrostátního a mezinárodního 

práva. Ústava umožňuje, aby Ústavní soud přezkoumal soulad mezinárodní smlouvy s ústavním 

pořádkem České republiky ještě před její ratifikací. To se ale týká jen tzv. prezidentských smluv, tedy 
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které upravují chování států a jiných subjektů mezinárodního práva a jejich vztahy v 

rámci mezinárodního společenství.“
169

 Vedle suverénních států jsou od 2. poloviny 19. 

století za subjekty mezinárodního práva uznávány i mezinárodní organizace, kterých v 

současné době existuje kolem 300.
170

 Ty vznikají na základě zakládacího aktu (statut -  

nejčastěji mnohostranná mezinárodní smlouva), který je vyjádřením vůle zakládajících 

států vytvořit mezinárodní organizaci, která bude plnit zvláštní funkce, které jí členové 

svěří. Subjektivita mezinárodní organizace není tedy původní, ale odvozená. Nejasná 

byla otázka mezinárodněprávní subjektivity, pokud o ní zakládací statut mezinárodní 

organizace mlčel. Na základě výroku Mezinárodního soudního dvora ve věci Náhrady 

škod utrpěných ve službách OSN v r. 1949 je v současné době všeobecně uznáván 

názor, že tím, že státy pověří mezinárodní organizaci plněním určitých funkcí, 

přiznávají jí tak implicitně i mezinárodněprávní subjektivitu. Obdobná konstrukce se 

pak uplatní i v případě kompetencí
171

, které mezinárodní organizaci nejsou výslovně 

přiznány v jejím statutu. Jedná se o tzv. teorii implicitních kompetencí,
172

 jejímž 

obsahem je tvrzení, že mezinárodní organizace je nadána všemi kompetencemi, které 

potřebuje k plnění svých funkcí.  

Akty, které mezinárodní organizace vydávají, vyvolávají určité právní následky, 

obecně ale nejsou považovány za samostatný pramen
173

 mezinárodního práva.
174

 

Některé mezinárodní organizace vydávají závazné normy, někdy zase mohou akty 

mezinárodních organizací významně ovlivnit smluvní normotvorbu, jindy se mohou stát 

součástí obyčejotvorného procesu a v neposlední řadě mohou být jen nezávaznými 

                                                                                                                                               
těch uvedených v čl. 10a a čl. 49 Ústavy. Jen pro úplnost doplním, že o mezinárodních smlouvách 

pojednává ještě čl. 10b, čl. 39, čl. 52 a čl. 95 Ústavy. 
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 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním 

systémům, zvláště k právu českému. 5. podstatně doplněné a upravené vydání. Brno: MU Brno, 2008. 

552 s. ISBN 978-80-7239-218-6. str. 16. 
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doporučeními
175

. Takovýmito nezávaznými doporučeními jsou právě normy Codex 

Alimentarius. Oproti tomu výše zmíněné dohody WTO
176

 jsou závazné, a to obligatorně 

pro všechny její členy, když jsou součástí Přílohy č. 1 A - Mnohostranné dohody o 

obchodu se zbožím.
177

 Mezinárodní technické normy samy o sobě závazné nejsou, ale 

při splnění určitých podmínek se závaznými mohou stát. 

„Právo Evropské unie je souborem právních norem, které odvozují svůj 

normativní základ od mezinárodního práva veřejného.“
178

 Působení evropského práva v 

ČR je chápáno v souladu s čl. 1 odst. 2 Ústavy jako dodržování pravidel mezinárodního 

práva
179

, když na základě čl. 10a Ústavy došlo k přenesení některých pravomocí z ČR 

na EU
180

. Čl. 10b Ústavy zakotvuje povinnost vlády informovat Parlament o otázkách, 

které souvisejí s plněním závazků vyplývajících ČR z jejího členství v EU. Vůbec první 

mezinárodní smlouvou, která byla podrobena přezkumu souladu s ústavním pořádkem 

podle čl. 87. odst. 2 Ústavy, byla Lisabonská smlouva
181

. Aplikační přednost 

evropského práva je pak doplňkově zajištěna i v čl. 95 Ústavy. 

Právní úprava potravinového práva na evropské úrovni má těžiště zejména v 

přímo aplikovatelných nařízeních, která jsou závazná ve všech svých částech a pro 

všechny členské státy. Do pozadí ustoupila regulace pomocí směrnic. Ta se jeví jako 

méně praktická, neboť pro to, aby se směrnice stala závaznou, je vždy třeba ji 

transponovat do právního řádu členského státu. Členské státy pak zavazuje jen co do 

výsledků a cílů. Za pramen práva je považována i judikatura SDEU. Naproti tomu 

evropské technické normy, Zelené knihy a Bílé knihy závazné nejsou. 

                                                 
175

 Také označovány jako tzv. soft law. 
176

 Z hlediska závaznosti jsou všeobecné mnohostranné obchodní dohody WTO obecně závazné pro 

všechny členy (jsou zahrnuty do Příloh 1, 2, 3 a tvoří základ systému WTO) a závaznost vícestranných 

obchodních dohod je ponechána na uvážení členů. Tyto dohody jsou zahrnuty v Příloze 4 a jsou tedy 

závazné jen pro ty členy, kteří je přijmou. 
177

 ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, 2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-

X. str. 72. 
178

 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011. 1120 s. ISBN 978-80-87212-90-5. str. 1065. 
179

Mezinárodní právo sui generis, viz judikatura Evropského soudního dvora. 
180

 V nálezu Pl. ÚS 50/04 Ústavní soud vyslovil názor, že není oprávněn posuzovat otázky platnosti 

norem evropského práva v těch oblastech, kde ČR přenesla některé pravomoci na EU. Jednalo se o případ 

tzv. cukerných kvót, kdy skupina poslanců podala návrh na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 

Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů s cukrem v odvětví 

cukru. 
181

 N 201/51 SbNU; 446/2008 Sb. - nález Lisabon I a N 233/55 SbNU; 387/2009 Sb. - nález Lisabon II 
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V rámci českého právního řádu jsou prameny práva hierarchicky uspořádané tak, 

že ústavní zákony mají nejvyšší právní sílu, následují zákony a pak podzákonné právní 

předpisy (vyhlášky a nařízení). Předpis nižší právní síly musí být vždy v souladu s 

předpisem vyšší právní síly
182

. Základem potravinového práva v ČR je zákon o 

potravinách a komoditní a „ostatní vyhlášky“, které ho provádějí a dále zákon o 

veterinární péči s jeho prováděcími vyhláškami a zákon o veřejném zdraví taktéž s 

prováděcími vyhláškami.
183

 České technické normy, stejně jako ty mezinárodní a 

evropské, závazné nejsou, což ovšem neznamená, že by byly bez významu. 

  

                                                 
182

 Pokud zákon a mezinárodní smlouva stanoví něco jiného, má aplikační přednost mezinárodní smlouva 

(Čl. 10 Ústavy ČR), stejně tak existuje aplikační přednost práva EU (viz rozsudek 6/64 Costa). 
183

 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_SBP_1_W.pdf 
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5 Historický vývoj potravinového práva  

5.1 Vývoj potravinového práva v Evropské unii 

 Potravinové právo na evropské úrovni se vyvíjelo v několika etapách. K první 

změně v přístupu k jeho vnímání došlo na základě rozhodnutí Evropského soudního 

dvora ve věci Cassis de Dijon a ke druhé v důsledku epidemie BSE
184

, která propukla v 

EU během 90. let 20. století. Tyto dvě události se tak staly milníky ve vývoji 

evropského potravinového práva a na základě nich je možné jeho vývoj rozdělit na dvě 

etapy.
185

 

5.1.1 První etapa  

 Po druhé světové válce se hlavním motivem evropské integrace stala snaha o 

zajištění bezpečnosti a míru na evropském kontinentě. Za tímto účelem bylo v 50. let 

vytvořeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), jehož cílem bylo vytvořit 

společný trh pro uhlí a ocel, který by podléhal společné kontrole, plánování a 

managementu odbytu. Takováto kontrola uhelného a ocelářského průmyslu měla 

zamezit možnosti vyvolání dalšího válečného konfliktu.
186

 Zakládajícími členy byly 

Francie
187

, Německo
188

, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko
189

. V roce 1957 bylo 

založeno EHS, které mělo za úkol vytvořit společný evropský trh a EUROATOM, které 

mělo zajišťovat spolupráci v oblasti mírového využívání atomové energie. Od roku 

1957 se tedy hlavním cílem Evropských společenství
190

 stala ekonomická integrace 

reprezentovaná snahou o dosažení společného trhu, ve kterém by byly zajištěny čtyři 

základní svobody, tedy volný pohyb pracovníků, služeb, kapitálu a zboží. Co se týká 

oblasti potravinářství v této etapě vývoje byla potravinová problematika zúžena jen na 

                                                 
184

 Bovinní spongiformní encefalopatie známá též jako „nemoc šílených krav“ je nemoc, která postihuje 

mozek dobytka, kdy vede k houbovitým změnám na mozku a následně ke smrti. Viz http://www.food-

info.net/cz/qa/qa-bse01.htm 
185

 MEULEN, B.; VELDE, M. Food Safety Law in the European Union. The Netherlands: Wageningen 

Academic Publishers, 2004. 270 s. ISBN 9076998515. 
186

 https://www.euroskop.cz/8885/sekce/1950-1957/ 
187

 Motivem zapojení Francie do evropského integračního procesu byla snaha o podrobení německého 

těžebního a ocelářského průmyslu dohledu, na základě něhož by nemohlo dojít k nekontrolovanému 

znovuvyzbrojení Německa. 
188

 Samo Německo pak usilovalo o poválečnou rehabilitaci stejně jako Itálie. 
189

 Země BENELUXU od evropské integrace očekávaly hlavně rozvoj obchodu a následný ekonomický 

růst. 
190

Pojem Evropská společenství se používá až od roku 1965, kdy došlo ke sloučení třech zmíněných 

společenství tzv. slučovací smlouvou právě v Evropská společenství. 
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snahu o zajištění toho, aby byly odstraněny překážky obchodu se zbožím. Dílčím 

úspěchem prosazování potravinového práva se stalo vytvoření konsenzu ohledně úpravy 

složení alespoň některých potravin. Nicméně v této době nemělo potravinové právo 

žádnou konkrétní podobu, když hlavním požadavkem na potraviny nebylo zajištění 

jejich bezpečnosti, ale jen snaha o usnadnění obchodu garancí volného pohybu zboží 

(tedy i potravin) v rámci jednotného trhu.
191

 

 Impulsem pro spolupráci v oblasti potravinářství byla až rozhodovací činnost 

Evropského soudního dvora (ESD)
192

, která přinesla nový a širší výklad článku 30 

Smlouvy EHS
193

, podle kterého byla zakázána všechna kvantitativní omezení dovozu a 

všechna opatření mající rovnocenný účinek, když v roce 1974 ESD vymezil pojem 

„opatření s rovnocenným účinkem“ v případu „Dassonville“.
194

 Jednalo se o situaci, 

kdy firma Gustave a Benoit Dassonville z ekonomických důvodů nakupovala skotskou 

whisky ve Francii a dovážela ji následně do Belgie, přestože neměla osvědčení 

vystavené britskými úřady, jak belgická legislativa požadovala u všeho zboží, které 

neslo označení původu. Prvoinstanční soud v Bruselu položil ESD předběžnou otázku, 

zda se v tomto případě, kdy vnitrostátní opatření zakazuje dovoz zboží bez příslušného 

osvědčení, nejedná o opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením podle 

čl. 30 Smlouvy EHS. ESD se vyjádřil tak, že: „za opatření s účinkem rovnocenným 

kvantitativním omezením se považují všechna obchodní pravidla členských států, která 

jsou způsobilá bezprostředně nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně bránit obchodu 

uvnitř Společenství“. Velmi významným rozsudkem ESD byl také rozsudek „Cassis de 

Dijon“ z roku 1979.
195

 V tomto případu se jednalo o to, že firma Rewe chtěla z Francie 

dovážet do Spolkové republiky Německo (SRN) ovocný likér „Cassis de Dijon“ s 

obsahem alkoholu 15 - 20 %. Ve Francii byl tento likér na trh likérů připuštěn bez 

jakýchkoli problémů, na německý trh už ale nikoli, neboť německá legislativa 

předepisovala pro likéry jiné požadavky - alespoň 32 % obsahu alkoholu. SRN 

argumentovala ochranou veřejného zdraví a ochranou spotřebitele, když zejména 
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VAN DER MEULEN, B. M. J. The System of Food Law in the European Union, 2009. Dostupné z 

http://www.deakin.edu.au/buslaw/law/dlr/docs/vol14-iss2/vol14-2-7.pdf 
192

 Dnes SDEU. 
193

 Treaty establishing the European Community 
194

 TICHÝ, L. aj. Dokumenty ke studiu evropského práva. 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. 

912 s. ISBN 80-7201-573-7. str. 605. 
195

 TICHÝ, L. aj. Dokumenty ke studiu evropského práva. 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. 

912 s. ISBN 80-7201-573-7. str. 607. 
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uváděla, že nápoje s nižším obsahem alkoholu jsou způsobilejší vyvolat závislost na 

alkoholu a že snížení obsahu alkoholu by vedlo k zaplavení německého trhu právě 

takovýmito nápoji. Jako relevantní dále uváděla i skutečnost, že německý konzument, 

který je obeznámen s legislativou, očekává, že v likéru bude vyšší obsah alkoholu a 

mohl by se tedy cítit podveden. ESD tyto argumenty neuznal a kromě další konkretizace 

„opatření s rovnocenným účinkem“ zavedl pravidlo vzájemného uznávání - pokud je 

výrobek v souladu s právem vyroben a uveden na trh v jednom členském státě, nesmí 

být v jiném členském státě zakázán jen proto, že nesplňuje jeho vnitrostátní pravidla. 

5.1.2 Druhá etapa 

 Pravidlo vzájemného uznávání se uplatňovalo až do krize, kterou v 90. letech 

vyvolala epidemie BSE. A byla to právě epidemie BSE, která znamenala zásadní 

průlom v pojetí potravinového práva na evropské úrovni. Ekonomické zájmy 

upřednostňované do této doby ustoupily do pozadí a hlavním požadavkem pro oblast 

potravinové politiky se stal požadavek na  zabezpečení ochrany zdraví lidí a zajištění 

bezpečnosti potravin. V důsledku toho byla v roce 1997 vypracována již zmíněná 

Zelená kniha o obecných principech potravinového práva EU
196

, na kterou následně v 

roce 2000 navázala Bíla kniha o zdravotní nezávadnosti potravin
197

. 

 Dva roky po vydání Bílé knihy o zdravotní nezávadnosti potravin bylo přijato 

nařízení č. 178/2002 o obecných zásadách potravinového práva, které vytvořilo obecný 

rámec potravinového práva a bude o něm pojednáno v části 6. 

 Evropské potravinové právo bylo vytvořeno jako reakce na potravinové krize
198

, 

kterým EU v průběhu své existence musela čelit a v současné době ho tvoří velké 

množství předpisů. Je možné rozčlenit ho do tří oblastí, kdy první z nich zahrnuje 

obecné principy, druhá hmotné právo a třetí právo procesní. Hmotné právo pojednává 

např. o složení potravin, nakládání s nimi a o poskytování informací. Procesní právo se 

pak zaměřuje na úpravu dozoru, vynucování a na úpravu ochrany. 

                                                 
196

 Viz podkapitola 4.5.7. (Zelené knihy). 
197

 Viz podkapitola 4.5.8. (Bílé knihy). 
198

 Nejen epidemie BSE ale také např. dioxiny v potravinách. 
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5.2 Vývoj potravinového práva v České republice 

 Česká potravinářská legislativa prošla poměrně dlouhým vývojem, vezmeme-li v 

úvahu, že její kořeny sahají až do 19. století. Za Rakouska-Uherska byly předpisy 

upravující oblast výroby potravin, jejich distribuci a prodej dokonce na nejvyšší úrovni 

v rámci celé Evropy.
199

 Na přelomu 19. a 20. století byl vypracován tzv. Codex 

Alimentarius Austriacus (Kodex), velmi rozsáhlé dílo, které zahrnovalo veškeré 

dosavadní poznatky z oblasti potravinářství. Toto dílo vyšlo ve 3 svazcích
200

  v němčině 

a bylo považováno za základní závaznou směrnici pro každého, kdo se zabýval 

výrobou, obchodem a kontrolou potravin. Obsahovalo úpravu výroby, složení, 

označování, názvosloví, dovolené a nepovolené manipulace, chemického, fyzikálního, 

mikrobiologického a biologického zkoušení a posuzování jednotlivých druhů 

potravin.
201

 Součástí Kodexu byl i říšský zákon č. 89/1897, o oběhu poživatin, který 

obsahoval úpravu oběhu poživatin a některých předmětů užitných. 

 Po vzniku Československa v roce 1918 došlo k recepci stávající právní úpravy. 

Této problematice byla nicméně dále věnovaná značná pozornost a v období od roku 

1918 až 1937 bylo přijato více než 25 zákonů a více než 150 výnosů, vyhlášek a 

rozhodnutí týkajících se potravinářské oblasti.
202

 Kontrolními orgány byly podle 

převzatého zákona o oběhu poživatin speciální orgány některých politických úřadů, 

magistrátů některých měst, okresní lékaři, orgány samosprávných sborů
203

 a také 

dozorčí orgány zřizované vládou pro jednání ve sněmu. 

 S rozvojem hospodářství začaly normy Kodexu postupně zastarávat a bylo tedy 

nezbytné provést jejich novelizaci. Po revizi se stal nově nazvaný Potravní kodex 

československý oficiální právně závaznou normou pro celé území
204

. 

 Od roku 1934 do roku 1937 byly vydávané sešity a kapitoly, které upravovaly 

konkrétní oblasti potravinářství. Pro zajištění lepšího porozumění a výkladu k nim byly 
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 ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. ISBN 80-

7271-160-1. str. 9. 
200

 Ty byly postupně zveřejněny v letech 1911, 1912 a 1917. 
201

 ŠKOPEK, B. Zákon o potravinách má svoji historii vzniku a vývoje. Potravinářská revue. 2009, 6. str. 

17 - http://www.agral.cz/LinkClick.aspx?fileticket=s4jGE%2FSVbXg%3D&tabid=730&language=cs-CZ 
202

 ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. ISBN 80-

7271-160-1. str. 9. 
203

 Zdravotní a potravní policie. 
204

 Když byla jeho platnost nově rozšířena i na oblast Slovenska a oblast Podkarpatské Rusi. 
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připojovány Potravinářské rozhledy. V roce 1937 byly všechny dosud přijaté kapitoly 

zpracovány do I. svazku Potravního kodexu československého. Předpokládalo se vydání 

dalších dvou až třech svazků, ale práce byly přerušeny v důsledku okupace 

Československa Německem a následnou druhou světovou válkou. Během války byl 

Potravní kodex československý nahrazován zejména německými nařízeními. 

 Po roce 1948 se moci chopili komunisté a převážná většina potravinářských 

norem včetně Potravního kodexu československého byla zrušena a zákonnou úpravu 

nahradila úprava na úrovni technických norem. Tvorbu oborových technických norem 

(ON) v těch oblastech, které nebyly pokryty celostátními technickými normami, 

zajišťovala oborová normalizační střediska. Celostátní technické normy (ČSN) tvořila 

příslušná ministerstva, pro oblast potravin to bylo Ministerstvo potravinářského 

průmyslu a po jeho zrušení Ministerstvo zemědělství a výživy. Koordinační funkci plnil 

Úřad pro technickou normalizaci a měření. Na úrovni podniků pak existovaly ještě 

podnikové technické normy (PN). Po vytvoření Rady vzájemné hospodářské pomoci 

(RVHP) doplnily systém technických norem ještě mezinárodní technické normy RVHP, 

které sjednocovaly přístupy k řešení technické normalizace. Technické normy 

upravovaly požadavky na jednotlivé výrobky příliš detailně a vytvořily tak jakousi 

bariéru pro pronikání nových poznatků do praxe. Navíc docházelo i k zastarávání 

techniky a technologie, postupně tak muselo dojít ke změkčování požadavků 

technických norem a celková kvalita výrobků významně poklesla.
205

  

 To bylo také jedním z důvodů, proč byl v roce 1988 vydán pokyn Federálním 

ministerstvem zemědělství a výživy k vypracování nového zákona o potravinách, který 

měl navázat na Potravní kodex československý. Po listopadu 1989 do popředí ale 

vystoupila nutnost zásadní rekonstrukce politického systému a přeměna vlastnických 

vztahů v nové ekonomice a tak došlo k zrušení oborových norem až k 1. 1. 1994, 

přičemž státní normy byly prohlášeny za nezávazné až k 1. 1. 1995. V tomto zpoždění 

přípravy zákonné úpravy pro oblast potravinářství lze spatřovat i jednu výhodu.
206

 Tou 

je skutečnost, že při přípravě nového zákon o potravinách bylo možné navázat na 
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 ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. ISBN 80-

7271-160-1. str. 10. 
206

 Viz HELEŠIČ, F. - SUCHÁNEK, J. Zákon o potravinách: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

1998. 276 s. ISBN 80-7179-201-2. 
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evropskou úpravu této oblasti, neboť se ČR právě připravovala na svůj vstup do EU. V 

roce 1997 byl přijat zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

jehož ambicí bylo poskytnout komplexní úpravu výroby a oběhu potravin. 

 Další vývoj českého potravinového práva se odvíjel od vývoje potravinové 

legislativy EU. Členské státy EU, ale i kandidátské země (tedy i ČR), byly v souvislosti 

s vydáním Bílé knihy o zdravotní nezávadnosti potravin v roce 2000 vyzvány k jejímu 

rozpracování na podmínky dané země. ČR tento požadavek splnila vydáním usnesení 

vlády č. 1320 v prosinci 2001, ve kterém byla rozpracována Strategie zajištění 

bezpečnosti potravin. V návaznosti na přijetí nařízení o obecných zásadách 

potravinového práva bylo vládě uloženo zákonem č. 316/2004 Sb., kterým byl 

novelizován zákon o potravinách, stanovit formou nařízení vlády systém rychlého 

varování. Tentýž zákon pak pověřil funkcí národního kontaktního místa SZPI. 

Usnesením č. 986/2004 schválila vláda ČR koncepci rozvoje potravinářství v letech 

2004 - 2013 a stanovila strategii postupu v jednotlivých oblastech.
207

 Jedním ze souboru 

opatření pak bylo zřízení Úřadu pro potraviny, který svou činností od května 2005 

zastřešuje oblast potravin v ČR.
208

 Je začleněn do struktury Ministerstva zemědělství a 

tvoří ho dva odbory: odbor potravinářské výroby a legislativy a odbor bezpečnosti 

potravin.  

 Úřad pro potraviny koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti 

bezpečnosti potravin. Za účelem zlepšení komunikace a koordinace mezi dozorovými 

orgány v působnosti Ministerstva zemědělství a Úřadem pro potraviny byl zřízen 

Výkonný výbor dozorových orgánů. Ten je tvořen statutárními zástupci dozorových 

orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, 

Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ředitelem 

úřadu. Jeho činnost je upravena statutem.
209

 Do působnosti Úřadu pro potraviny pak 

spadají ještě další činnosti, mezi které patří např. navrhování předpisů pro oblast 

potravinářství a analýza trendů ve vývoji potravinářství. Je také kontaktním místem 

EFSA. 

                                                 
207

 ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. ISBN 80-

7271-160-1. str. 19 a 20. 
208

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/urad-pro-potraviny.aspx 
209

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/urad-pro-potraviny.aspx 
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5.3 Shrnutí 

 Prvopočátky vývoje evropského potravinového práva spatřujeme v souvislosti s 

ekonomickými prioritami EU, které se staly hlavními cíli evropské integrace ve 2. 

polovině 20. století. Vytvořením jednotného vnitřního trhu došlo k odstranění překážek 

obchodu v rámci EU a jednou ze základních svobod vnitřního trhu se stal i volný pohyb 

zboží (v rámci něj i volný pohyb potravin). V důsledku rozhodovací činnosti ESD došlo 

v této etapě také k zakotvení jednoho ze základních principů jednotného vnitřního trhu, 

a to principu vzájemného uznávání.
210

 Otázkám bezpečnosti potravin jako takovým 

začala EU věnovat pozornost až v 90. letech, kdy musela čelit epidemii BSE. V 

důsledku toho byla v roce 1997 vypracována Zelená kniha o obecných principech 

potravinového práva EU a v roce 2000 na ni navázala Bílá kniha o zdravotní 

nezávadnosti potravin. O dva roky později došlo k přijetí nařízení č. 178/2002 o 

obecných zásadách potravinového práva a byly tak položeny základy současné právní 

úpravy evropského potravinového práva. 

 Kořeny potravinového práva ČR sahají až do období Rakouska-Uherska. 

Potravinové právo bylo v této době na velmi vysoké úrovni. Po vzniku Československa 

v roce 1918 došlo k recepci úpravy do československého právního řádu a předpokládal 

se další její rozvoj. Přípravy však byly přerušeny německou okupací, druhou světovou 

válkou a následným nástupem socialistické moci. Od roku 1948 tak zaznamenalo české 

potravinové právo značný úpadek a těžištěm úpravy se staly technické normy. K obnově 

českého potravinového práva v jeho zákonné podobě došlo až po roce 1989, a to se 

značným zpožděním. V důsledku toho bylo ovšem možné přizpůsobit české potravinové 

právo evropským standardům ještě před vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se 

vývoj českého potravinového práva ubírá směrem, který do značné míry udává EU. 

 „Přestože jsme dosáhli plného souladu s evropským potravinovým právem, vývoj 

legislativy na evropské úrovni pokračuje dále a naší povinností je s tímto vývojem 

udržovat krok.“
211

 ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z evropského práva. 

Někdy je podrobení se „evropskému diktátu“ i přímo v rozporu s vlastními zájmy ČR. 

Prezident Agrární komory Jan Veleba se tak nedávno vyjádřil k tématu potravinové 

                                                 
210

 Rozsudkem „Cassis de Dijon“ z roku 1979. 
211

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/hygienicky-balicek/vyvoj-potravinoveho-prava-

pokracuje.html  
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soběstačnosti ČR: „Myslíme si, že Česká republika dospěla v potravinové soběstačnosti 

do situace, která potenciálně ohrožuje stabilitu a bezpečnost země.“
212

 Z analýzy 

Českého statistického úřadu z 11. dubna 2012 vyplývá, že: „Dovozy potravin do České 

republiky se výrazně zvětšily v období kolem vstupu země do Evropské unie a jejich růst 

poté dále pokračoval. Ovlivnily přímo útlum živočišné produkce v českém zemědělství a 

souvisejí i se ztrátou pracovních míst v tomto odvětví. Extrémní růst dovozů masa a 

masných výrobků- zejména vepřového - oproti celkové dynamice importů potravin se 

stal určujícím pro tempo jejich dovozů do ČR i přesto, že hodnotově největší položkou v 

importu potravin zůstává zelenina a ovoce. Rychlé tempo dovozů potravin převýšilo v 

letech 2000-2011 jak dynamiku celkových dovozů do ČR, tak i rychlost importu strojů 

nebo např. minerálních paliv.“
213

 ČR je podle Jana Veleby soběstačná např. v hovězím 

mase, obilí, řepce a mléce, ale ani u těchto komodit není situace ideální. Členství ČR v 

EU má tedy i své stinné stránky a je to právě oblast zemědělství a potravinářství, kde 

můžeme vidět jejich reálný dopad. 

  

                                                 
212

 http://www.agris.cz/clanek/176882 
213

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/97d9127846d3c8a2c12579dd00

263967/$FILE/cpotrzo041112analyza.pdf 
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6 Potravinové právo v Evropské unii 

 

 Obecným předpisem potravinového práva na evropské úrovni je nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 o obecných zásadách potravinového práva. 

Toto nařízení je výsledkem dlouholetých příprav evropské potravinové legislativy. Jeho 

přijetí předcházelo vydání Zelené knihy o obecných principech potravinového práva v 

roce 1997 a vydání Bílé knihy o zdravotní nezávadnosti potravin v roce 2000. Přijetím 

výše zmíněného nařízení došlo k položení základů pro vytvoření komplexního systému 

ochrany bezpečnosti potravin na evropské úrovni. Ten měl mimo jiné také posílit 

důvěru spotřebitele v evropské potraviny, která byla otřesená v důsledku potravinových 

krizí
214

, kterým EU čelila v 90. letech 20. století. 

 Pro konkrétní oblasti potravinového práva jsou pak přijímány další předpisy
215

, 

pro oblast hygieny potravin je to např. tzv. „hygienický balíček“, který je tvořen čtyřmi 

nařízeními
216

 a jednou směrnicí
217

 a stanoví požadavky na hygienu potravin, které se 

vztahují na provozovatele potravinářských podniků a na prvovýrobu a živočišnou 

výrobu.
218

 

6.1 Cíl a účel úpravy 

 Mezi obecné cíle
219

 nařízení o obecných zásadách potravinového práva patří 

vysoká úroveň ochrany lidského života  a zdraví, ochrana zájmů spotřebitelů, ochrana 

poctivého jednání v obchodu s potravinami, ochrana zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat a v neposlední řadě ochrana zdraví rostlin a životního prostředí. Dále 

                                                 
214

 Kromě epidemie BSE se jednalo také např. o plošné zamoření některých surovin a potravin 

živočišného původu polychlorovanými bifenyly (PCB) a plošný výskyt kancerogenních dioxinů. 
215

 Viz podkapitola 4.5.4 (Sekundární prameny práva) a příloha 1. 
216

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízení (ES) 

č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu s cílem 

zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, nařízení (ES) č. 854/2004, kterým se 

stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské 

spotřebě a zvláštní pravidla pro čerstvé maso, mlže, mléko a mléčné výrobky, nařízení (ES) č. 882/2004, 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a 

pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 

217
 Směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci 

a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. 
218

 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
219

 Viz čl. 5 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:CS:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84002_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84002_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84003_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0099:CS:NOT
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má také evropské potravinové právo zajistit volný pohyb potravin a krmiv v rámci EU a 

podpořit používání mezinárodních standardů. 

 Jedním z účelů
220

 zmíněného nařízení je stanovení základních zásad 

potravinového práva na evropské úrovni. Tím má dojít ke sjednocení základů právních 

úprav jednotlivých členských států. Pokud by se totiž požadavky na bezpečnost potravin 

a krmiv mezi jednotlivými členskými státy významně lišily, nebylo by možné 

dosáhnout volného pohybu potravin a krmiv v rámci EU.
221

 Je tedy nezbytné vytvořit 

společnou základnu pro opatření regulující potraviny a krmiva, která jsou přijímána v 

členských státech a na úrovni EU. Do potravinového práva nařízení zahrnuje i 

požadavky na krmiva, a to zejména na taková, která jsou určena pro zvířata určená k 

produkci potravin. Evropská úprava volí komplexní přístup k potravinové problematice 

a vztahuje se tak na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv. 

Dalším účelem nařízení bylo i vytvoření EFSA jako nezávislého vědeckého 

referenčního pracoviště při hodnocení rizik. Existence takového úřadu má posílit systém 

vědecké a technické podpory. Posledním účelem nařízení je pak zakotvení systému 

řízení krizí a mimořádných situací,
222

 včetně tzv. systému rychlého varování
223

. 

6.2 Základní pojmy 

 V zájmu komplexního a jednotného přístupu k bezpečnosti potravin je třeba 

definovat některé základní pojmy tak, aby bylo možné používat je shodně ve všech 

členských státech. Smyslem těchto definic je tak snaha o sjednocení terminologie a 

odstranění případných překážek v podobě různých významů, které by mohly být 

pojmům přisuzovány v národních legislativách. 

 Základním pojmem, který je třeba vymezit, je pojem samotného potravinového 

práva. Nařízení poskytuje širší definici, která zahrnuje škálu ustanovení s přímým nebo 

nepřímým účinkem na bezpečnost potravin a krmiv, zejména ustanovení o materiálech a 

předmětech, které jsou ve styku s potravinami a ustanovení další.
224

 Potravinovým 

                                                 
220

Viz čl. 1 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
221

 Viz odůvodnění potřeby přijetí právní úpravy. Nařízení o obecných zásadách potravinového práva bod 

(3) 
222

 MEULEN, B.; VELDE, M. Food Safety Law in the European Union. The Netherlands: Wageningen 

Academic Publishers, 2004. 270 s. ISBN 9076998515. kapitola 7. 
223

 RASFF(Rapid Alert System for Food and Feed) 
224

 Důvody přijetí úpravy bod (11) nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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právem se pro účely nařízení rozumí: „Právní a správní předpisy použitelné ve 

Společenství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, a zejména pro 

bezpečnost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce 

potravin a rovněž krmiv, která jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci potravin 

nebo kterými se tato zvířata krmí.“
225

 Další důležitou definicí je definice pojmu 

„provozovatel potravinářského podniku“, a to z toho důvodu, že jednou za základních 

zásad nařízení je i zásada odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku za 

bezpečnost potravin
226

, která je explicitně vyjádřená ve článku 17 nařízení. 

Provozovatelem potravinářského podniku je „fyzická nebo právnická osoba odpovědná 

za splnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí“.
227

 

Potravinářským podnikem je pak „veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo 

neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a 

distribuce potravin“.
228

 

 Potravinou
229

 se pro účely nařízení rozumí „jakákoli látka nebo výrobek, 

zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určené ke konzumaci 

člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat“.
230

 

Mezi potraviny jsou nařízením řazeny i žvýkačky, nápoje a jakékoli jiné látky, včetně 

vody, které se do potravin úmyslně přidávají. Výslovně vyloučena jsou pak z definice 

krmiva, živá zvířata, rostliny před sklizní, léčivé přípravky, kosmetické prostředky, 

tabák a tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a rezidua společně s 

kontaminujícími látkami. 

6.3 Základní zásady 

 Stejně jako smyslem jednotné terminologie je i smyslem základních zásad 

vytvoření společné základny pro potravinové právo EU a potravinová práva členských 

států. Základní zásady jsou zakotveny výslovně v nařízení a patří mezi ně: 

                                                 
225

 Čl. 3 bod 1 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
226

 Tzv. „ duty of care“. 
227

 Čl. 3 bod 3 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
228

 Čl. 3 bod 2 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
229

 Srovnání s českou definicí potravin (§ 2 písm. a)  zákona o potravinách) je provedeno v podkapitole 

4.1.2 (Legální definice). V připravované novele zákona o potravinách (viz podkapitola 7.4.2. - Konkrétní 

změny) má dojít ke sjednocení používané terminologie. To se dotkne i pojmu „potravina“.  
230

 Čl. 2 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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 zásada komplexního přístupu
231

 

 zásada analýzy rizika
232

 (zásada vědeckého základu potravinového práva) 

 zásada předběžné opatrnosti
233

 

 zásada ochrany zájmů spotřebitele
234

  

 zásada transparentnosti
235

 

 zásada odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku
236

 

 zásada sledovatelnosti
237

 

6.3.1 Zásada komplexního přístupu 

 Je jednou z nejdůležitějších zásad evropského potravinového práva a je také 

někdy vyjadřována jako princip „from farm to fork“
238

 nebo princip „from stable to 

table“
239

. Klade důraz na to, že při zajišťování bezpečnosti potravin je třeba vzít v 

úvahu všechna hlediska řetězce výroby potravin jako celek, neboť každý článek může 

mít na bezpečnost potravin potenciální dopad.
240

 Dohledu je tak podrobena 

potravina/surovina od prvovýroby až po její prodej konečnému spotřebiteli. Zásada 

komplexního přístupu se také promítá do zásady sledovatelnosti. 

6.3.2 Zásada analýzy rizika 

 Potravinové právo musí být založeno na vědeckých základech (analýze 

rizika
241

), kromě případů, kdy to není vhodné vzhledem k okolnostem nebo povaze 

opatření.
242

 Analýza rizika zahrnuje hodnocení rizik, řízení rizik a komunikaci rizik.  

 Hodnocení rizik je vědecky podložený proces, který se skládá ze čtyř fází: 

identifikace nebezpečí
243

, jeho popisu, odhadu expozice a charakterizace rizika.
244

 

Hodnotit rizika na evropské úrovni je úkolem EFSA. 

                                                 
231

 Čl. 4 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
232

 Čl. 6 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
233

 Čl. 7 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
234

 Čl. 8 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
235

 Čl. 9 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
236

 Čl. 17 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
237

 Čl. 18 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
238

 „Od vidlí po vidličku“ 
239

 „Od stáje až na stůl“ 
240

 Důvody přijetí úpravy bod (12) nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
241

 Riziko je „míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, 

vyplývající z určitého nebezpečí“. Čl. 3 bod 9 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
242

 Čl. 6 bod 1 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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 Řízení rizik je proces, který je odlišný od procesu hodnocení rizik. Zvažují se při 

něm strategické alternativy a vedou se konzultace se zúčastněnými osobami. V úvahu se 

bere hodnocení rizika a další oprávněné faktory a v případě potřeby se volí vhodná 

preventivní a kontrolní opatření. Je tak poměrně širokým konceptem a zahrnuje mimo 

jiné i legislativní rámec úpravy a vykonávaný dohled. Hlavní roli při něm hraje EK a 

národní autority.
245

 

  Komunikace rizik představuje interaktivní výměnu informací a stanovisek v 

průběhu celého procesu analýzy rizik. Dochází k ní mezi těmi, kdo provádějí hodnocení 

a řízení rizika a dále mezi spotřebiteli, potravinářskými a krmivářskými podniky, 

akademickou obcí a dalšími zúčastněnými osobami. 

6.3.3 Zásada předběžné opatrnosti 

  Tato zásada navazuje na zásadu předchozí. Pokud není možné vycházet při 

vydávání opatření v oblasti bezpečnosti potravin z analýzy rizika, protože nejsou k 

dispozici potřebné vědecké informace, uplatní se právě zmíněná zásada předběžné 

opatrnosti. Ta se tedy váže k situacím, kdy byla po zhodnocení dostupných informací 

zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává ohledně ní vědecká 

nejistota. Tehdy je možné přijímat pouze dočasná opatření, která jsou svojí povahou 

přiměřená a neomezují obchod mezi členskými státy více, než je nezbytné. Jedná se o 

opatření přechodná a mohou být přijímána do té doby, dokud nejsou k dispozici další 

vědecké informace pro komplexnější hodnocení rizika.   

 Zásada předběžné opatrnosti je tvořena dvěma částmi. Zaprvé jsou to podmínky, 

za kterých je možné tuto zásadu použít (byla zjištěna možnost škodlivých účinků na 

zdraví, ale chybí vědecká jistota) a zadruhé je to otázka limitu jejího použití (opatření 

musejí být přiměřená a ne příliš restriktivní). 

 Prostřednictvím zakotvení těchto dvou částí zásady předběžné opatrnosti v 

nařízení o obecných zásadách potravinového práva dochází k vytvoření jednotného 
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 Nebezpečí mohou představovat biologické, chemické nebo fyzikální činitelé v potravinách nebo 

krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nepříznivý účinek na zdraví. 
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 Čl. 3 bod 10 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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základu pro její používání. To je důležité z toho důvodu, že v minulosti docházelo k 

jejímu uplatňování v různých členských státech různě a byly tak vytvářeny překážky 

pro volný pohyb potravin a krmiv, což je nežádoucí. 

6.3.4 Zásada ochrany zájmů spotřebitele 

 Jen dobře informovaný spotřebitel může činit svobodnou volbu ohledně toho, 

jaké potraviny bude konzumovat. A právě potravinové právo má spotřebiteli poskytnout 

základ pro to, aby mu bylo umožněno vybírat si potraviny se znalostí věci. 

 Cílem potravinového práva v oblasti ochrany spotřebitele je také ochránit 

spotřebitele před podvodnými nebo klamavými praktikami, před falšováním potravin a 

jakýmikoli jinými praktikami, které ho mohou uvést v omyl. 

6.3.5 Zásada transparentnosti 

 Důvěru v potravinové právo a jeho instituce má posílit zásada transparentnosti. 

Ta se projevuje dvěma způsoby, a to prostřednictvím konzultací s veřejností a 

informováním veřejnosti. 

 Vyžaduje se, aby během příprav, hodnocení a revize potravinového práva byly 

vedeny přímo nebo prostřednictvím zastupujících orgánů přímé konzultace s veřejností. 

Od tohoto požadavku může být upuštěno pouze tehdy, neumožňuje-li konzultace s 

veřejností naléhavost situace. Veřejnost se k připravované legislativě může vyjadřovat 

také prostřednictvím tzv. Zelených knih EU, jejichž hlavním účelem je iniciovat 

veřejnou debatu o konkrétních tématech. 

 Povinnost informovat veřejnost o možném riziku pro zdraví a o jeho povaze je 

součástí konceptu komunikace rizik. Široká veřejnost musí být informována o povaze 

zdravotního rizika, musí dojít k co nejpřesnější identifikaci potraviny nebo krmiva, 

která toto riziko představuje, a dále také ke konkretizaci opatření, která budou za 

účelem předejití, snížení či vyloučení rizika přijata. 
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6.3.6 Zásada odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku 

 Nařízení o obecných zásadách potravinového práva ve svém článku 17 ukládá 

provozovatelům potravinářských a krmivářských podniků
246

 povinnost zajistit, aby 

potraviny a krmiva ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce splňovaly 

požadavky potravinového práva. Stejnou povinnost ukládá provozovatelům 

potravinářského podniku paralelně i české právo. Odpovědnost provozovatele 

potravinářského podniku za bezpečnost potravin je vyjádřením principu prevence. 

Provozovatel potravinářského podniku musí dodržovat zásady správné zemědělské 

praxe a hygienické požadavky podle práva EU a musí identifikovat fáze a místa (tzv. 

kritické body) ve výrobním/distribučním procesu, kde mohou být potraviny vystaveny 

vyšším rizikům.
247

 Posledně zmíněná povinnost souvisí se zásadou HACCP. 

 Další povinností provozovatele potravinářského podniku je povinnost 

dodržování zákazu uvedení na trh
248

 potraviny, která není bezpečná
249

. Za potravinu, 

která není bezpečná se pak považuje potravina, která je škodlivá pro zdraví anebo 

nevhodná k lidské spotřebě. 

 Při posuzování toho, zda potravina je nebo není bezpečná, se přihlíží k 

obvyklým podmínkám jejího použití spotřebitelem v rámci celého potravinového 

řetězce a také k informacím poskytnutým spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo 

dalším informacím obecně dostupným spotřebiteli o tom, jak zamezit škodlivým 

účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na zdraví. 

 Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se zpravidla bere v 

úvahu to, jaké jsou její pravděpodobné okamžité nebo dlouhodobé účinky na zdraví 

osoby, která ji v daném čase konzumuje, ale i to, jaké by mohla mít účinky na zdraví 
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dalších generací. Dále se také přihlíží k pravděpodobným kumulativním toxickým 

účinkům a k zvláštní zdravotní citlivosti určité skupiny spotřebitelů, je-li pro ně určena. 

 Posouzení, zda je potravina vhodná k lidské spotřebě, závisí na uvážení, zda není 

potravina vzhledem ke svému zamýšlenému použití nepřijatelná pro lidskou spotřebu z 

důvodu kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvodu hniloby, kažení 

nebo rozkladu. 

 Pokud se provozovatel potravinářského podniku domnívá nebo má důvod se 

domnívat, že potravina
250

, kterou dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo 

distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, musí ji neprodleně 

stáhnout z trhu a není-li to možné, musí alespoň informovat příslušné orgány a také  

spotřebitele. 

6.3.7 Zásada sledovatelnosti 

 V souladu se zásadou komplexního přístupu se ukládá provozovatelům 

potravinářských podniků, aby zajistili sledovatelnost potravin, krmiv a zvířat určených 

k produkci potravin a také jakékoli jiné látky, která je určena k přimísení do potraviny 

nebo krmiva nebo u níž se to předpokládá, ve všech fázích jejich výroby, zpracování a 

distribuce. Zásada sledovatelnosti má umožnit dohledat původ potravin a krmiv, a to je 

důležité zejména tehdy, pokud se v souvislosti s určitou potravinou nebo krmivem 

vyskytne riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, na které je třeba včasně reagovat
251

. Za tím 

účelem musí každý provozovatel potravinářského podniku uchovávat informace vždy 

„jeden krok vzad a jeden vpřed“, tedy informace o předchozím článku potravinového 

řetězce a článku následujícím. Potraviny a krmiva musejí být navíc řádně označeny a 

musí je doprovázet související dokumentace nebo související údaje. 

6.4 Systém rychlého varování 

 Systém RASFF byl zřízen na základě čl. 50 nařízení o obecných zásadách 

potravinového práva a slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské 

zdraví pocházejícího z potravin nebo krmiv.
252

 Jeho cílem je zabránit ohrožení zdraví 
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 Totéž platí pro krmiva. 
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spotřebitele zdravotně závadnými potravinami a náleží do druhé fáze analýzy rizik 

(řízení rizik).
253

  

 V systému jsou zastoupeny členské státy, EK a EFSA. Systém RASFF umožňuje 

rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi jeho 

členy a také členy Evropského sdružení volného obchodu
254

 (Island, Lichtenštejnsko a 

Norsko).
255

 Protože je systém RASFF budován na principu otevřenosti,
256

 mohou na 

něm participovat i třetí země. Pokud pochází nebezpečná potravina nebo krmivo z 

nečlenského státu,
257

 EK jej o rizicích okamžitě vyrozumí. Tento stát pak může 

přijmout nápravné opatření a zajistit, aby se problém v budoucnu neopakoval. EK a 

systém RASFF spolupracují na mezinárodní úrovni s varovným systémem WHO. Ten 

se nazývá INFOSAN
258

 a představuje síť, která ve více než 160 státech sdružuje 

kontaktní místa či národní střediska, která od WHO získávají v podobě zpráv 

INFOSAN důležité informace týkající se bezpečnosti potravin a  předávají je svým 

ministerstvům.
259

 

 Výměna informací o nebezpečných potravinách a krmivech probíhá v rámci 

systému RASFF prostřednictvím tzv. kontaktních míst, která byla vytvořena ve všech 

členských státech a v EK. Národním kontaktním místem v ČR je podle § 15 odst. 4 

zákona o potravinách SZPI a dalšími dotčenými orgány jsou např. Ministerstvo 

zemědělství nebo Ministerstvo zdravotnictví.
260

 Fungování systému RASFF je v ČR 

upraveno nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o 

vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. SZPI soustřeďuje informace od 

všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR. Pokud dojde ke zjištění 

výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, je tato informace 

předána prostřednictvím SZPI Evropské komisi. Konkrétně se postupuje následovně. 
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1) Provozovatel potravinářského podniku, který zjistí  v kterékoli fázi výroby potraviny  

nebo jejího uvádění do oběhu možné riziko ohrožení zdraví (porušení nezávadnosti 

potraviny), sdělí tuto skutečnost příslušnému dozorovému orgánu a poskytne mu údaje 

nutné pro sledovatelnost potraviny. 2) Příslušný dozorový orgán podnikne opatření k 

zamezení negativního vlivu a k eliminaci zdrojů a příčin závady a vyrozumí SZPI 

(národní kontaktní místo). 3) Pokud je potravina určená k uvádění do oběhu i v zemích 

EU, vyrozumí SZPI Úřad pro bezpečnost potravin, který bezprostředně informuje 

členské státy a pozastaví oběh této potraviny. Následně ve svých vědeckých orgánech 

provede analýzu a hodnocení rizika a přijme vhodná opatření. O těch zpětně informuje 

SZPI a provozovatele potravinářského podniku, který musí zajisti realizaci nápravných 

opatření.
261

 

 Od roku 2005 Ministerstvo zemědělství pravidelně vypracovává o činnosti 

RASFF zprávu, která obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti 

systému, textové a grafické zhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický 

slovníček. Přehled oznámení, která byla v rámci RASFF přijata nebo odeslána 

uveřejňuje SZPI
262

. 

 RASFF funguje tedy tak, že pokud některý člen systému získá informace o 

závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím systému 

okamžitě informovat EK. Ta vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále 

všem členům systému. Činí tak prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení, kterými 

jsou varování, informace, odmítnutí na hranicích a novinky. 

 Varování se zasílají ostatním členům systému tehdy, je-li třeba jednat rychle, 

protože potraviny nebo krmiva, které představují vážná rizika, už jsou nabízeny ke 

koupi přímo spotřebitelům. 

 Oznámení typu informace se týká situací, kdy potraviny nebo krmiva již nejsou 

na trhu anebo pokud se jejich rizikovost nepovažuje za závažnou a od členů systému se 

tedy nevyžaduje rychlý postup. 
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 Odmítnutí na hranicích se dotkne zásilek potravin a krmiv, u kterých bylo 

zjištěno riziko, pokud byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU. 

 Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které 

jsou významné pro kontrolní orgány a nejsou sdělovány prostřednictvím varování nebo 

informací. 

 Členové systému podle typu oznámení, které obdrží, provedou další kroky a 

okamžitě informují EK o přijatých opatřeních.  

6.5 Mimořádné situace 

 Pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmiva pocházející z EU nebo dovezené ze 

třetích zemí představují vážné riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo riziko pro 

životní prostředí, přijme EK neprodleně podle závažnosti situace jedno nebo více 

opatření, která jsou předvídána v nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 

EK přijímá tato opatření subsidiárně, tedy za takové situace, když není možné 

vypořádat se s rizikem pomocí opatření, která by přijal sám dotyčný členský stát nebo 

sama dotyčná třetí země a přijímá je buď z vlastního podnětu nebo na žádost členského 

státu. Opatření se dělí podle toho, odkud potraviny pocházejí - zda se jedná o potraviny, 

které pocházejí z EU nebo o potraviny pocházející ze třetích zemí.  

 U rizikových potravin a krmiv, které pocházejí z EU, může EK úplně pozastavit 

jejich uvádění na trh nebo jejich používání nebo pro ně může stanovit (jen) zvláštní 

podmínky. V úvahu pak přichází i přijetí jakéhokoli jiného opatření, které se bude 

vzhledem k situaci jevit jako vhodné.  

 U rizikových potravin a krmiv ze třetích zemí může být přijato opatření, které 

spočívá v pozastavení dovozu těchto potravin a krmiv z celého území dotyčné země 

nebo jen z jeho části nebo opět ve stanovení zvláštních podmínek. I zde přísluší EK 

přijmout jakékoli jiné vhodné opatření. 

 EK přijímá opatření dočasně a jen po konzultaci s dotyčným členským státem 

nebo třetí zemí a musí o jejich přijetí informovat také ostatní členské státy. Nejpozději 

do deseti dnů musejí být přijatá opatření potvrzena, změněna, zrušena nebo rozšířena a 

důvody pro toto rozhodnutí musí EK zveřejnit. 
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 Pokud by členský stát úředně informoval EK o nutnosti přijmout mimořádné 

opatření a EK by žádné z výše uvedených opatření nepřijala, může stát sám dočasně 

přijmout ochranné opatření. Ochranné opatření pak bude zachováno až do té doby, než 

bude přijato opatření EU. O přijetí ochranného opatření je členský stát povinen 

vyrozumět jak EK, tak ostatní členské státy. Do deseti pracovních dnů musí EK tuto 

záležitost předložit svému Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (dále 

jen Výbor) s cílem prodloužit, změnit nebo zrušit dotčené vnitrostátní opatření. Výbor 

je složen ze zástupců členských států, předsedá mu zástupce EK a pracuje v sekcích, 

které se zabývají všemi významnými záležitostmi. 

6.6 Řízení krizí 

 Kapitola IV oddíl 3 nařízení o obecných zásadách potravinového práva 

pojednává o nových metodách řízení rizika v oblasti potravin a krmiv. EK má podle čl. 

55 zmíněného nařízení přijmout obecný plán řízení krizí v oblasti potravin a krmiv, v 

němž stanoví zejména praktické postupy nezbytné k řízení krize. Podle čl. 56 

zmíněného nařízení má EK také zřídit krizovou jednotku, na jejíž činnosti se podílí 

EFSA, pokud zjistí, že existuje situace představující přímé nebo nepřímé riziko pro 

zdraví lidí spojené s potravinou nebo krmivem, kterému pravděpodobně nemohou 

stávající předpisy předejít a které není těmito předpisy vyloučeno nebo omezeno nebo 

které nelze dostatečně řešit pouhým použitím mimořádných opatření
263

, o kterých bylo 

pojednáno výše. Aby EK vyhověla požadavku zakotvenému v čl. 55 nařízení, přijala 

dne 29. dubna 2004 rozhodnutí o přijetí obecného plánu řízení krizí v oblasti potravin a 

krmiv (2004/478/ES). Návrh obecného plánu byl projednán s EFSA a s členskými státy 

prostřednictvím Výboru. Obecný plán řízení krizí (dále jen Obecný plán) ve své příloze 

stanoví krizové situace, postup vedoucí k použití Obecného plánu, zřízení sítě krizových 

koordinátorů, praktické postupy pro řízení krize, roli krizové jednotky, praktické 

fungování krizové jednotky (složení, způsob práce, opatření), vazbu mezi krizovou 

jednotkou a rozhodovacím procesem, řešení krize, postupy řízení v případě potenciálně 

vážného rizika, komunikační strategii a zásady průhlednosti. 

 Obecný plán se použije na základě informací, které pocházejí ze systému 

RASFF, na základě informací získaných od členských států nebo od EFSA, na základě 
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 Opatření podle čl. 53 a 54 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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zprávy FVO
264

, dále také na základě informací z epidemiologické sítě EU nebo i na 

základě informací pocházejících ze třetích zemí, případně i na základě informací 

získaných z jiných zdrojů (média, spotřebitelé). 

 Obecný plán dělí krizové situace na krizové situace, při kterých existuje vážné 

přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví a krizové situace představující potenciálně 

vážné riziko.  

 Krizové situace jsou obecně situace, při kterých jsou kritické faktory
265

 přítomny 

v takové míře, že podle EK bude řízení dotyčného rizika tak složité, že je nebude možné 

řešit stávajícími opatřeními nebo za použití opatření mimořádných. Většinu situací je 

ale běžně možné vyřešit stávajícími postupy, takže situace, které budou považovány za 

krizové, budou jen výjimečné. Krizová jednotka se zřídí vždy, když existuje vážné 

riziko. U krizových situací prvního typu to bude tedy téměř vždy. U krizových situací, 

které představují potenciální riziko, se krizová jednotka zřizovat nebude a postačí, když 

budou přijata odpovídající opatření. 

 Pokud tedy EK zjistí, že existuje vážné riziko, kterému stávající předpisy 

nemohou předejít, neprodleně zřídí krizovou jednotku
266

, na jejíž činnosti se podílí 

EFSA a které v případě potřeby poskytuje vědeckou a technickou pomoc.
267

 Krizová 

jednotka shromažďuje a vyhodnocuje všechny významné informace a stanoví dostupné 

možnosti, jak co nejúčinněji a nejrychleji předejít riziku pro lidské zdraví nebo jej 

omezit na přijatelnou míru, případně jej úplně vyloučit. Také informuje o dotyčném 

riziku a přijatých opatřeních veřejnost. Neodpovídá však za přijímaná opatření a jejími 

pracovními postupy se nenahrazují postupy, které používá EK, členské státy nebo 

EFSA. Pokud EK dospěje po konzultaci s krizovou jednotkou a členskými státy 

(prostřednictvím Výboru) k názoru, že riziko je pod kontrolou, může být práce krizové 

jednotky ukončena a může dojít k jejímu rozpuštění.
268
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 Ředitelství F Generálního ředitelství SANCO. Viz podkapitola 4.5.1. (Institucionální zajištění 

Evropské unie). 
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 Např. situace, která představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví; riziko se šíří velkou částí 

potravinového řetězce nebo je pravděpodobné, že se riziko rozšíří do několika členských států. 
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členských států a jiní zástupci EK, EFSA a přímo dotčených členských států. 
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 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/f80501_cs.htm 
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 Rozhodnutí o přijetí obecného plánu řízení krizí v oblasti potravin a krmiv (2004/478/ES). 
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6.7 Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

 EFSA byl zřízen nařízením o obecných zásadách potravinového práva
269

 v roce 

2002 a od roku 2005 má své stálé sídlo v italské Parmě. Vznikl na cestě k obnovení 

důvěry spotřebitelů v evropské potraviny, která byla narušena v důsledku potravinových 

krizí, kterým EU čelila v 90. letech 20. století a jeho zřízení mělo přispět k vybudování 

komplexního systému zajišťujícího bezpečnost potravin v EU.
270

 Svojí činností má 

přispívat k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví 

rostlin, životního prostředí a také k hladkému fungování vnitřního trhu a ke zvyšování 

důvěry spotřebitelů.
271

 

 Úkolem EFSA
272

 je poskytovat pro legislativní a politickou činnost EU 

objektivní a nezávislé vědecky podložené poradenství
273

 a jasná sdělení
274

 založená na 

nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a informacích o existujících a nově se 

objevujících rizicích. EFSA tedy hodnotí rizika a připravuje vědecká stanoviska a 

doporučení. Za tím účelem úzce spolupracuje s národními autoritami a dalšími 

zúčastněnými organizacemi a tělesy.
275

 Vědecká a technická podpora EFSA se týká 

všech oblastí, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a 

krmiv, z čehož vyplývá, že se zaměřuje na celý potravinový řetězec. V letech 2012 - 

2016 EFSA zaměří svoji vědeckou činnost na čtyři klíčové problematiky. Mezi ně patří 

další vývoj vědecké úrovně EFSA, jeho nezávislost, otevřenost, transparentnost a 

citlivost; optimalizace využívání evropské kapacity hodnocení rizik; vývoj a 

harmonizace metodik hodnocení rizik a zaměření na rizika související s potravinami 

a posílení vědecké základny pro hodnocení rizik a jejich monitoring.
276
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 Čl. 22 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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 http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm 
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 http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/efsa/ 
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 Podle B. MEULEN a M. VELDE (MEULEN, B.; VELDE, M. Food Safety Law in the European 

Union. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2004. 270 s. ISBN 9076998515.) má EFSA 

7 hlavních úkolů mezi které patří: poskytovat vědecká stanoviska, hledat řešení pro rozdílné vědecké 

názory, poskytovat vědeckou a technickou podporu EK, provádět vědecké studie, vytvořit informační 

systém, zajistit kontrolní mechanismy a prosazovat spolupráci organizací se stejným zaměřením jako 

EFSA. 
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 Vypracovává zprávy o posouzení rizik. 
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 Vědecká stanoviska. 
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 http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/efsa.aspx 
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 Vědecká strategie 2012 - 2016, dostupná z http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/efsa/efsa-vedecka-

strategie-2012-2016.html 
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 Vědecké strategie EFSA jsou zpracovávány od r. 2002 a v minulých letech se 

výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování 

environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring trhu. 

 Co se týká organizační struktury, je EFSA řízen nezávislou Správní radou, která 

má zajišťovat jeho řádné a efektivní fungování. Správní rada např. schvaluje rozpočet 

EFSA, schvaluje roční plán práce a je zodpovědná za to, že EFSA bude spolupracovat s 

partnerskými organizacemi v EU a ve třetích zemí. Tvoří ji čtrnáct členů, které jmenuje 

Rada EU po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu vypracovaného EK, a 

jeden zástupce EK. Správní rada EFSA má tedy patnáct členů, kteří nejsou 

reprezentanty žádné konkrétní vlády a jejich povinností je jednat v obecném zájmu. 

 Správní rada ze seznamu kandidátů, které předloží EK, jmenuje Výkonného 

ředitele. Ten je zákonným zástupcem EFSA a odpovídá za běžné řízení úřadu, 

personální záležitosti a přípravu ročních plánů práce. 

 Výkonnému řediteli při výkonu jeho povinností radí Poradní sbor, který slouží 

jako mechanismus pro výměnu informací o potenciálních rizicích a sdílení poznatků. 

Tvoří ho zástupci příslušných subjektů ve členských státech, které plní úkoly podobné 

úkolům EFSA a každý členský stát jmenuje jednoho zástupce. Sboru předsedá 

Výkonný ředitel  a schází se pravidelně nejméně čtyřikrát do roka. 

 Dalšími orgány EFSA jsou Vědecký výbor a vědecké komise, ty poskytují 

tvůrcům evropských politik vědecká stanoviska. Členy vědeckých komisí jsou vysoce 

kvalifikovaní nezávislí odborníci v oblasti vědeckého hodnocení rizik. Vědecký výbor 

je pak tvořen předsedy vědeckých komisí a šesti nezávislými odborníky, kteří nejsou 

členy žádné z vědeckých komisí. V současné době existuje deset vědeckých komisí:
277

 

 Vědecká komise pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)
278

 

 Vědecká komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrientů 

přidávaných do potravin (ANS)
279

 

 Vědecká komise pro biologická rizika (BIOHAZ)
280
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 http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/efsa.aspx 
278

 Animal Health and Welfare 
279

 Food Additives and Nutrient Sources Added to Food  
280

 Biological Hazards 

http://www.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/ans.htm
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 Vědecká komise pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, 

aromatické a pomocné látky (CEF)
281

 

 Vědecká komise pro kontaminanty (CONTAM)
282

 

 Vědecká komise pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv 

(FEEDAP)
283

 

 Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO)
284

 

 Vědecká komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA)
285

 

 Vědecká komise pro prostředky pro ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR)
286

 

 a Vědecká komise pro zdraví rostlin (PLH)
287

 

 EFSA vydává vědecká stanoviska na žádost EK k jakékoli záležitosti, která 

spadá do jeho působnosti, a ve všech případech, kdy evropské předpisy stanoví povinné 

konzultace s EFSA. Vědecké stanovisko může ovšem EFSA vydat i z vlastního podnětu 

a také na žádost Evropského parlamentu nebo kteréhokoli členského státu. 

 Prostředníkem mezi EFSA, národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. 

organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech) a dalšími zainteresovanými 

skupinami v členských státech (vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími) je tzv. 

koordinační místo pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA. Činností 

koordinačního místa pro spolupráci s EFSA je v ČR pověřen Odbor bezpečnosti 

potravin, který je součástí Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství. Základním 

úkolem koordinačního místa je podpora zástupce ČR v Poradním sboru EFSA 

prostřednictvím zajišťování výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR a dále 

poskytování podpory a poradenství při společně řešených projektech a zvyšování 

viditelnosti EFSA a jeho výstupů v ČR.
288

 

6.8 Shrnutí 

 Protože potravinové krize, kterým EU čelila v 90. letech 20. století, odhalily 

nedostatky v systému zajišťování bezpečnosti potravin na evropské úrovni, bylo 
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nezbytné, aby na tuto situaci EU zareagovala a vytvořila legislativní rámec pro 

vybudování komplexního systému zajišťování bezpečnosti potravin, který by obnovil 

důvěru spotřebitelů v evropské potraviny, usnadnil fungování vnitřního trhu a celkově 

podpořil ochranu životního prostředí. V roce 2002 bylo přijato nařízení o obecných 

zásadách potravinového práva, jehož cílem bylo vytvořit společnou základnu pro 

potravinovou legislativu EU a potravinové legislativy jednotlivých členských států. 

Mezi nástroje, pomocí kterých mělo být tohoto cíle dosaženo, patří definování 

základních pojmů v nařízení tak, aby jim národní legislativy vždy přisuzovaly stejný 

význam a výslovné zakotvení základních zásad, na kterých musí být vybudována 

potravinová legislativa každého členského státu. Nařízení pak stanovilo i společný 

postup pro řešení mimořádných situací a výslovně došlo k oddělení dvou fází analýzy 

rizika - řízení rizika a hodnocení rizika. Pokud se vyskytne riziko pro zdraví lidí, zvířat 

nebo rostlin, členské státy a EU postupují koordinovaně a ve vzájemné součinnosti tak, 

aby byla krize efektivně překonána. Institucionálně se pak na zajišťování bezpečnosti 

potravin podílí EFSA. Význam tohoto úřadu spočívá v poskytování vědecké a technické 

podpory EK a v hodnocení rizik. 

 Systém bezpečnosti potravin v EU je vybudován na vědecké bázi a na jeho 

fungování se podílejí přední odborníci ve svých oborech. 
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7 Potravinové právo v České republice 

7.1 Příprava právní úpravy 

 Poté, co byl v roce 1988 vydán pokyn Federálního ministerstva zemědělství a 

výživy k vypracování nového zákona o potravinách, jenž měl navázat na Potravní kodex 

československý, bylo třeba se na takovýto počin připravit a shromáždit dostupné 

podklady a materiály, stanovit věcnou i legislativní koncepci, metodický přístup a další 

organizačně technická opatření a také vymezit vztah budoucího zákona k systému 

technických norem, do kterých bylo po roce 1948 přeneseno těžiště potravinového 

práva na našem území.
289

 

 V červenci 1989 byla schválena osnova pro sestavení zásad zákona, která 

vycházela i z doporučení mezinárodní organizace FAO členským zemím, které dosud 

neměly zakotvenou právní úpravu potravin. Usnesením federální vlády č. 208/89 bylo 

Federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy uloženo vypracovat zásady zákona a 

předložit je do 31.12. 1990. Do připomínkového řízení byl návrh předložen na počátku 

listopadu 1989. Tak do příprav nového zákona o potravinách zasáhla listopadová 

revoluce, která svrhla dosavadní režim, kdy došlo i ke zrušení Federálního ministerstva 

zemědělství a výživy.
290

 

 Ke schválení zásad připravovaného zákona federální vládou došlo tedy až v roce 

1991. Přípravy dále pokračovaly, když mělo dojít k vypracování paragrafového znění, 

aby byly v roce 1993 opět přerušeny, tentokrát rozpadem Československé federativní 

republiky. Koordinace, řízení a příprava nového zákona přešly na Ministerstvo 

zemědělství a výživy ČR. 

 Nový návrh zákona byl vládě předložen v roce 1994 a o rok později bylo 

předloženo i jeho paragrafové znění. V roce 1996 došlo k předložení už vládního 

návrhu Parlamentu ČR a po dlouhém projednávání byl v dubnu roku 1997 schválen s 

účinností od 1.9. 1997. Uveřejněn ve Sbírce zákonů byl pod číslem 110/1997 Sb. 
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 Do přijetí zákona o potravinách byla potravinářská problematika řešena po 

přechodnou dobu zákonem č. 142/1992 Sb., o technických normách, který řešil oblast 

technické normalizace a zrušil předchozí zákon č. 96/1964 Sb. K 1.1. 1994 byly 

novelou zákona o technických normách zrušeny všechny oborové technické normy a k 

1.1. 1995 znezávazněny ČSN, s výjimkou těch, které se týkaly vybraných zemědělských 

produktů. 

 Společně s pracemi na novém zákoně o potravinách započaly i práce na 

doprovodné legislativě k němu, aby koncem roku 1997 nabylo účinnosti patnáct 

vyhlášek vypracovaných pod gescí Ministerstva zemědělství a sedm vyhlášek 

vypracovaných pod gescí Ministerstva zdravotnictví. Jejich předmětem bylo 

rozpracování problematiky technologie výroby, balení, přepravy, skladování, 

označování, požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost, a to podle jednotlivých oborů 

(komodit), v souladu s vědeckovýzkumnými poznatky a zkušenostmi. Základem úpravy 

byla také konfrontace těchto poznatků se zkušenostmi výrobní praxe a inspirace v 

uplatňování potravinářských předpisů v EU a v sousedních západních státech.
291

 

7.2 Změny právní úpravy  

 V důsledku společenského vývoje je potřeba provádět změny právních předpisů 

tak, aby předpisy vyhovovaly nejnovějším východiskům a poznatkům současné teorie a 

praxe a aby nedocházelo k jejich zastarávání a neaktuálnosti. Zákon o potravinách byl z 

tohoto důvodu novelizován hned několikrát. 

  Méně podstatné změny byly provedeny nepřímými novelami, mezi které patří 

např. novela provedená zákonem č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 

Sb., o metrologii, zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci, zákonem č. 131/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči, zákonem č. 274/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 94/2004 Sb., kterým se mění 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákonem č. 392/2005 Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 441/2005 Sb., kterým se 

mění zákon č. 531/2000 Sb., o finančních orgánech, zákonem č. 634/1992 Sb., o 
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ochraně spotřebitele a zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006., o 

odpadech.
292

 

 Podstatnější úpravy zákona o potravinách byly provedeny novelami přímými.
293

 

Některé byly přijímány ještě před vstupem ČR do EU, kdy jejich hlavním cílem bylo 

harmonizovat českou právní úpravu potravinářství s právními předpisy EU. První 

přímou novelou byl zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Tato novela přinesla některé nové 

pojmy a jejich definice, další povinnosti výrobců v oblasti hygienických požadavků, 

novou úpravu ozařování potravin, úpravu a prohloubení klasifikace těl jatečných zvířat 

a změny v některých dalších oblastech. Před vstupem ČR do EU byla přijata ještě jedna 

novela, a to zákonem č. 316/2004 Sb. a byla to právě tato novela, která dokončila 

proces úplné harmonizace české potravinářské legislativy s evropskou. Do zákona o 

potravinách bylo prostřednictvím této novely vloženo ustanovení § 11a, které zakotvilo 

princip vzájemného uznávání. V ČR tedy není možné odmítnout potravinu původem z 

EU, pokud splnila požadavky právních předpisů v zemi jejího původu. ČR se tak plně 

otevřela evropskému jednotnému trhu s potravinami. Další významnější novelou pak 

byla novela provedená zákon č. 120/2008 Sb. Tou došlo k vypuštění některých 

ustanovení, která byla před vstupem do EU zapracována do zákona. Ponechány tak 

byly pouze odkazy na příslušná nařízení a byla tedy odstraněna duplicita některých 

ustanovení. V důsledku toho došlo také k usnadněný výkladu. Novela se týkala např. 

ustanovení § 3, 3a, 3c, 3d, 4a, 11, 15, 16, 17 a 17a - 17i. 

 Vzhledem k tomu, že se těžiště právní úpravy potravinářství na evropské úrovni 

postupně přesunulo převážně do přímo aplikovatelných nařízení,
294

 nevyžaduje zákon o 

potravinách zásadnější a častější změny. Je potřebné ho pouze aktualizovat
295

 tak, aby 

nebyl v rozporu s legislativou EU.  

 Dne 2.5. 2013 schválila vláda návrh novely zákona o potravinách vypracovaný 

Ministerstvem zemědělství . Připravovaná novela bude novelou „adaptační“, kdy bude 
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reagovat hlavně na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování 

potravin
296

 a bude nejrozsáhlejší změnou zákona o potravinách po vstupu ČR do EU.
297

 

Podrobněji o ní bude pojednáno v kapitole 7.4. (Připravované změny). 

7.3 Právní úprava 

7.3.1 Účel a systematika úpravy  

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je zákonem, který 

usiluje o komplexní úpravu výroby a oběhu potravin. Definice „výroba potravin“ 

vymezuje působnost zákona tak, že z ní vylučuje zemědělskou prvovýrobu a 

poskytování služeb společného stravování.
298

 Zákon v sobě zahrnuje jak úpravu 

rostlinných, tak živočišných produktů a surovin, a to od jejich výroby, přes jejich 

zpracování až po jejich uvedení do oběhu ke konečnému spotřebiteli, včetně ustanovení 

týkajících se výkonu dozoru v této oblasti
299

. 

 Jako poněkud nelogické se jeví začlenění úpravy tabákových výrobků do zákona 

společně s úpravou potravin. K odůvodnění volby tohoto řešení byl použit argument, že 

tabákové výrobky stejně jako potraviny působí na lidský organismus. Tento argument 

ovšem neobstojí, vezmeme-li v úvahu, že zákon sám ze své působnosti vylučuje v § 2 

úpravu léčiv a omamných nebo psychotropních látek, které ale bezesporu na lidský 

organismus působí také. K začlenění tabákových výrobků do zákona o potravinách 

došlo pod vlivem harmonizace české právní úpravy s právními předpisy EU.
300

 

 Hlavním cílem zákona o potravinách je zajistit zdravotní nezávadnost 

potravin.
301

 Potravinový řetězec je totiž od svého primárního článku až po finální 

produkt ohrožen pronikáním cizorodých látek, které mohou nepříznivě působit na 
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zdravotní nezávadnost potravin. V důsledku konzumace takto zdravotně závadné 

potraviny pak může dojít až k ohrožení zdraví člověka. Odpovědnost za zdravotní 

nezávadnost potravin leží na provozovateli potravinářského podniku.
302

 V dnešní době 

tedy zákon nevyžaduje, aby každá potravina uváděná do oběhu podléhala schválení (jak 

tomu bylo dříve). Proto je na místě uložit provozovateli potravinářského podniku takové 

povinnosti, aby zdravotní nezávadnost byla zajištěna ve všech fázích, kterými potravina 

(surovina) projde, než se dostane ke konečnému spotřebiteli a také zajistit státní dozor, 

který bude efektivně dohlížet na plnění takto uložených povinností. 

 Zákon o potravinách je rozdělen do osmi částí, kdy těžiště úpravy nalezneme v 

části první nazvané Potraviny a tabákové výrobky. Část první zahrnuje ustanovení od § 

1 po § 19. Část druhá (§ 20) a část třetí (§ 21) jsou zrušeny. Část čtvrtá sestává z § 22, 

kde nalezneme úpravu týkající se změny zákona o České obchodní inspekci. Část pátá 

(§ 23) a část šestá (§ 24) jsou zrušeny. Část sedmá ve svém § 25 upravuje změny, které 

jsou provedeny v zákoně o ochraně spotřebitele. Část osmá, která je částí poslední, 

upravuje, jak je obvyklé, Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Jedná se o § 26 

až § 28. 

7.3.2  Předmět úpravy a základní pojmy 

 Předmětem zákona o potravinách je úprava povinností provozovatele 

potravinářského podniku a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové 

výrobky, a úprava státního dozoru nad dodržováním povinností, které vyplývají z tohoto 

zákona nebo z evropského práva. Zároveň zákon zpracovává příslušné předpisy EU.
303

 

 Přestože je v § 2 písm. a) jako potravina definován i nápoj, zákon se nevztahuje 

na pitnou vodu a nevztahuje se ani na pokrmy. Tato úprava je totiž obsažena v zákoně č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

  Pro aplikaci zákona je velmi důležité vymezit základní pojmy, se kterými zákon 

dále pracuje.
304

 Zákon nedefinuje pojmy, které jsou obecně známé anebo ty, které 

definují jiné právní předpisy. Význam definování pojmů tkví zejména v tom, že je jejich 
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prostřednictvím vymezena působnost zákona a také povinnosti provozovatelů.
305

 Základním pojmem, který je pro účely zákona o potravinách třeba definovat, je 

pojem „potravina“. „Potraviny jsou látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném 

nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo 

psychotropní látky; za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky 

pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za 

účelem konzumace.“
306

 Pojem potraviny je definován poměrně široce, zahrnuje veškeré 

jídlo a nápoje v běžném slova smyslu.
307

 Výslovně jsou z úpravy zákona vyloučeny 

léčiva a návykové látky. Definici léčiva obsahuje zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a 

definici návykové látky zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Přídatné látky, 

látky pomocné a látky určené k aromatizaci jsou dále definovány v § 2 písm. j), k), l) 

zákona o potravinách. 

 Vzhledem k tomu, že hlavním cílem zákona o potravinách je zajistit bezpečnost 

potravin, je nezbytné také definovat, jaké potraviny zákon považuje za zdravotně 

nezávadné. „Zdravotně nezávadné potraviny jsou takové potraviny, které splňují 

chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené 

právními předpisy.“
308

 

 Dále je vhodné zmínit i definice pojmů „přídatné látky“ a „doplňky stravy“, 

které zákon poskytuje, neboť jejich úpravě je v této práci věnována část deset 

(Potravinářské přídatné látky) a část jedenáct (Doplňky stravy). „Přídatné látky jsou 

látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně 

ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do 

potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší 

produkty stávají nebo se mohou stát součástí potraviny.“
309

 Podrobnou úpravu 

nalezneme ve vyhlášce č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci 

přídatných látek a vyhlášce č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití 

přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, která obsahuje úpravu 
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toho, jaké přídatné látky, v kterých potravinách a v jakém množství je dovoleno 

výrobcům použít. „Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou 

stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších 

látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo 

v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.“
310

 

Podrobnější úpravu obsahuje vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

doplňky stravy a na obohacování potravin.  

 Pro určení momentu, od kterého se na potraviny začne vztahovat režim zákona o 

potravinách, je nezbytné vymezit pojem „uvádění do oběhu.“
311

 „Uvádění do oběhu je 

nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava 

pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného 

oběhu.“
312

 

 Pro oblast potravinářství jsou dále důležité i dva následující pojmy, kterými jsou 

datum použitelnosti a datum minimální trvanlivosti.
313

 Datem použitelnosti se označují 

potraviny, které rychle podléhají zkáze
314

. Důsledkem uplynutí data použitelnosti je to, 

že potravina nesmí být uváděna do oběhu a pokud už v oběhu je, musí z něho být 

stažena. Datum použitelnosti se uvádí slovy: „Spotřebujte do...“ a následuje uvedení 

dne, měsíce a roku ukončení doby. Je-li potravina označena datem použitelnosti, musí 

na obale být vždy vyznačeny ještě konkrétní podmínky skladování. Zákon dobu 

použitelnosti definuje jako „datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající 

rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické 

vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna 

do oběhu“.
315

 Datem minimální trvanlivosti se označují potraviny
316

, které se sice 

rychle nekazí, ale časem se může zhoršit jejich jakost. Po uplynutí data minimální 

trvanlivosti může potravina zůstat v oběhu pouze za předpokladu, že si uchová 

zdravotní nezávadnost a bude v prodejně umístěna odděleně. Vyžaduje se také její řádné 
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označení
317

. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy: „Minimální trvanlivost do...“ 

a následuje uvedení dne, měsíce a roku ukončení doby.
318

 Po uplynutí data minimální 

trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality a odpovědnost za zdravotní 

nezávadnost přebírá prodejce. Zákonná definice data minimální trvanlivosti je: „datum 

vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti 

při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní 

nezávadnost“.
319

 

 Zákon vymezuje i další pojmy, když stanoví, co jsou pro účely zákona o 

potravinách potraviny živočišného původu, potraviny nebo složky potravin nového 

typu, suroviny, suroviny živočišného původu, co je jakost, co jsou látky kontaminující, 

látky pomocné, potraviny použitelné k jinému než původnímu použití  a dále, co je 

druhem potravin, výrobou potravin, původním použitím potravin, šarží, klasifikací 

jatečně upravených těl jatečných zvířat a potravinou neznámého původu a také to, co 

jsou tabákové výrobky. 

7.3.3 Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku 

 Pojem „provozovatel potravinářského podniku“ zavádí do české legislativy 

nařízení o obecných zásadách potravinového práva, když ve svém článku tři stanoví v 

bodě třetím, že: „provozovatelem potravinářského podniku je fyzická nebo právnická 

osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva
320

 v potravinářském 

podniku, který řídí“. V nařízení pak samozřejmě nalezneme i definici pojmu 

potravinářský podnik
321

, kterým se rozumí „veřejný nebo soukromý podnik, ziskový 

nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a 

distribuce potravin“. 

 Je to právě provozovatel potravinářského podniku, kdo odpovídá za zdravotní 

nezávadnost potravin a proto mu zákon ukládá povinnosti, které musí dodržovat při 

samotné výrobě potravin a následně i při jejich uvádění do oběhu. Kontrolu dodržování 

uložených povinností provádí dozorčí orgány, které v případě zjištění nedostatků, 
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projednávají správní delikty a ukládají pokuty, jejichž výše se pohybuje v rozmezí od 

500 000 Kč do 50 000 000 Kč. V prvním stupni jsou jimi krajské hygienické stanice, 

SZPI nebo krajské veterinární správy, vždy podle toho, o jaký správní delikt se jedná.  

  Provozovatelům potravinářského podniku je obecně při výrobě potravin 

uloženo dodržovat povinnosti, které pro ně vyplývají z české a evropské legislativy, 

ohlašovat zásoby potravin, dodržovat podmínky kladené na zdravotní nezávadnost a 

jakost, používat jen zařízení, postupy a suroviny, které zajistí zdravotní nezávadnost, 

dodržovat zásady správné hygienické praxe
322

 a správné výrobní praxe
323

, stanovit ve 

výrobním procesu kritické body
324

, zajistit pravidelnou kontrolu vyráběných potravin, 

používat pitnou vodu, používat přídatné látky v souladu s vyhláškou, oznámit zahájení 

výroby orgánu státního dozoru
325

, umožnit dozorovým orgánům kontrolu a odběr 

vzorků a také přizpůsobit výrobu, prodej a dovoz potravin krizovému stavu.
326

 

 Při uvádění potravin do oběhu mají provozovatelé potravinářských podniků 

povinnost skladovat potraviny tak, aby nebyla narušena jejich zdravotní nezávadnost, 

vyloučit styk potravin s látkami, které by je mohly negativně ovlivnit, dodržovat 

skladovací teploty, odděleně umístit a označit potraviny s prošlou minimální trvanlivostí 

a potraviny k jinému použití, vyřadit z prodeje potraviny s nevhodným, poškozeným 

nebo znečištěným obalem a ty potraviny, které jsou nesprávně značené nebo páchnou, 

neprodávat potraviny, které obsahují kontaminanty a aditiva neuvedená ve vyhláškách 

(bez schválení Ministerstva zdravotnictví), mít doklad o původu zboží, stáhnout z oběhu 

závadné potraviny a dodržovat hygienu prodeje. 

7.3.4 Ozařování potravin 

 Ozařování potravin se používá k usmrcování bakterií způsobujících otravy z 

potravin, jako jsou například bakterie z rodu Salmonella nebo Campylobacter a také pro 

oddálení zrání ovoce a zastavení klíčení zeleniny, jako jsou brambory a cibule.
327

 

                                                 
322

 Opatření a pravidla nezbytná pro výrobu zdravotně nezávadných a jakostně vyhovujících potravin. 
323

 Týká se např. receptury, technologických postupů, sanitace atd. 
324

 Povinnost provozovatele vystopovat fáze a místa, kde může dojít k vyššímu riziku - zásada HACCP.  
325

 Zahájení i ukončení výroby je provozovatel povinen písemně sdělit orgánu dozoru nejpozději v den 

jejího zahájení/ukončení. 
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 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_Zak110.pdf 
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 Viz http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/efsa/efsa-posoudil-bezpecnost-ozarovani.html 
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 Ozařování potravin je upraveno v zákoně o potravinách a ve vyhlášce č. 

133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin. Ozařováním se nesmí zhoršit 

jakost a zdravotní nezávadnost potravin.
328

 Druhy záření jsou ultrafialové záření a 

ionizující záření
329

. Je možné ozařovat např. balené vody, koření, zeleninu, obilniny, 

sušené potraviny, mražené maso a další, je ale zakázáno ozařovat kojeneckou a dětskou 

výživu. Ozařování je možné provádět pouze na základě povolení
330

 SZPI. Může ho 

provádět jen odborně způsobilá osoba a vede se evidence a dokumentace o druhu a 

množství záření. Ozářené potraviny musí nést označení „ošetřeno ionizujícím zářením“, 

aby měl spotřebitel možnost volby. Nicméně podle komplexní zprávy týkající se 

ozařování potravin, kterou vydali vědci z vědeckého Panelu pro biologická rizika 

(BIOHAZ) a z vědeckého Panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, 

enzymy, aromatizující a pomocné látky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 

(CEF EFSA) v roce 2011, neexistují v souvislosti s ozařováním potravin pro 

spotřebitele žádná mikrobiologická rizika a chemické látky, které při něm vznikají, jsou 

stejné látky jako ty, které vznikají při všech ostatních způsobech zpracování potravin.
331

 

7.3.5 Klasifikace těl jatečných zvířat 

 Provozovatel jatek, který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci a 

označení jatečných zvířat. Klasifikaci provádí tzv. klasifikátor, což je osoba, která má 

osvědčení
332

 o odborné způsobilosti a o provedené klasifikaci vystavuje protokol. 

 Úpravu nalezneme v zákoně o potravinách a dále ve vyhlášce č. 194/2004 Sb., o 

způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách 

vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. 

 Pokud by provozovatel jatek nezajistil klasifikaci nebo označení jatečných 

zvířat, jak mu to ukládá zákon nebo by nesdělil výsledky klasifikace dodavateli 
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 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_Zak110.pdf 
329

 Pojmy ultrafialové záření a ionizující záření vymezuje výše zmíněná vyhláška tak, že za ultrafialové  

zářením považuje záření o vlnové délce 250 - 270 nm a plošné hustotě  dopadající  energie 400 J/m2 s 

tím, že nejméně 85 % radiačního výkonu  musí  být  emitováno  při  vlnové  délce 253,7 nm nebo záření o  

vlnové délce v rozmezí 200 - 400 nm a plošné hustotě dopadající energie 400 J/m2 (pro polychromatické 

středotlaké lampy) a za ionizující záření záření tvořené částicemi nabitými, nenabitými nebo obojími, 

schopnými přímo nebo nepřímo ionizovat. 
330

 Rozhodnutí o schválení ozařovny. 
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 http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/efsa/efsa-posoudil-bezpecnost-ozarovani.html 
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 Předpokladem vydání osvědčení je zdravotní způsobilost, úplné střední vzdělání nebo úplné střední 

odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v oboru, absolvování odborné 

přípravy a složení zkoušky. 
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jatečných zvířat a osobě pověřené podle plemenářského zákona vedením ústřední 

evidence zvířat, může mu být Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 

zemědělským, jako dozorčím orgánem, uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
333

 

Pokud by porušil povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona klasifikátor
334

, může mu 

být uložena pokuta do výše 100 000 Kč
335

 týmž dozorčím orgánem. „Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav na jatkách kontroluje správnost klasifikace jatečně upravených těl 

skotu a prasat, dodržování referenční úpravy jatečných těl těchto zvířat, správné 

označování jatečně upravených těl, vedení a evidenci klasifikačních protokolů a 

odesílání hlášení o klasifikaci v návaznosti na další zpracovávání těchto dat.“
336

 

 Na evropské úrovni najdeme úpravu týkající se klasifikace např. v nařízení Rady 

(EHS) č. 1208/81, kterým se stanoví klasifikační  stupnice Společenství pro jatečně 

upravená těla dospělých kusů skotu, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1026/91 nebo 

nařízení  Rady  (EHS)  č.  3220/84, kterým se určuje  klasifikační  stupnice  

Společenství  pro jatečně upravená těla prasat.
337

 

7.3.6 Balení potravin
338

 

 Hlavní funkcí obalu je ochrana potravin před vnějšími vlivy
339

 (zejména před 

jejich mechanickým poškozením, mikrobiální kontaminací, vysycháním nebo naopak 

vlhnutím) za účelem zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, zachování jakosti a 

prodloužením užitnosti.
340

 Obal musí potraviny chránit před znehodnocením, nesmí 

ovlivňovat vlastnosti potravin a musí znemožňovat záměnu obsahu. Je tedy důležité, 

aby byl řádně uzavřen. Vedle funkce ochranné plní obal ale i další funkci, kterou je jeho 

schopnost zaujmout spotřebitele. Ta je dána tím, do jaké míry jej shledává spotřebitel 
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 § 17g zákona o potravinách. 
334

 Pokud by provedl klasifikaci v rozporu s § 4a odst. 4 zákona o potravinách nebo nesdělil výsledky 

klasifikace podle § 4 odst. 6 téhož zákona. 
335

 § 17f zákona o potravinách. 
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 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/klasifikaci-jut-jatecnych-zvirat/ 
337

 Více viz http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/zakon-o-potravinach/provadeci-predpisy-

mze/100048326.html 
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 Problematika balení potravin je samostatným vědním oborem s úzkým vztahem k potravinářství. 

Prošla dlouhým vývojem, když se v čase měnily technologie balení i balicí materiály.  
339

 Vlivy fyzikálními i chemickými. 
340

DOBIÁŠ, J.; ČURDA, D. Balení potravin – provizorní učební text dostupné z 

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/B/B.pdf 
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atraktivním. Právě atraktivnost obalu je pak jedním ze základních předpokladů 

prodejnosti výrobku.
341

  

 V zásadě je možné dělit potraviny na balené, nebalené a zabalené. Balené 

potraviny jsou balené přímo ve výrobním závodě. Jednotlivé vyhlášky pak určují, jaké 

informace pro tu kterou potravinu musejí být na obale uvedené. Pokud se prodávají 

nebalené potraviny, musejí být všechny předepsané informace v souladu s požadavky 

legislativy umístěny na viditelném místě. Zabalené potraviny se pak balí v zázemí 

prodejny, a to bez přítomnosti zákazníka. 

 Vedle obecných požadavků na balení potravin stanovených zákonem o 

potravinách jsou dále upraveny i požadavky na zdravotní nezávadnost obalů, a to v 

zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud by totiž obal, se kterým 

potravina přichází do styku, nebyl zdravotně nezávadný, mohlo by mezi ním a 

potravinou dojít k nežádoucí interakci, která by mohla ovlivnit i zdravotní nezávadnost 

samotné potraviny. Nakládání s obaly a likvidace obalového odpadu je pak upravena v 

zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

7.3.7 Označování potravin 

 Aby bylo spotřebiteli umožněno svobodně se rozhodovat ohledně toho, co bude 

konzumovat, musí mít o potravinách všestranné, vyčerpávající, srozumitelné a pravdivé 

informace. Je nezbytné, aby toto jeho právo bylo promítnuto do právní úpravy, a proto 

se úpravě označování potravin věnuje zákon o potravinách a problematika označování 

potravin je dále rozvedena i v jednotlivých vyhláškách. Hlavní vyhláškou upravující 

označování potravin je vyhláška č. 113/2005 Sb., o označování potravin. Ta obsahuje 

obecnou úpravu označování potravin a na označování jednotlivých druhů potravin pak 

míří ostatní vyhlášky
342

. 

 Kromě obchodního názvu výrobku, který byl uveden na trh ČR, musí být údaje 

na obale vyjádřeny v českém jazyce, musí být srozumitelné, umístěné na viditelném 
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 http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76606.aspx 
342

 Např. vyhláška č. 333/1997 Sb., o označování pečiva. 
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místě, čitelné, nezakryté, nepřerušované jinými údaji, nesmazatelné a nesmí být 

vyjádřeny v kódované formě a uvádět spotřebitele v omyl.
343

 

 Mezi údaje, které se povinně uvádí na obalu balených potravin patří údaj o 

názvu a sídle výrobce nebo dovozce, dále název druhu, skupiny nebo podskupiny 

potraviny, údaj o množství výrobku, datum použitelnosti, údaj o způsobu skladování, o 

způsobu použití, dále údaj o složení potraviny, označení šarže, údaj o ošetření potraviny 

ionizujícím zářením a údaj o výživové hodnotě, případně údaje další. 

 Potraviny zabalené mimo provozovnu bez přítomnosti spotřebitele je nutné 

opatřit údajem o obchodním jménu osoby, která potravinu balila, názvem potraviny, 

údajem o množství, datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti, údajem o 

způsobu skladování, třídou jakosti a údajem o složení potraviny podle použitých 

surovin, případně dalšími údaji. 

 Nebalené potraviny, které jsou nabízeny k prodeji přímo spotřebiteli, musí být 

označeny písemně a na viditelném místě názvem potraviny, jejím množstvím, datem 

minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti a pokud byla potravina ošetřena 

ionizujícím zářením, je nutné uvést i tento údaj. Nebalené ovoce a zelenina musejí být 

obecně označeny zřetelně a čitelně údajem o zemi původu a druhu produktu.
344

 

 Obaly, jejichž plocha je menší než 10 cm
2 

a skleněné lahve, které jsou určené k 

opakovanému použití a za tímto účelem jsou označeny nesmazatelně, musejí být 

označeny minimálně názvem potraviny, údajem o množství, datem použitelnosti nebo 

datem minimální trvanlivosti a případně dalšími údaji. 

 Na oblast označování potravin bude mít značný dopad nařízení č. 1169/2011 o 

označování potravin platné od 13. prosince 2011 a účinné od 13. prosince 2014, které 

klade velký důraz na informovanost spotřebitele. Právě nečitelnost informace o 

produktu je jedním z hlavních důvodů nespokojenosti spotřebitelů, proto nařízení 

přichází s novou úpravou. Čitelnost je fyzickým vzhledem informace. Je dána zejména 

velikostí písma, odstupy mezi písmeny, barvou písma a jeho druhem a také kontrastem 

mezi písmem a pozadím. Výška písma tak bude muset být podle nařízení minimálně 1,2 
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 http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/uzei/udaje_na_potr._bal._mimo_provoz._1.pdf 
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cm a u obalů, jejichž největší plocha je menší než 80 cm
2
, alespoň 0,9 mm. U obalů, 

jejichž plocha je menší než 10 cm
2
, se povinně bude muset uvádět pouze název 

produktu, alergeny, množství, datum a energetická hodnota.
345

 

7.3.8 Uvádění potravin do oběhu 

 Jádro českého potravinového práva tvoří § 10 zákona o potravinách, který 

stanoví požadavky, které je nutné splnit pro to, aby určitá potravina mohla být uvedena 

do oběhu. Do oběhu se dle zákona zakazuje uvádět potraviny: 

 jiné než zdravotně nezávadné 

 klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem 

 s prošlým datem použitelnosti 

 neznámého původu 

 kontaminované nad míru přípustnou 

 a ozářené v rozporu s požadavky právních předpisů 

 Smyslem těchto ustanovení je zajistit, aby se do oběhu dostaly jen potraviny, 

které byly vyrobeny a skladovány za stanovených hygienických podmínek, které nejsou 

znečištěné, neobsahují toxiny nebo kontaminanty v nadlimitním množství a celkově tak 

vyhovují požadavkům, které na ně klade legislativa, zejména jsou tedy zdravotně 

nezávadné. Tato ustanovení mají pak obecnou závaznost v nejširším smyslu, když 

dopadají na všechny fyzické i právnické osoby bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 

podnikateli. 

 Vedle zajištění ochrany zdraví spotřebitele, která je prioritou, chrání § 10 zákona 

o potravinách spotřebitele také před tím, aby byl klamán, a to tak, že zakazuje, aby bylo 

možné do oběhu uvést potraviny, které byly označeny nepravdivě, neúplně, nedoloženě, 

nepřesně nebo nejasně, popřípadě dvojsmyslně a jejichž označení by zamlčovalo určité 

skutečnosti nebo by naopak obsahovalo tvrzení přehnaná. Spotřebitel je dále chráněn i 

před potravinou, která je neznámého původu, protože chybí doklad o původu zboží. 

                                                 
345

 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_oznacovani.pdf 



78 

 

Takováto potravina totiž mohla být vyrobena bez potřebného oprávnění nebo za 

porušení závazných receptur.
346

 

 Zákon dále povoluje uvádět do oběhu i potraviny s prošlou dobou minimální 

trvanlivosti, ale jen za předpokladu, že jsou takové potraviny takto označeny a uchovají 

si zdravotní nezávadnost. Přičemž nestačí potraviny označit jen jako zlevněné, musí být 

uveden důvod slevy, tedy prošlé datum minimální trvanlivosti, a vyžaduje se, aby tyto 

potraviny byly umístěny odděleně od ostatních. Certifikát potvrzující zdravotní 

nezávadnost se nevyžaduje a odpovědnost za ni nese prodávající. 

 Uvádění potravin na trh je upraveno i na evropské úrovni, a to v nařízení o 

obecných zásadách potravinového práva.
347

 

7.3.9 Tabákové výrobky 

 Úprava tabákových výrobků je ve vztahu k úpravě potravin speciální. Zákon o 

potravinách neobsahuje komplexní úpravu tabákových výrobků
348

 a vedle něj se proto 

problematice tabákových výrobků věnuje také vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na tabákové výrobky. V příloze k této vyhlášce jsou určeny druhy, 

skupiny a podskupiny tabákových výrobků.  Druhem tabákového výrobku jsou cigarety, 

doutníky, cigarillos a tabák. Do skupin se dále člení už jen tabák a skupinou tabáku je 

tabák ke kouření, ke šňupání, tabák žvýkací, orální a ostatní. Podskupinu tabáku ke 

kouření tvoří cigaretový tabák k ruční výrobě cigaret, tabák dýmkový a lulkový a 

tabákový odpad.
349

 K výrobě tabákových výrobků se používá pouze surový nebo 

technologicky upravený tabák. Za surový tabák se považují přirozeně nebo uměle 

sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotina tabacum, jakož i jiné její části určené k 

průmyslovému zpracování.
350

 

 V zákoně o potravinách nalezneme zejména úpravu povinností podnikatele, 

který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky. Při přepravě tabákových výrobků 
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 HELEŠIČ, F. - SUCHÁNEK, J. Zákon o potravinách: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998. 

276 s. ISBN 80-7179-201-2. str. 55. 
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 Pojednává o něm podkapitola 6.3.6. (Zásada odpovědnosti provozovatele potravinářského podniku). 
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 HELEŠIČ, F. - SUCHÁNEK, J. Zákon o potravinách: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998. 

276 s. ISBN 80-7179-201-2. str. 64. 
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 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb. 
350

 § 1 písm. n) vyhlášky č. 344/2003 Sb. 
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musejí být tabákové výrobky chráněny před narušením jejich zdravotní nezávadnosti
351

, 

poškozením jejich jakosti a musí být zajištěna i jejich ochrana před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Pokud podnikatel porušuje povinnosti pro něj vyplývající ze 

zákona, vystavuje se riziku, že mu inspektorát SZPI uloží pokutu v rozmezí od 1 000 

000 do 3 000 000 Kč.
352

 

7.3.10 Dozor 

V souladu s nařízením ES č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin v ČR vykonávají úřední 

kontrolu potravin jednotlivé dozorové orgány, kterými jsou podle zákona o potravinách: 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 orgány veterinární správy, 

 SZPI 

 a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.  

 Na základě souvisejících předpisů
353

 jsou k výkonu dozoru zmocněny i některé 

další orgány, mezi které patří např. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 

zdravotnictví, Česká obchodní inspekce
354

, Orgány celní správy
355

 a Státní 

rostlinolékařská správa
356

. Nařízení o úředních kontrolách stanoví pro provádění 

kontrol základní zásady, mezi které patří  povinnost členských států zajistit uplatňování 

právních předpisů týkajících se potravin a zdraví zvířat a povinnost monitorovat a 

ověřovat, jestli provozovatelé potravinářských podniků dodržují příslušné požadavky ve 

všech fázích výroby, zpracování a distribuce, dále to, že úřední kontroly mají být 

prováděny prostřednictvím auditů, inspekcí, ověřování a odběru a zkoušení vzorků a to, 

                                                 
351

 Požadavek na zajištění ochrany tabákových výrobků před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti je 

nutné vykládat tak, že je třeba zabránit pronikání vnějších vlivů, kontaminujících látek atd., jinak by se 

tento požadavek jevil jako nesmyslný, když tabákové výrobky bezesporu působí na lidský organismus 

negativně a jsou pro člověka jako takové zdravotně závadné, neboť ohrožují  jeho zdraví. 
352

 § 17h zákona o potravinách. 
353

 Např. zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

nebo zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. 
354

 Jen dle zákona o ochraně spotřebitele, dohlíží tedy jen na poctivost prodeje. 
355

 ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. ISBN 80-

7271-160-1. str. 37 a 38. 
356

 Dohlíží nad zdravím rostlin a tím, aby na povrchu potravin nezůstávaly zbytky prostředků na ochranu 

rostlin. 
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že odpovědnost za splnění požadavků stanovených právními předpisy leží na 

provozovatelích potravinářských podniků.
357

 

 Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří podle § 78 odst. 2  zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví, krajské 

hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Obecně vykonávají 

orgány ochrany veřejného zdraví státní dozor pro oblast poskytování stravovacích 

služeb
358

 za účelem zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření 

infekčních onemocnění nebo jiných poškození z potravin.  

 Pro oblast potravinářství jsou nejdůležitější krajské hygienické stanice
359

, a to 

konkrétně vždy jejich odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání, který se dále 

člení na oddělení hygieny výživy a oddělení předmětů běžného užívání.
360

 Podle § 82 

odst. 2 písm. q) je krajská hygienická stanice oprávněna „nařídit osobě provozující 

stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro 

zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik 

infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti“. Podle § 

82 odst. 3 je pak „krajská hygienická stanice povinna o hromadném výskytu infekčních 

onemocnění a o výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které 

poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze 

ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví“. 

 Ministerstvo zdravotnictví je pro krajské hygienické stanice nadřízeným 

orgánem, rozhoduje tedy o odvoláních podaných proti jejich rozhodnutím a metodicky 

vede a usměrňuje výkon státní správy v této oblasti. 

 Orgány veterinární správy jsou upraveny zákonem č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči.
361

. Správním úřadem s celostátní působností je Státní veterinární 
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 http://web.vscht.cz/kocourev/files/Leg_kontrola.pdf 
358

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví poskytuje definici pojmu stravovací služba ve 

svém § 23, když stanoví, že: „stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem 

jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob 

vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a 

sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání 

pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu“. 
359

 Jsou správním úřadem a v jejich čele stojí ředitel. 
360

 http://www.khscb.cz/view.php?nazevclanku=hygiena-vyzivy-hv&cisloclanku=2008050003 
361

 V § 47 a následující zákona o veterinární péči. 
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správa,
362

 která je podřízena Ministerstvu zemědělství. Tvoří ji Ústřední veterinární 

správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze. V čele Státní 

veterinární správy je ústřední ředitel, kterého jmenuje, odvolává a řídí ministr 

zemědělství a který také řídí Ústřední veterinární správu
363

. Ústřední veterinární správě 

je podřízen Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
364

, který působí 

v oblasti regulace výroby, kontroly jakosti, distribuce a používání veterinárních léčiv a 

veterinárních přípravků a plní zejména úkoly dané zákonem o veterinární péči a 

zákonem o léčivech. Obecně orgány veterinární správy vykonávají dozor nad 

dodržováním uložených povinností pro oblast surovin živočišného původu. Dohlížejí na 

jejich výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz, ale i na jejich prodej na tržnicích 

nebo obecně na jejich prodej, pokud při něm dochází i k jejich úpravě.  

 Ústřední veterinární správa
365

 zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a 

péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a také víceleté plány kontrol s cílem 

pravidelně ověřovat, jestli jsou dodržovány právní předpisy týkající se zdraví a pohody 

zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů. Vykonává tedy státní veterinární 

dozor a je oprávněna povolit zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických 

požadavků, které jsou kladeny na zdraví zvířat a jejich pohodu a také na živočišné 

produkty s tím, že jí přísluší povolit takovéto výjimky i pro konstrukci, uspořádání a 

vybavení podniků a závodů, ve kterých se zachází se živočišnými produkty. Dává také z 

hlediska zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných 

krmiv a sděluje dovozní požadavky na dovoz zvířat a živočišných produktů ze třetích 

zemí. Dozor vykonává i v přeshraniční spolupráci a podílí se na ochraně spotřebitele. V 

neposlední řadě je třeba zmínit její roli v organizační struktuře - řídí krajské veterinární 

správy a rozhoduje o odvoláních podaných proti jejich rozhodnutím. 

 Krajské veterinární správy
366

 provádějí veterinární kontrolu zvířat a živočišných 

produktů, které jsou předmětem obchodování v místě jejich původu, přijímají 

odpovídající opatření, nejsou-li plněny podmínky právních předpisů pro obchodování se 
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 http://www.svscr.cz/index.php 
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Úprava bližšího organizačního uspořádání je ponechána organizačnímu řádu. 
364

§ 16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Viz 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100075815.html 
365

 § 48 zákona o veterinární péči. 
366

 § 49 zákona o veterinární péči. 
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zvířaty nebo živočišnými produkty, provádějí prohlídku jatečných zvířat a masa a 

veterinární vyšetření ostatních živočišných produktů, schvalují a registrují osoby, které 

jako podnikatelé přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci a 

vykonávají další činnosti stanovené zákonem. 

 SZPI byla zřízena zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci. SZPI je správním úřadem se sídlem v Brně a v jejím čele stojí ústřední ředitel. 

Je podřízena Ministerstvu zemědělství a tvoří ji ústřední inspektorát a jemu podřízené 

inspektoráty mající působnost pro kraje vyčtené v § 1 odst. 2 zmíněného zákona. Do její 

působnosti patří výkon státního dozoru zejména nad zajišťováním bezpečnosti potravin 

a surovin k jejich výrobě, zemědělských produktů a tabákových výrobků, dále také 

dozor nad  jejich jakostí a jejich řádným označováním během výroby, skladování, 

přepravy i prodeje (včetně dovozu). Podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách 

vykonává SZPI dozor při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor 

nevykonávají orgány veterinární správy, dále vykonává dozor při výrobě a uvádění do 

oběhu tabákových výrobků a dozor nad ohlášením zásob. SZPI vykonává i státní dozor 

při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tedy výkon takového 

dozoru není svěřen orgánům veterinární správy. 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen Ústav) je správním 

úřadem se sídlem v Brně, v jehož čele stojí ředitel, který je jmenován ministrem 

zemědělství
367

 a který svoji funkci vykonává v pracovním poměru.
368

 Ústav je 

specializovaným orgánem státní správy, který vykonává správní činnosti, odborné a 

zkušební úkony, jakož i kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového 

zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných 

rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ekologického zemědělství a v 

oblasti živočišné produkce.
369

 Jeho úpravu nalezneme v zákoně č. 147/2002 Sb., o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.  

 Podle zákona o potravinách vykonává Ústav státní dozor nad prováděním 

klasifikace těl jatečných zvířat a vykonává i další působnost stanovenou zvláštními 

zákony, kterými jsou zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, zákon č. 
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 Ústav je podřízen Ministerstvu zemědělství. 
368

 Organizace Ústavu je upravena v organizačním řádě, který schvaluje Ministerstvo zemědělství. 
369

 Viz http://www.ukzuz.cz/Default.aspx 
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91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákon č. 

97/1996 Sb., o ochraně chmele, zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, zákon č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech a zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám. Od 1. 1. 2010  provádí 

Ústav z pověření
370

 Ministerstva zemědělství úřední kontroly pro oblast ekologického 

zemědělství.  

7.3.11 Správní delikty 

 Pokud provozovatel potravinářského podniku, klasifikátor, provozovatel jatek 

nebo podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky nedodrží 

zákonem stanovené povinnosti, dopustí se tím správního deliktu, za který mu může být 

uložena pokuta příslušným dozorčím orgánem
371

. Rámcově bylo o této problematice 

pojednáno vždy u jednotlivých podkapitol
372

 . 

 Právnická osoba se může své odpovědnosti za správní delikt zprostit, prokáže-li, 

že vynaložila veškeré své úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní 

povinnosti zabránila. Orgánu dozoru je také dána možnost, uzná-li to za vhodné, aby za 

určitých podmínek upustil od uložení pokuty. Odpovědnost za správní delikt také 

zaniká uplynutím času, konkrétně pokud správní orgán nezahájil o správním deliktu 

řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy 

byl spáchán.
373

  

7.4 Připravované změny  

7.4.1 Důvod potřeby změn a organizace jejich příprav 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je prvním 

zákonem, který po vzniku samostatné ČR upravuje oblast potravinářství v celém 

komplexu úzce souvisejících činností. Jak bylo detailněji popsáno výše, při tvorbě 

zmíněného zákona se přihlédlo k historickému vývoji v této oblasti, kdy snahou 
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 Ve smyslu čl. 27 odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, ve znění nařízení 

Rady (ES) 967/2008 ze dne 29. září 2008. 
371

 Krajské hygienické stanice, SZPI, krajské veterinární správy nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský. 
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 U podkapitoly 7.3.3. (Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku), 7.3.5. (Klasifikace těl 

jatečných zvířat) a podkapitoly 7.3.9. (Tabákové výrobky). 
373

 § 17i zákona o potravinách. 
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zákonodárce bylo zejména navázat na Potravinový kodex československý a také na 

úpravu evropského práva. Vzhledem k tomu, že poslední dobou evropské potravinové 

právo podléhá tendenci upřednostňovat regulaci dané oblasti formou přímo 

použitelných nařízení,
374

 je nezbytné, aby na takovýto vývoj reagoval i právní řád ČR a 

přizpůsobil se novým poměrům. Za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina 

složená ze zástupců resortu Ministerstva zdravotnictví, SZPI a Státní veterinární správy, 

která vypracovala návrh tzv. „adaptační novely“
375

 zákona o potravinách, která je 

nejrozsáhlejší změnou tohoto zákona od vstupu ČR do EU a dopadá na celý 

potravinářský průmysl. Tento návrh byl také konzultován se zástupci Potravinářské 

komory ČR, Agrární komory ČR, Českým sdružením pro značkové výrobky, Svazem 

obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociací hotelů a restaurací, Sdružením českých 

spotřebitelů a dalšími. Za implementaci požadavků evropské legislativy odpovídá 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví jako spolugestor, za úřední 

kontrolu pak SZPI, Státní veterinární správa a orgány ochrany veřejného zdraví.
376

 

7.4.2 Konkrétní změny 

 Cílem připravované novely je především  harmonizace zákona o potravinách s 

předpisy EU,
377

 a to především s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 

1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006 a č. 1925/2006 a o zrušení směrnice EK 

87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice EK 1999/10/ES, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnice EK 2002/67/ES a 2008/5/ES a 

nařízení EK č. 608/2004. Toto nařízení nahrazuje mimo jiné i směrnici 2000/13/ES o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich 

obchodní úpravy a související reklamy. Cílem tohoto nařízení je posílit ochranu zdraví 

spotřebitelů a jejich informovanost. Podle důvodové zprávy
378

 se návrh novely týká 

                                                 
374

 To vede přirozeně k odklonu od regulace dané oblasti prostřednictvím směrnic. 
375

 Která má především reagovat na platnost přímo použitelných předpisů EU. 
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Důvodová zpráva k novele č. 257/12 zákona o potravinách. str.12, dostupné z 

http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-

pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/257-12-novela-zakona-o-potravinach-a-tabakovych-

vyrobcich-t-30-11-2012.aspx 
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 BOHATEC, P. Co mohou letos potravináři očekávat. Potravinářská revue. 2012, 1. str. 5. Dostupné z 

http://www.agral.cz/LinkClick.aspx?fileticket=7jVDAQPzWMg%3D&tabid=730&language=cs-CZ 
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 Dostupné z http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-

materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/257-12-novela-zakona-o-potravinach-a-

tabakovych-vyrobcich-t-30-11-2012.aspx 
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především odstranění ustanovení duplicitních s přímo použitelnými předpisy EU, 

uvedení terminologie do souladu s předpisy EU, vymezení některých základních pojmů, 

odstranění nadále nadbytečných informačních povinností, stanovení požadavků na 

označování nebalených potravin, zpřesnění kompetencí dozorových orgánů, zavedení 

informačních povinností vyžadovaných předpisy EU, úpravy části týkající se 

kompetencí státních orgánů ve vztahu k přímo použitelným předpisům EU a oblastem, 

které nejsou harmonizovány, zmocnění k vydání prováděcího předpisu určujícího malé 

množství potravin, u kterých není třeba uvádět označení výživových údajů a úpravy 

části týkající se povinností a sankcí. 

 Změny, které budou v zákoně novelou provedeny, je možné rozdělit do dvou 

skupin.
379

 Do první skupiny je možné zařadit změny technického charakteru, kterých se 

dotkne 113 novelizačních bodů a mezi které patří požadavek na sjednocení používané 

terminologie (např. „uvádění na trh“, „potravina“, „bezpečná potravina“, „země 

původu“ a další)  a požadavek na odstranění duplicitních ustanovení (např. „datum 

použitelnost“, „látky určené k aromatizaci“, „přídatné látky“ a další). 

 Druhá skupina připravovaných změn se týká změn věcných, kterým je věnováno 

20 novelizačních bodů. Mezi věcné změny patří zpřesnění požadavků pro 

provozovatele potravinářských podniků, zpřesnění a úprava kompetencí dozorových 

orgánů, úprava výše sankcí a změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i 

provozovatelů potravinářských podniků.
380

 

 Jak bylo naznačeno výše, je žádoucí sjednotit používanou terminologii a 

vyjmout duplicitní ustanovení týkající se označování balených potravin, dále je třeba 

přijmout vnitrostátní úpravu pro způsob poskytování údajů při nabízení k prodeji 

nebalených potravin, stanovit jeden úřední jazyk pro uvádění údajů na obale v ČR a 

stanovit malé množství potravin, u kterých nebude nutné uvádět výživové údaje. Další 

změnou, a to poměrně významnou, měla být změna ve vymezení kompetencí 

dozorových orgánů, jejímž cílem mělo být zjednodušení a zefektivnění výkonu úřední 
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 Prezentace Ministerstva zemědělství z tiskové konference konané 13. listopadu 2012, dostupné z 

http://gri.cz/public/web/file/179896/TK_Novela_zakona_o_potravinach.pdf, str. 4 
380

 Prezentace Ministerstva zemědělství z tiskové konference konané 13. listopadu 2012, dostupné z 
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kontroly. Podle původního návrhu novely mělo dojít ke sjednocení dozoru nad 

potravinami tak, že by ho obecně vykonávalo Ministerstvo zemědělství. 

  Došlo by tak k přesunu kompetencí v oblasti tzv. otevřeného typu stravování
381

 

z Ministerstva zdravotnictví, resp. orgánů ochrany veřejného zdraví, na Ministerstvo 

zemědělství. Přínosem této nové úpravy mělo být vytvoření jednoho dozorového 

orgánu
382

, který by vykonával dohled nad celým distribučním řetězcem a také 

odstranění anomálie českého právního řádu, kdy stávající legislativa upravuje pokrmy 

odděleně od potravin. Je třeba říci, že v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví 

by nadále zůstala kontrola potravin v tzv. uzavřeném typu stravování
383

 a zůstala by 

zachována i kompetence Ministerstva zdravotnictví  při zjišťování příčin poškození 

nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození 

zdraví z potravin. Vláda ČR nicméně schválila tento návrh se změnami,
384

 a tak 

kompetence Ministerstva zdravotnictví, s výjimkou kontroly podávání zvěřiny přímo 

ve stravovacích službách, zůstanou i nadále zachovány ve stávajícím rozsahu. 

 Dojde také ke zpřesnění, vyjasnění a zefektivnění úpravy dozoru vykonávaného 

nad potravinami živočišného a rostlinného původu. V současné době zajišťuje Státní 

veterinární správa dozor nad prvovýrobou, při výrobě potravin živočišného původu, při 

dovozu živočišných potravin ze třetích států a v prodejních úsecích, kde dochází k 

úpravě živočišných produktů. Nově bude Státní veterinární správa vykonávat dozor nad 

celým distribučním řetězcem a bude jí tak například umožněno kontrolovat balené 

potraviny živočišného původu v maloobchodní síti a dohlížet nad zpracováním zvěřiny 

v zařízeních veřejného stravování. Kontrola potravin rostlinného původu bude svěřena  

SZPI. Z tohoto důvodu bude v návaznosti novelizován i zákon o Státní zemědělské a 

potravinářské inspekci. 

 Novela bude účinná k 1.1. 2014, s výjimkou ustanovení, která navazují na 

nařízení o označování potravin, ta nabudou účinnosti společně s nařízením o 

označování potravin, tedy až 13. 12. 2014. 

                                                 
381

 Např. restaurace, stánky s občerstvením, ubytovací služby atd. 
382

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
383

 Např. školní stravování, menzy atd. 
384

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-zakona-o-potravinach-byla-schvalena.aspx 



87 

 

7.5 Shrnutí 

 Těžištěm českého potravinového práva je zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a  

tabákových výrobcích, jehož účelem je zejména zajistit zdravotní nezávadnost potravin. 

Obsahuje úpravu rostlinné i živočišné výroby, a proto je také považován za zákon 

komplexní. Právě jeho komplexní pojetí si vynucuje četné vazby na ostatní oblasti 

našeho právního řádu,
385

 jako např. na oblast rostlinné nebo živočišné výroby a oblast 

veterinární činnosti. Je také doprovázen soustavou prováděcích vyhlášek.
386

 Klíčová je 

pak úprava povinností provozovatelů potravinářských podniků a úprava uvádění 

potravin do oběhu,
387

 a to zejména z toho důvodu, že prostřednictvím takto uložených 

povinností a jejich vynucování
388

 stát reguluje kvalitu a bezpečnost potravin. Důležitou 

roli hrají v procesu zajišťování bezpečnosti potravin také státní dozorčí orgány, které 

jsou v případě zjištěných nedostatků oprávněny ukládat sankce a vynucovat si zjednání 

nápravy. Jaký výrobek je obecně považován za bezpečný je stanoveno v zákoně č. 

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. „Bezpečný je takový výrobek, který za 

běžných (nebo rozumně předvídatelných) podmínek použití, včetně požadavků na 

trvanlivost, představuje pouze minimální rizika považovaná za přijatelná.“
389

 

Bezpečností potravin je pak míněna jejich zdravotní nezávadnost (tedy soulad s 

chemickými, biologickými a mikrobiologickými požadavky).
390

 

 Jako každá jiná právní úprava ani úprava potravinového práva není statická a je 

třeba, aby reagovala na nové poznatky, nové metody a přístupy a na technologický 

vývoj oboru. Z tohoto důvodu dochází k jejím novelizacím, včetně její harmonizace s 

právní úpravou EU. 

  

                                                 
385

 HELEŠIČ, F. - SUCHÁNEK, J. Zákon o potravinách: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998. 

276 s. ISBN 80-7179-201-2. Předmluva XI. 
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 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H.  Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
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 Dozorčí orgány jsou oprávněny v případě zjištění nedostatků ukládat sankce. 
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 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
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8 Související úprava -  úprava krmiv a hnojiv 

 

 Právní úprava krmiv a hnojiv úzce souvisí se zajišťováním bezpečnosti potravin 

rostlinného i živočišného původu. Aby totiž byla zajištěna v rámci celého 

potravinového řetězce, je nezbytné právně regulovat i otázky týkající se zemědělské 

prvovýroby, neboť už během ní může dojít ke kontaminaci surovin cizorodými látkami 

a následnému ohrožení zdravotní nezávadnosti potraviny. Právní úpravu krmiv i hnojiv 

nalezneme na národní i evropské úrovni. 

8.1 Krmiva 

8.1.1 Evropská úprava krmiv 

 Právní úprava krmiv na evropské úrovni je obsažena v nařízení o obecných 

zásadách potravinového práva a v nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 

183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. Úprava krmiv je v EU na 

rozdíl od ČR řešena společně s právní úpravou potravin. „Do potravinového práva je 

vhodné zahrnout požadavky na krmivo, zejména na jeho výrobu a použití, je-li toto 

krmivo určeno pro zvířata určená k produkci potravin.“
391

 Krmivo ovšem není 

považováno za potravinu a z její definice je výslovně vyloučeno v čl. 2 písm. a) nařízení 

o obecných zásadách potravinového práva. 

 Krmivo je „látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně 

zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou“.
392

 Krmivem 

tedy může být produkt rostlinného i živočišného původu, který je čerstvý nebo 

konzervovaný a je určen ke krmení zvířat, a to buď samostatně nebo ve směsích.
393

 

Stejně jako provozovateli potravinářského podniku evropské právo ukládá povinnosti i 

provozovateli krmivářského podniku. Provozovatelem krmivářského podniku je 

„fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v 

krmivářském podniku, který řídí“
394

. Krmivářský podnik je pak vymezen jako 

„soukromý nebo veřejný podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost 

                                                 
391

 Bod 7 důvodů přijetí právní úpravy v nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
392

 Čl. 3 bod 4 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
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 Čl. 3 bod 6 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
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související s produkcí, výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou nebo distribucí 

krmiv, včetně výrobce, který vyrábí, zpracovává nebo skladuje krmivo určené ke krmení 

zvířat na svém vlastním hospodářství“
395

. Za splnění požadavků na výrobu, balení, 

označování, hygienu a dohledatelnost krmiv odpovídá provozovatel krmivářského 

podniku. Je zakázáno uvést na trh krmivo, které není bezpečné a také takovým krmivem 

krmit zvířata určená k produkci potravin. Na rozdíl od potravinářských provozoven 

všechny krmivářské provozovny musejí být registrovány a některé činnosti v nich 

probíhající podléhají schválení. I u úpravy krmiv se pak uplatní systém RASFF a 

institucionální zajištění poskytuje EFSA. 

8.1.2 Česká úprava krmiv 

 Pramenem právní úpravy krmiv v ČR je vedle výše zmíněných evropských 

nařízení zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech. Zákon upravuje povinnosti provozovatelů 

krmivářských podniků, registraci krmivářských podniků, schvalování určitých činností 

v nich provozovaných a požadavky na krmiva, mezi které patří požadavky na složení 

(látky zakázané, nežádoucí, kontaminované atd.), označování (musí být v českém 

jazyce, trvalé, nesmazatelné a nezaměnitelné), balení, skladování (musí být zabráněno 

kontaminaci, průniku hlodavců atd.) a přepravu. Institucionálně tuto oblast zajišťuje 

Ministerstvo zemědělství a Ústav, který je kontaktním místem pro RASFF a provádí 

také vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv.
396

 

8.2 Hnojiva 

8.2.1 Evropská úprava hnojiv 

 Právní úpravu hnojiv obsahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

2003/2003 o hnojivech. To definuje hnojivo jako „materiál, jehož hlavní funkcí je 

poskytovat rostlinám živiny“
397

. Nařízení obsahuje úpravu jednotných požadavků na 

výrobu, složení, označování, balení, sledovatelnost a další aspekty nakládání s hnojivy 

obecně a upravuje také zvlášť jednotné požadavky týkající se vybraných typů hnojiv
398

. 

Úprava se vztahuje na výrobky, které jsou uváděny na trh s označením „hnojivo ES“. 

Hnojivo ES má zaručený volný oběh na trhu EU a jedná se o takové hnojivo, které je 

                                                 
395

 Čl. 3 bod 5 nařízení o obecných zásadách potravinového práva. 
396

 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
397

 Čl. 2 písm. a) nařízení o hnojivech. 
398

 Např. minerální hnojiva. 
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typově zařazeno v příloze nařízení a které zároveň splňuje požadavky EU na hnojiva. 

Nesmí mít tedy nepříznivý vliv na lidské zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin nebo na 

životní prostředí. Dalšími aspekty právní úpravy jsou požadavky na označování hnojiv, 

jejich balení, skladování a přepravu. 

8.2.2 Česká úprava hnojiv 

 Vedle nařízení o hnojivech je pramenem české právní úpravy hnojiv zákon č. 

156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Zákon 

definuje hnojivo jako „látku způsobilou poskytnout účinné množství živin pro výživu 

kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro 

příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce“
399

. Odpovědnou osobou je výrobce, 

dovozce, distributor, dodavatel nebo zemědělský podnikatel. Povinnosti uložené 

odpovědné osobě se týkají označování hnojiv, jejich balení, skladování a používání.
400

 

Uvádět hnojiva do oběhu na území ČR je možné několika způsoby. První možností je 

registrace hnojiva na základě zákona o hnojivech. Druhou možností je možnost uvádět 

do oběhu tzv. typová hnojiva
401

 na základě ohlášení. Třetí možností je uvedení hnojiva 

do oběhu jako hnojiva ES a čtvrtá možnost se týká principu vzájemného uznávání.
402

 

Institucionální zajištění poskytuje Ústav, který také rozhoduje o registraci hnojiv. 

Registrovaná hnojiva se zapisují do registru hnojiv vedeného Ústavem. 

8.3 Shrnutí 

 Zákon o potravinách se nevztahuje na zemědělskou prvovýrobu, proto jsem 

některým jejím aspektům, které jsou pro potravinové právo velmi významné, věnovala 

samostatnou část. Jedná se o právní úpravu krmiv a hnojiv. Používání různých krmiv k 

výživě zvířat a hnojení rostlin pomocí chemických prostředků může totiž poměrně 

zásadně ovlivnit bezpečnost konečné potraviny. 

 Krmiva jsou látky, které slouží k výživě zvířat. Na evropské úrovni jsou 

upravena společně s potravinami. Základním požadavkem na krmiva je obdobně jako u 
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 § 2 písm. a) zákona o hnojivech. 
400

 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
401

 Jsou uvedena ve vyhlášce. 
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potravin požadavek na jejich bezpečnost. Úprava krmiv v ČR je od úpravy potravin 

oddělena a je obsažena v samostatném zákoně. 

 Hnojiva jsou látky, které poskytují rostlinám živiny. Úprava hnojiv je na 

evropské i národní úrovni oddělena od úpravy potravin a nalezneme ji v samostatných 

předpisech (nařízení a zákon). Hnojiva nesmějí mít nepříznivý účinek na lidské zdraví, 

zdraví zvířat nebo rostlin nebo na životní prostředí. Uvádět hnojiva do oběhu je možné 

čtyřmi způsoby, vždy ovšem za splnění daných podmínek. 

 Právní úprava potravin, krmiv a hnojiv má některé společné prvky. Mezi ně patří 

např. společné cíle právní úpravy, základní zásady, na kterých právní úprava stojí nebo 

požadavek na vědecký základ a sledovatelnost.
403
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9 Ekologická produkce 

9.1 Ekologické zemědělství 

 Ekologické zemědělství je zemědělským produkčním systémem, který umožňuje 

produkovat vysoce kvalitní potraviny, aniž by docházelo k nepříznivému ovlivňování 

životního prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat.
404

 Snaží se, co nejvíce 

respektovat přirozené přírodní cykly, chránit životní prostředí, vytvářet příznivé 

podmínky pro hospodářská zvířata a přispívat ke zvýšení biodiverzity prostředí.  Při 

obhospodařování půdy nepoužívá chemické vstupy a musí tedy svých cílů dosahovat za 

použití jiných postupů. Za účelem účinného využívání místních zdrojů ekologické 

zemědělství střídá pěstované plodiny a snaží se používat statková hnojiva nebo krmiva 

vyprodukovaná přímo na farmě. Musí také dodržovat velmi přísné limity stanovené pro 

používání syntetických pesticidů, hnojiv a antibiotik u hospodářských zvířat. Protože 

ekologické zemědělství nepoužívá chemické vstupy, je třeba, aby se orientovalo na 

pěstování a chov rostlinných a živočišných druhů, které jsou rezistentní vůči chorobám 

a které jsou přizpůsobeny místním podmínkám. Absolutně zakázáno je ovšem používání 

geneticky modifikovaných organismů. Hospodářská zvířata jsou chována na pastvinách 

a ve venkovních výbězích a jsou krmena ekologickými krmivy.
405

 Celkově se tak 

ekologické zemědělství snaží fungovat v souladu s přírodou a nepůsobit nepříznivě na 

životní prostředí, které je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících kvalitu 

výsledného bioproduktu. 

 Právní úpravu ekologického zemědělství nalezneme na evropské úrovni v 

nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů, v nařízení EK (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 

nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a v nařízení EK (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla pro dovoz biopotravin ze třetích zemí. Pramenem práva v ČR je 

vedle těchto nařízení ještě zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jeho 

prováděcí vyhláška č. 16/2006 Sb. A dále předpisy upravující dotace pro ekologické 

zemědělce, mezi které patří např. nařízení vlády č. 79/2007., o podmínkách provádění 
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agroenvironmentálních opatření.
406

 Pojem „ekologická produkce“ je vymezen v nařízení 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů takto: „Ekologická 

produkce je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který 

spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, 

ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky 

zvířat a způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří 

upřednostňují produkty získané za použití přírodních látek a procesů. Ekologický 

způsob produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní 

trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně 

druhé přináší veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrým 

životním podmínkám zvířat, jakož i k rozvoji venkova.“
407

 Zákonnou definici ekologické 

produkce pak obsahuje zmíněné nařízení ve čl. 2 písm. a). Ten stanoví, že: 

„Ekologickou produkcí se rozumí používání způsobů produkce slučitelných s pravidly 

stanovenými tímto nařízením ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce.“ 

 Podnikání v ekologickém zemědělství v ČR vyžaduje registraci u Ministerstva 

zemědělství. Každý, kdo chce tedy v ekologickém zemědělství podnikat (ekologický 

zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce krmiv atd.)
408

, 

musí nejprve podat žádost o registraci na Ministerstvu zemědělství. Přílohu této žádosti 

tvoří vyjádření kontrolní organizace o tom, že žadatel prošel vstupní kontrolou a že plní 

požadavky stanovené v nařízení a zákoně. Ještě před tím, než tedy žadatel podá žádost o 

registraci, musí s některou kontrolní organizací
409

, která je Ministerstvem zemědělství 

pověřena výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, uzavřít smlouvu o 

kontrole a přihlásit se u ní ke kontrole a certifikaci.
410

 Při přechodu od konvenčního 

zemědělství k ekologickému začíná dnem doručení bezchybné žádosti o registraci běžet 

tzv. přechodné období a žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 

zemědělství.
411

 Účelem přechodného období je odstranit negativní dopady předchozího 

                                                 
406

 DAMOHORSKÝ, M.; SMOLEK, M.; MULLEROVÁ, H. Sylabus Zemědělské právo 2012/2013. 
407

 Bod 1 důvodů přijetí úpravy v nařízení o ekologické produkci. 
408

 Povinnost registrace se nevztahuje na veřejné stravování a na maloobchody, které biopotraviny pouze 

prodávají konečnému spotřebiteli. 
409

 V současné době jsou jimi KEZ o.p.s., BIOKONT CZ, s.r.o. a ABCert AG, organizační složka a 

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. 
410

 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/casto-kladene-otazky/postup-pri-registraci.html 
411

 http://eagri.cz/public/web/file/141034/MP_registrace_a_prechod_na_EZ_final.pdf 
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zemědělství na půdu a životní prostředí a zavést metody hospodaření, které budou v 

souladu se zákonem.
412

 

 Ekologické zemědělství podléhá přísným kontrolám. Kontrolu za účelem 

ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví 

zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat provádí v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách státní  kontrolní 

orgán, kterým je Ústav. Vedle státního kontrolního orgánu vykonávají kontrolu v oblasti 

ekologického zemědělství také soukromé kontrolní subjekty, kterými jsou v současné 

době KEZ o.p.s., BIOKONT CZ, s.r.o., ABCert AG, organizační složka a BUREAU 

VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Soukromé kontrolní subjekty zajišťují 

kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny 

nebo ostatního bioproduktu.
413

 

9.2 Biopotraviny 

 Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství. Jedná se o potraviny, 

které byly vyprodukovány v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a v 

souladu s nařízením o ekologické produkci (včetně prováděcích nařízení). Vyznačují se 

vysokou kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí a pro mnohé spotřebitele jsou eticky a 

sociálně přijatelnější než potraviny pocházející z běžného zemědělství.
414

 Při jejich 

pěstování se nepoužívají chemická hnojiva a půda tak není kontaminována škodlivými 

látkami. Při sklizni a následném zpracování jsou požívány postupy, které jsou šetrné k 

životnímu prostředí, ale i k samotné potravině, neboť se dbá také na to, aby nešetrným 

zpracováním nedocházelo ke ztrátám některých živin.
415

 Hospodářská zvířata, ze 

kterých se vyrábějí biopotraviny živočišného původu, poskytují kvalitnější suroviny 

(maso, mléko), neboť jsou krmena biokrmivy a kvalita těchto surovin je také ovlivněna 

tím, že zvířata mají dostatek volného pohybu na pastvinách. V kvalitě koncových 

produktů se tak obecně odráží to, že jsou hospodářská zvířata chována v příznivých 

podmínkách. Zákon o ekologickém zemědělství biopotravinu definuje jako „potravinu 

vyrobenou za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropské unie, 

                                                 
412

 http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/881B04BF9FD9A9B3C1256FC000501538/$file/Ekologie_07.pdf 
413

 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/kontrola/ 
414

 http://www.bio-potraviny.cz/ 
415

 http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=982 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/predpisy-es-eu/Legislativa-EU_hygienicky-balicek_narizeni-2004-882.html
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splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními 

předpisy.“
416

 Protože se biopotraviny vyrábějí z bioproduktů, je třeba vymezit i tento 

pojem. Bioproduktem je „surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo 

hospodářské zvíře získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropské unie.“
417

 

 Aby spotřebitel poznal, že se jedná o potravinu pocházející z ekologického 

zemědělství, označují se biopotraviny slovem BIO nebo jiným odkazem na způsob 

produkce v ekologickém zemědělství. Biopotraviny z EU se obligatorně označují logem 

EU
418

 (motiv listu s evropskými hvězdami) a na obale musí být také uvedeno místo, kde 

byly vyprodukovány suroviny, z nichž se potravina skládá.
419

 Podle zákona o 

ekologickém zemědělství mají výrobci povinnost označovat balené biopotraviny 

národním logem BIO (biozebra). Obal každé označené biopotraviny musí být navíc 

opatřen ještě kódem organizace, která provedla kontrolu, zda jsou splněny všechny 

zákonné požadavky. Díky těmto kódům je možné na internetových stránkách 

kontrolních organizací vyhledat, jestli výrobek opravdu prošel kontrolou. V ČR 

provádějí kontrolu biopotravin čtyři nezávislé subjekty pověřené Ministerstvem 

zemědělství:  

 KEZ, o.p.s.,  kód na obalu: CZ-BIO-001 

 ABCert AG,  organizační složka  kód na obalu: CZ-BIO-002 

 BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003 

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., kód na obalu: CZ-BIO-

004 

 Kromě pověřených organizací provádí kontrolu i Ústav, který kontroluje např. 

ekologické farmy a SZPI, která dělá rozbory biopotravin na přítomnost zakázaných 

látek.
420

 

                                                 
416

 § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ekologickém zemědělství. 
417

 § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ekologickém zemědělství. 
418

 Pro biopotraviny dovezené ze třetích zemí je logo EU dobrovolné. 

 
420

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_mze-vyrobky-ceskych-zemedelcu-

uznane.html 

http://www.kez.cz/
http://www.abcert.cz/
http://www.biokont.cz/
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9.3 Shrnutí 

 Ekologické zemědělství je moderním způsobem obhospodařování půdy bez 

používání chemických vstupů. Zavádí udržitelný systém řízení zemědělství, zaměřuje se 

na získávání produktů vysoké kvality a uspokojuje poptávku po potravinách 

vyprodukovaných za použití postupů šetrných k životnímu prostředí, zdraví lidí, rostlin 

i zvířat. Velký důraz klade také na dobré životní podmínky hospodářských zvířat. 

Právní úpravu nalezneme na evropské i národní úrovni. Podnikání v ekologickém 

zemědělství podléhá registraci Ministerstva zemědělství a je přísně kontrolováno ze 

strany státního kontrolního orgánu a soukromých kontrolních subjektů. 

 Biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství. Při jejich produkci se 

postupuje tak, aby bylo životní prostředí znečišťováno nebo jinak zatěžováno co 

nejméně a aby vyprodukovaná potravina měla nejvyšší možnou kvalitu. Biopotraviny 

tak neobsahují žádné chemické přídatné látky v podobě konzervantů nebo barviv a 

dalších látek a jsou zpracovávány velmi šetrně, aby zůstal zachován obsah všech živin. 

Označují se slovem BIO a logem (evropské, národní). Kvalita, hygiena a bezpečnost 

potravin je podřízena přísné kontrole. 
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10 Potravinářské přídatné látky 

10.1 Pojem, význam a prameny právní úpravy přídatných látek 

 Podle zákona o potravinách jsou „přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich 

výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani 

jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, 

přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo 

mohou stát součástí potraviny“.
421

 Zákon o potravinách přídatné látky pak výslovně 

řadí do kategorie potravin, když stanoví, že: „za potravinu podle tohoto zákona se 

považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny 

k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace.“
422

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských 

přídatných látkách definuje potravinářskou přídatnou látku jako „látku, která není 

obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako 

charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné 

přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, 

úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, 

že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této 

potraviny.“
423

 

 Přídatné látky
424

 jsou přísady (přírodní nebo uměle vyrobené), které se přidávají 

do pokrmů a potravin za účelem zlepšení jejich chutě, vůně, vzhledu nebo 

trvanlivosti.
425

 Běžně se přidávají do průmyslově vyráběných potravin z 

technologických důvodů, aby tak např. zajistily jejich bezpečnost a uchovaly jejich 

výživové hodnoty a některé další vlastnosti.
426

  

 Právní úpravu přídatných látek nalezneme na národní úrovni v zákoně č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve vyhlášce č. 4/2008 Sb., kterou 

                                                 
421

 § 2 písm. j) zákona o potravinách. 
422

 § 2 písm. a) zákona o potravinách. 
423

 Čl. 3 bod 2 písm. a) nařízení o potravinářských přídatných látkách. 
424

 Nebo také aditiva. 
425

 VRBOVÁ, T. Víme co jíme aneb: průvodce "Éčky" v potravinách. 3. aktualizovaný dotisk. EcoHouse, 

2008. 269 s. ISBN 80-238-7504-3. str. 13. 
426

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/Historie_pouzivani_PPL_Uprava_fin.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:CS:PDF
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se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při 

výrobě potravin a ve vyhlášce č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a 

identifikaci přídatných látek. 

 Na evropské úrovni je problematika přídatných látek upravena nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné 

povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky 

určené k aromatizaci potravin, dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1332/2008 o potravinářských enzymech, nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 o aromatech a některých složkách potravin s 

aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. 

 Na mezinárodní úrovni je v rámci Codex Alimentarius k dispozici Kodexový 

všeobecný standard pro potravinářské přídatné látky, který udává podmínky, za kterých 

je možné používat schválené potravinářské přídatné látky.
427

 

10.2 Vývoj používání přídatných látek 

 Hlavním úkolem látek, které se přidávaly do potravin ještě před naším 

letopočtem, bylo uchování potravin od jedné sklizně do druhé. Pozornost byla ale 

věnována i vzhledu a chuti potravin. Tak např. Egypťané používali barviva a ochucující 

látky a Římané ledek, barviva a různá koření.
428

 Ke konzervaci potravin se v minulosti 

používala také sůl, ocet a kouř. 

 Počátkem 20. století vzrostla poptávka po trvanlivějších potravinách a v 

důsledku rostoucí znalosti chemie a fyzikálních procesů došlo k objevení některých 

nových sloučenin
429

, což tuto poptávku umožnilo uspokojit. Právě 20. století výrazně 

změnilo charakter potravin, které byly do té doby konzumovány spíše v nezměněném 

stavu. Potraviny se začaly více opracovávat a z toho důvodu byly kladeny i vyšší nároky 

na jejich uchovávání. Jako reakce na proces industrializace a potřebu dodávat větší 

množství potravin lidem, kteří se koncentrovali ve městech, se potraviny začaly vyrábět 

průmyslově. 

                                                 
427

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/potravinarska-aditiva.aspx 
428

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/Historie_pouzivani_PPL_Uprava_fin.pdf 
429

 Barviva přidávaná do sýrů, emulgátory do margarínů, želírující prostředky do džemů a další. 
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 V ČR se spotřeba přídatných látek až do roku 1989 nezvyšovala z toho důvodu, 

že jejich dovoz byl omezován. Od roku 1985 do roku 1989 dokonce klesla o 14 %. 

Situace se změnila až po roce 1989, kdy do ČR pronikly velké potravinářské koncerny, 

které tyto látky používaly ve větším. Pod tlakem konkurence byli i domácí producenti 

nuceni používat přídatné látky tak, aby byli schopní spotřebiteli nabízet levné, trvanlivé 

a chuťově a vzhledově lákavé potraviny. V roce 1997 byl přijat zákon o potravinách a 

byl položen legislativní základ pro úpravu přídatných látek. 

10.3 Dělení přídatných látek 

 Podle toho, jakou funkci přídatné látky v potravinách plní, mohou být rozděleny 

do několika skupin. Do příslušných funkčních skupin se přídatné látky zařazují pro 

účely značení. Musí být totiž povinně uvedeny na seznamu přísad ve složení potraviny. 

Údaje, které se uvádějí, jsou číselný kód látky a zařazení látky do funkční skupiny.
430

 

Jedna látka může v potravině zastávat i více funkcí
431

 a pak záleží na výrobci, do jaké 

skupiny ji zařadí. Pro identifikaci přídatných látek byl v rámci EU zaveden systém tzv. 

E-kódů, který odsouhlasil Vědecký výbor pro potraviny EU (SCF)
432

. E-kód se skládá z 

velkého písmene E a číselného označení přídatné látky. Látka tak není označena celým 

svým názvem, neboť ten bývá často poměrně dlouhý, protože popisuje její chemickou 

strukturu.
433

 Na mezinárodní úrovni byl Výborem pro potravinářské přídatné látky a 

kontaminanty (CCFAC)
434

, vytvořen systém číslování pomocí ISN-čísel
435

. Ten je 

podstatně obsáhlejší, protože jsou do něj zařazeny i potravinářské přídatné látky, jejichž 

toxická nezávadnost ještě nebyla potvrzena poradním orgánem CCFAC - Spojeným 

výborem expertů FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA)
436

. 

                                                 
430

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/potravinarska-aditiva.aspx 
431

 Např. oxid siřičitý může plnit funkci konzervačního prostředku nebo antioxidantu, na seznamu přísad 

tak může být uveden buď pod označením konzervant E 220 anebo antioxidant E 220. 
432

 Scientific Committee on Food. Od roku 1974 byl poradním orgánem EK a v roce 2002 byl nahrazen 

komisí EFSA AFC (Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with 

food - Panel expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s 

potravinamia) ta byla zase v roce 2008 nahrazena komisí ANS a komisí CEF. 
433

 http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/prilohy/2_Deleni_PPL_Uprava2_fin.pdf 
434

Codex Committee on Food Additives and Contaminants. Jeden z výborů Komise pro Codex 

Alimentarius. 
435

 International numbering system 
436

 Joint Epert Committee on Food Additives 
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 Funkčních skupin pro účely značení rozeznáváme 26:
437

 

 Antioxidanty 

 Balící plyny 

 Barviva 

 Emulgátory 

 Konzervanty 

 Kyseliny 

 Kypřící látky 

 Látky zlepšující mouku 

 Látky zvýrazňující chuť a vůni 

 Leštící látky 

 Modifikované škroby 

 Nosiče a rozpouštědla 

 Odpěňovače 

 Pěnotvorné látky 

 Plnidla 

 Propelanty 

 Protispékavé látky 

 Regulátory kyselosti 

 Sekvestranty 

 Sladidla 

 Stabilizátory 

 Tavící soli 

 Zahušťovadla 

 Zpevňující látky 

 Zvlhčující látky 

 Želírující látky 

 Antioxidanty - prodlužují trvanlivost potravin a chrání je proti zkáze způsobené 

oxidací. Je možné dále je dělit na ty, které působí proti změnám barvy (např. kyselina 

askorbová, E 300) a ty, které zabraňují žluknutí tuků a olejů (ty mohou být vyráběny 

                                                 
437

 Příloha 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných 

látkách. 
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synteticky
438

nebo mohou pocházet z přírodních zdrojů
439

). Mezi antioxidanty patří látky 

značené jako E 300 - E 321
440

 a nejčastěji se s nimi setkáme v tucích nebo v potravinách 

s vysokým obsahem tuků.
441

 

 Balicí plyny - jsou plyny odlišné od vzduchu, které se zavádějí do obalu před, 

během nebo po plnění potraviny do obalu. Tyto plyny se používají u potravin, jejichž 

složky by mohly reagovat se vzdušným kyslíkem a rychleji podlehnout zkáze. Chrání 

potravinu a prodlužují její trvanlivost, aniž by došlo k použití konzervačních látek.
442

 

Patří mezi ně např. oxid uhličitý (E 290), argon (E 938), helium (E 939) a dusík (E 

941).
443

 

 Barviva - udělují potravinám barvu a činí je tak atraktivnějšími pro spotřebitele, 

protože vylepšují jejich vzhled. Potraviny, u kterých se barviva používají, buď samy 

přirozeně barvu nemají anebo jí samy sice přirozeně mají, ale přišly o ni v průběhu 

procesu technologického zpracování. Barviva mohou být přírodní
444

, přírodně identická 

nebo syntetická. Přírodní barviva jsou získávána z přírodních zdrojů a patří mezi ně 

např. karoteny nebo chlorofyly. Přírodně identická barviva jsou po chemické stránce 

stejná jako přírodní barviva, ale jsou vyráběna synteticky.
445

 Syntetická barviva se dříve 

vyráběla z uhelného dehtu, dnes se získávají z vysoce přečištěných ropných produktů. 

Jsou rozpustná ve vodě a účinkují po rozpuštění. Vedle nich je možné k barvení 

používat i tzv. laky. To jsou pigmenty, které ve vodě rozpustné nejsou a v potravině se 
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Jako např. butylhydroxyanisol (E 320). 
439

 Např. tokoferoly (E 306 - E 309). 
440

Kontroverzními látkami této skupiny jsou látky značené jako E 310 (Propylgallát), E 311 (Oktylgallát), 

E 312 (Dodecylgallát), E 313 (Ethylgallát, jehož používání ale není v ČR povoleno
 

), E 320 

(Butylhydroxyanisol, BHA) a E 321 (Butylhydroxytoluen
 
), které jsou např. Vítem Syrovým považovány 

přímo za nepřijatelné pro lidskou konzumaci, protože mohou mít výrazně nepříznivý účinek na lidský 

organismus. SYROVÝ, V.: Tajemství výrobců potravin. 4 rozšířené vydání. Vít Syrový. 2011. ISBN 978-

80-903137-9-8. str. 27 a 89. 
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rozptýlí a vytvoří disperzní směs. Mezi barviva patří látky značené jako E 100 - E 

182
446

. 

 Emulgátory - vytvářejí nebo udržují stejnorodou směs dvou nebo více 

nesmísitelných kapalných fází v potravině. Napomáhají tedy při výrobě emulzí a často 

je i stabilizují. Díky nim je tak možné například smísit tukovou a vodní fázi. Dříve se za 

tímto účelem používal lecitin obsažený ve vaječném žloutku, dnes tuto funkci plní látky 

označené symbolem E 322 (lecitiny), E 432 - E 436, E 442, E 471 - E 477, E 479, E 481 

- E 483, E 491 - E 495
447

. Najdeme je v pekařských výrobcích, v dezertech a šlehaných 

krémech, v mražených krémech, změkčují také cukrovinky, stabilizují tuky, kontrolují 

viskozitu tekuté čokolády a plní další funkce. 

 Konzervanty - prodlužují trvanlivost potravin a chrání je před zkázou 

způsobenou mikroorganismy, bakteriemi a plísněmi. Ty mají totiž na svědomí změny 

barvy potravin, jejich vzhledu, vůně, chuti, nutričních hodnot a především jejich 

zdravotní nezávadnosti. Ta může být ohrožena toxiny, které některé organismy 

produkují. Kromě použití chemických konzervantů (E 200 - E 285), je možné k ochraně 

potravin před mikroorganismy použít také vaření, pasterizaci, sterilizaci, chlazení, 

mražení nebo sušení. Nejstarším konzervačním prostředkem je pak asi sůl. Mezi 

nejčastěji používané konzervanty dnes patří kyselina sorbová a její soli (E 200, E 202 a 

E 203), kyselina benzoová a benzoany (E 210 - E 213)
448

, parabeny (E 214 - E 219), 

siřičitany (E 220 - E 228) a dusitany a dusičnany (E 249 - E 252).
449

 Přidávají se hlavně 

do různých polotovarů a předpřipravených jídel, ale také prakticky do každé potraviny, 

jejíž trvanlivost je třeba zajistit. 

 Kyseliny - zvyšují kyselost potraviny nebo jí kyselou chuť udělují. Jedná se o 

organické a anorganické kyseliny a látky, ze kterých kyseliny vznikají. Většina z nich se 
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 Mezi barviva nepřijatelná pro lidskou konzumaci řadí Vít Syrový barviva značená jako E 102, E 104, 
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přirozeně vyskytuje v různých potravinách a kromě toho, že tyto látky potravinám 

dodávají kyselou chuť, mohou je i konzervovat.
450

 Běžně používaná je např. kyselina 

octová (E 260). 

 Kypřící látky - vytvářejí plyny a tím zvětšují objem těsta. Díky nim jsou tedy 

výrobky nadýchané a mají větší objem. Kypřící látkou je např. dihydrogenfosforečnan 

vápenatý (E 341)
451

 a uhličitan sodný (E 500). Kypřící látkou, která ovšem není 

považována za přídatnou látku, je také obyčejné droždí.  

 Látky zlepšující mouku - jsou odlišné od emulgátorů a do mouky nebo těsta se 

přidávají za účelem zlepšení pekařské kvality. Těsto má větší objem, je vláčnější a 

snáze se zpracovává strojově. Konečný výrobek má lepší zabarvení kůrky, měkčí 

střídku a vydrží déle „čerstvý“. Patří mezi ně např. mléčnan vápenatý (E 327), síran 

vápenatý (E 516), síran amonný (E 517) a další. 

 Látky zvýrazňující chuť a vůni - zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potravin. 

To je také odlišuje od aromat, která potravinám chuť a vůni dodávají. Zvýrazňující látky 

mají umocňovat senzorické vlastnosti použitých surovin, nelze nicméně vyloučit, že 

právě zvýraznění chuti a vůně může být projevem snahy o zastření toho, že k výrobě 

potraviny nebyla použita surovina odpovídající kvality. Mezi látky chuťově 

povzbuzující patří látky s označením E 620 - E 635
452

. Jsou jimi kyselina glutamová a 

její soli (z této skupiny je nejznámější glutamát, který je spojován s tzv. syndromem 

čínské restaurace, který je dokonce obecně řazen k otravám z potravin), dále mezi 

chuťově povzbuzující látky patří kyselina guanylová a její soli a kyselina inosinová a 

její soli. 

 Lešticí látky - po nanesení vytvářejí na potravině lesklý vzhled nebo ochranný 

povlak. Za lešticí látky se ale nepovažují povlaky, které jsou jedlé nebo snadno 

odstranitelné. Aplikují se nejčastěji na dražé, bonbóny a cukrovinky, kde udržují tvar a 

zvyšují jejich přitažlivost. Využití nacházejí i při ošetřování povrchu ovoce a zeleniny, 
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kde zabraňují ztrátám vody, poškození povrchu během transportu a zachování vzhledu, 

což podporuje prodejnost. Nejčastěji se používají u rajčat, okurek, paprik, dýní, 

citrusových plodů, jablek a hrušek.
453

 Ochranné povrchové filmy mohou obsahovat i 

jiné různé přídatné látky. Leštícími látkami jsou např. estery montanových kyselin (E 

912).
454

 

 Modifikované škroby - jsou získávány výlučně chemickým zpracováním jedlých 

škrobů v nativním stavu nebo škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo 

enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících 

činidel. Protože rostlinné škroby vykazují z hlediska zpracování potravin některé 

nežádoucí vlastnosti jako např., že se nerozpouští ve studené vodě, dává se při 

průmyslové výrobě přednost právě škrobům modifikovaným.
455

 Ty se používají 

nejčastěji jako zahušťovadla a patří mezi ně látky označené symboly E 1 400 - E 1 

450
456

. 

 Nosiče a rozpouštědla - užívají se k rozpouštění, ředění, rozptylování a jiné 

fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž při tom mění jejich 

technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt. Jejich užití usnadňuje 

manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky. Používají se např. z toho důvodu, že 

některé přídatné látky jsou těkavé nebo nerozpustné. Příkladem užití nosiče může být 

použití škrobu, celulózy nebo oxidu křemičitého k přenosu aromat. Rozpouštědla se 

používají k extrakci nebo rozpouštění dalších látek. Tak např. glycerol (E 422) se 

používá jako rozpouštědlo pro barviva a aromata. Dalšími rozpouštědly jsou pak např. 

aceton, hexan a včelí vosk (E 901). 

 Odpěňovače - zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění. Nežádoucí vznik 

pěny ve výrobním procesu totiž snižuje kapacitu výrobního zařízení a tím, že prodlužuje 

                                                 
453

 VRBOVÁ, T. Víme co jíme aneb: průvodce "Éčky" v potravinách. 3. aktualizovaný dotisk. EcoHouse, 

2008. 269 s. ISBN 80-238-7504-3. str. 25. 
454

 POLLMER, U.; HOICKE, C.; GRIMM, H. Víš, co jíš?: Co všechno se ukrývá v potravinách. 1. 

vydání. Olomouc: FONTÁNA, 2000. 272 s. ISBN 80-7336-092-6. str. 134. 
455

 VRBOVÁ, T. Víme co jíme aneb: průvodce "Éčky" v potravinách. 3. aktualizovaný dotisk. EcoHouse, 

2008. 269 s. ISBN 80-238-7504-3. str. 22. 
456

 Pro lidský organismus jsou nevhodné E 1 410, E 1 412 - E 1 414, E 1 440 a E 1 442, E 1 450. 

SYROVÝ, V. Tajemství výrobců potravin. 4 rozšířené vydání. Vít Syrový, 2011. 127 s. ISBN 978-80-

903137-9-8. str. 96. 



105 

 

dobu zpracování, zvyšuje i jeho náklady. Vznik pěny lze omezit změnou výrobního 

postupu nebo použitím chemických odpěňovačů.
457

 Patří mezi ně např. E 900. 

 Pěnotvorné látky - umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné 

nebo tuhé potravině. Používají se proto, aby napomohly tvorbě pěny. Patří mezi ně např. 

syrovátkový prášek a E 465.
458

 

 Plnidla - přispívají k objemu potraviny a přitom významně nezvyšují její 

energetickou hodnotu. Často se používají v nízkokalorických potravinách nebo 

žvýkačkách a cukrovinkách. Plnidlem je např. mikrokrystalická celulóza (E 460). 

 Propelanty - jsou plyny odlišné od vzduchu, jejichž účelem je vytlačit potravinu 

z obalu. Někdy jsou také nazývány jako tzv. „hnací plyny“ a patří mezi ně např. dusík 

nebo helium. Typickým příkladem použití hnacích plynů je pak např. jejich použití u 

šlehačky ve spreji.
459

 

 Protispékavé látky - snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat 

vzájemně na sobě. Jejich použitím se předchází vytvoření hrudek nebo spečených částic 

v potravině. V kakau nebo kuchyňské soli se tak např.  používá oxid křemičitý (E 551) a 

v cukru fosforečnan vápenatý (E 341)
460

. 

 Regulátory kyselosti - mění nebo udržují zásaditost nebo kyselost potraviny. 

Patří mezi ně kyseliny a jejich soli, zásady a neutralizační činidla.
461

 Na trhu je široká 

škála regulátorů kyselosti, mezi které patří např. uhličitany (E 170), kyselina octová a 

její soli (E 260, E 261 a E 263), kyselina mléčná (E 270), kyselina jablečná (E 296), 

kyselina askorbová (E 300), kyselina citrónová (E 330), kyselina vinná (E 334) a 
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kyselina fosforečná (E 452).
462

 Používání regulátorů kyselosti je pro lidský organismus 

o něco příznivější než používání konzervantů. 

 Sekvestranty - vytváří chemické komplexy s ionty kovů. Váží na sebe ionty 

kovů, které se mohou ve stopových množstvích vyskytovat v potravinách a tím 

předcházejí tvorbě nerozpustných nebo barevných sloučenin, degradaci složek potravin, 

vzniku zákalů a sraženin a dalším nežádoucím důsledkům přítomnosti iontů kovů v 

potravinách. Patří mezi ně např. kyselina citrónová (E 330) nebo kyselina vinná (E334). 

 Náhradní sladidla - udělují potravinám sladkou chuť a nahrazují přírodní 

sladidla a med. Můžeme je rozdělit na kalorická a nízkokalorická. Mezi kalorická 

sladidla patří glukóza, fruktóza a cukerné alkoholy maltitol (E 965), mannitol (E 421), 

sorbitol (E 420), xylitol (E 967) a další. Mají často obdobnou sladivost jako cukr, ale 

některé z nich nezpůsobují takovou tvorbu zubního kazu a jsou vhodné i pro diabetiky. 

Oproti tomu nízkokalorická syntetická sladidla jsou mnohonásobně sladší než cukr. 

Jsou vhodná pro diabetiky a nezpůsobují tvorbu zubního kazu. Patří mezi ně sacharin, 

aspartam, acesulfam K nebo cyklamáty. 

 Sacharin - E 954 - se v průmyslových podmínkách vyrábí z toluolu a obsahuje 

toluolsulfonamid - produkt této syntézy, jehož množství je regulováno. Původně 

byl používán jako antiseptikum a konzervační látka. Je třistakrát sladší než cukr 

a během vaření si zachovává stabilitu. Má slabě nahořklou chuť a používá se v 

nealkoholických nápojích, cukrovinkách, žvýkačkách, zálivkách atd. Určitou 

pochybnost o bezpečnosti jeho používání mohou vyvolat některé zprávy, které 

tvrdí, že během pokusů na zvířatech u nich došlo k výskytu rakoviny močového 

měchýře  a posílení účinků karcinogenních látek.
463

 

 Aspartam - E 951 - se vyrábí z aminokyseliny fenylalanin a kyseliny 

asparaginové. Byl objeven v roce 1965 náhodně chemikem Jamesem 

Schlatterem při hledání léku proti žaludečním vředům. Je dvěstěkrát sladší než 

cukr a není vhodný k vaření ani pečení, protože se při zahřátí rozkládá a vzniká 

metanol, který v těle oxiduje na kyselinu mravenčí a neurotoxin formaldehyd. 

Přidává se do žvýkaček a nápojů, je také doporučován proti zubnímu kazu a je 
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obsažen i v některých lécích. Avšak ani aspartam se nevyhnul diskuzím o jeho 

bezpečnosti.
464

 Vzhledem k tomu, že obsahuje z 50 % aminokyselinu L-

fenylalanin, je rizikovým pro osoby trpící genetickou poruchou fenylketonurií, 

které v důsledku toho nejsou schopny fenylalanin metabolizovat, a tak se jim 

může hromadit v mozku a způsobovat v něm nežádoucí změny. Mezi další 

nežádoucí účinky aspartamu na lidský organismus mohou patřit bolesti hlavy, 

závratě, změny nálad, nevolnost, zvracení, změny vidění, křeče a další.
465

 

 Acesulfam K - E 950 - byl objeven také náhodně, a to v jedné chemické 

laboratoři v roce 1967. Od té doby se vyrábí synteticky methylací oxathiazinu 

uhelnatého, následnou krystalizací a smísením s draselným hydroxidem. 

Používá se jako všechna umělá sladidla hlavně v nápojích, jogurtech, tvarohu a 

v podobě tabletek jako náhražka cukru. Acesulfam odolává vysokým teplotám, a 

proto se používá i jako přísada do pečiva. Je dvěstěkrát sladší než cukr a aby ho 

nahradil dokonale, míchá se většinou s maltodextriny.
466

 Ani u acesulfamu 

nebyly toxické účinky s jistotou prokázány, nicméně některé studie ukazují na 

zvýšený výskyt nádorů u krys, které byly acesulfamem krmeny. 

 Pochybnosti o bezpečnosti nízkokalorických sladidel a jejich ne vždy vyhovující 

chuť vedou k tomu, že se stále častěji začínají používat kalorická sladidla. 

 Stabilizátory - umožňují udržovat fyzikálně-chemické vlastnosti potravin ve 

stavu, v jakém opouštějí výrobní závod. Řadí se mezi ně látky umožňují udržování 

homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, látky, které 

stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení látky a látky, které zvyšují vazebnou 

kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami, jež umožňuje 

spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny. Často jsou používány 

společně s emulgátory. Nejčastěji se používají modifikované škroby nebo rostlinné 

gumy. 
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 STRUNECKÁ, A.; PATOČKA, J. Doba jedová. 1. vydání. Praha: Triton, 2011. 295 s. ISBN 978-80-

7387-469-8. str. 21. 
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 K problematice bezpečnosti aspartamu více např. v publikaci STRUNECKÁ, A.; PATOČKA, J. Doba 
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 Tavící soli - mění vlastnosti proteinů při výrobě tavených sýrů za účelem 

zamezování oddělení tuku. Stabilizují tak bílkoviny a tuky, aby se tavené sýry lépe 

roztíraly. Patří mezi ně fosforečnany sodné (E 339) nebo difosforečnany (E 450)
467

. 

 Zahušťovadla - zvyšují viskozitu potraviny. Používají se nejčastěji v mléčných 

výrobcích, předpřipravených omáčkách, polévkách, zálivkách a majonézách. Nejčastěji 

používanými zahušťovadly jsou modifikované celulózy, modifikované škroby a 

rostlinné gumy.
468

 

 Zpevňující látky - činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto 

pevnost udržují. Dále se sem řadí i látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují 

gely. Tyto látky mají uchovat pevnost a strukturu ovoce a zeleniny. Používají se např. u 

konzervovaného ovoce nebo zavařenin. Patří mezi ně např. uhličitan vápenatý (E 170) a 

chlorid vápenatý (E 509). 

 Zvlhčující látky - chrání potravinu před vysycháním a řadí se sem i látky, které 

podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí. Jako zvlhčující látky 

se používají např. glycerol (E 422), propylenglykol (E 1 520) nebo sorbitol (E 420). 

 Želírující látky - udílejí potravině texturu tím, že vytvářejí gel. Setkáme se s nimi 

v želé dezertech, jogurtech a dalších mléčných výrobcích, také v pečivu a v masných 

výrobcích. Běžnou želírující látkou je želatina, ale ta se mezi přídatné látky neřadí. 

 Přídatné látky se získávají z různých zdrojů.
469

 Podle svého původu se rozlišují 

na přídatné látky přírodního původu (zahušťovadla ze semen, mořských řas nebo z 

ovoce, barviva ze semen nebo zeleniny, okyselovadla z ovoce a další), přídatné látky 

identické s přírodními - vyráběné synteticky nebo pomocí mikroorganismů 

(antioxidanty, barviva, okyselovadla), přídatné látky získávané modifikací přírodních 

látek (emulgátory z jedlých olejů, zahušťovadla -  modifikované škroby, sladidla - 

sorbitol) a přídatné látky vyráběné synteticky (barviva - indigotin, sladidla - sacharin). 

                                                 
467
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10.4 Bezpečnost přídatných látek 

 Do potravin se mohou přidávat pouze přídatné látky, které splňují požadavky na 

identitu a čistotu podle nařízení č. 231/2012/ES, které jsou označeny E-kódem a které 

jsou jmenovitě uvedeny ve vyhlášce. Jejich použití je povoleno, pokud to je 

technologicky potřebné a stejného účelu nelze dosáhnout jinými prostředky a zároveň 

nesmí představovat pro spotřebitele nadměrné riziko a nesmí ho uvádět v omyl. 

Používají se jen do výše nejvyššího přípustného množství (NPM) a pokud toto není 

stanoveno, tak v množství nezbytně nutném (tzv. princip quantum satis).
470

 Do 

některých potravin se dokonce přidávat vůbec nesmí. Přídatné látky je tak zakázáno 

přidávat do nezpracovaných potravin, medu, neemulgovaných tuků a olejů, do mléka a 

smetany, do kávy, do čajových lístků, do cukru nebo do sušených těstovin.
471

 

 Dalším prostředkem, který má zajistit to, že použití přídatných látek bude pro 

člověka bezpečné, je stanovení tzv. přijatelné denní dávky, což je množství 

potravinářské přídatné látky (vyjádřené v mg na kg tělesné hmotnosti), které lze 

konzumovat denně během života bez zřetelného zdravotního rizika.
472

 Přijatelná denní 

dávka se označuje zkratkou ADI
473

 a představuje hladinu bezpečného příjmu přídatné 

látky, nikoli její toxicitu. Nejvyšší dávka, při které se nežádoucí účinek ještě neprojeví, 

je pak označována jako tzv. NOAEL
474

. Velikost ADI se získává tak, že se NOAEL 

vydělí stem a při jejím stanovení se vezmou v úvahu všechny okolnosti, které mohou 

nastat při extrapolaci výsledků z experimentálních podmínek
475

 na člověka, tj. počítá se 

i s rozdíly mezi zvířaty a lidmi, dále s rozdíly mezi jednotlivými lidmi, včetně rozdílů 

ve zdravotním stavu, výživě, věku atd.
476
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 Acceptable Daily Intake 
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 No Observed adverse Effect Level 
475

 Než je povoleno
 
použití některé přídatné látky v potravinách, vyžaduje se její testování  na zvířatech. 

476
 Odpůrci aditiv v této souvislosti poukazují na to, že při stanovení ADI, dochází k pouhému odhadnutí 

množství látky, která bude pro člověka bezpečná, na základě údajů získaných z experimentů prováděných 

výlučně na zvířatech. Tak např. Vít Syrový ve své publikaci Tajemství výrobců potravin upozorňuje na 

skutečnost, že u pokusných zvířat jsou cizorodé látky vylučovány daleko rychleji než u lidí, a že pokusná 

zvířata jsou jim vystavena jen po určitou omezenou dobu, na rozdíl od člověka, který tyto látky 

konzumuje během celého svého života a že, jako u všech jiných průzkumů a pokusů, hraje významnou 

roli i složitost interpretace jejich výsledků, která v některých případech může zcela selhat - např. při 

pokusu s methylalkoholem člověk oslepne, ale hlodavec ne. Další problém, který se dotýká množství 
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 Bezpečnost každé přídatné látky musí být před tím, než se začne používat, 

nezávisle hodnocena. Na evropské úrovni toto hodnocení provádí vědecká komise 

EFSA, která se zabývá potravinářskými přídatnými látkami - Komise ANS. ANS tak 

nejen hodnotí rizika pro přídatné látky, ale vydává i vědecká stanoviska a poskytuje 

konzultace pro řízení rizik. Při hodnocení rizik vychází z vědeckých poznatků, zejména 

z podkladů poskytnutých žadateli o schválení přídatné látky. Činnost ANS spočívá 

převážně ve schvalování přídatných látek, ale neomezuje se pouze na to. Další náplní 

její činnosti je revize dostupných vědeckých studií týkajících se toxicity přídatných 

látek a expozice populace přídatným látkám. ANS může provést hodnocení rizika i ad 

hoc na žádost EK, pokud např. z nových poznatků a vědeckých studií vyplyne 

pochybnost o bezpečnosti již schválené látky. ANS je také odpovědná za přehodnocení 

bezpečnosti přídatných látek, které byly schválené k používání před 20. lednem 2009.
477

 

K tomu musí dojít v důsledku přijetí nové legislativy v roce 2008
478

, která konsoliduje 

úpravu přídatných látek a nahrazuje různé směrnice
479

, ve kterých byla úprava obsažena 

do té doby. Časový rámec přehodnocení stanoví nařízení EK (EU) č. 257/2010 a 

přídatné látky musejí být nově posouzeny do prosince roku 2020. Pořadí priorit při 

přehodnocování bylo stanoveno na základě přihlédnutí k následujícím kritériím:
480

 

doba, která uplynula od posledního hodnocení; nová vědecká zjištění, která jsou k 

dispozici; míra přídatné látky v potravinách; expozice člověka přídatné látce a 

přihlédnutí k výsledku zprávy EK o příjmu potravinářských přídatných látek v EU z 

roku 2001. 

 Postup pro schvalování přídatných látek je upraven v nařízení (ES) č. 

1331/2008, které stanovuje jednotný postup pro posuzování a povolování přídatných 

látek, potravinářských enzymů a potravinářských aromat. Jednotný postup může 

zahrnovat doplnění přídatné látky na seznam, její vyjmutí ze seznamu, případně 

                                                                                                                                               
konzumovaných přídatných látek je pak spatřován i v tzv. koktejlovém efektu. Tedy v tom, že člověk, 

který konzumuje danou potravinu, může být souběžně vystaven i vlivu další přídatné látky a může tak 

docházet k vzájemnému podmiňování nežádoucích účinků a kumulaci toxicity. 
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doplnění, vyjmutí nebo změnu podmínek, specifikací nebo omezení, která souvisejí s 

uvedením přídatné látky na seznam. 

 Povolovací řízení se zahajuje na základě žádosti, kterou může podat EK, členský 

stát nebo zainteresovaná strana. Pokud se jedná o žádost týkající se povolení nové 

přídatné látky, obrátí se EK na EFSA s požadavkem na posouzení bezpečnosti této 

látky. EFSA vydá do 9 měsíců stanovisko, na základě kterého EK ve spolupráci s 

experty z členských států zváží povolení dané látky. O návrhu na schválení nové 

přídatné látky pak hlasuje Výbor. V případě, že se vyjádří kladně, je návrh předložen 

Radě EU a Evropskému parlamentu a může být ještě zamítnut.
481

 

10.5 Instituce 

 V ČR se problematikou bezpečnosti přídatných látek zabývá Národní referenční 

laboratoř pro aditiva v potravinách při Státním zdravotním ústavu. Její činnost je 

zaměřena hlavně na přípravu legislativy a laboratorní stanovování některých přídatných 

látek a vyhodnocování jejich spotřeby. Dozor nad dodržováním předpisů týkajících se 

přídatných látek vykonávají kontrolní orgány Ministerstva zemědělství (SZPI a Státní 

veterinární správa) a Ministerstva zdravotnictví (orgány ochrany veřejného zdraví).
482

 

 Od roku 1974 byl poradním orgánem EK v záležitostech týkajících se přídatných 

látek Vědecký výbor pro potraviny EU (SCF), který se např. podílel na vytvoření 

seznamu E-kódů. Činnost SCF převzal po svém zřízení v roce 2002 EFSA. Konkrétně 

to byla jeho Komise expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a 

materiály v kontaktu s potravinami (AFC). V roce 2008 byla agenda AFC rozdělena 

mezi dvě vědecké komise. Mezi Vědeckou komisi pro potravinářské přídatné látky a 

zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS) a Vědeckou komisi pro materiály 

určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF). Činnost 

EFSA na poli bezpečnosti přídatných látek a materiálů, které se dostávají do styku s 

potravinami, je tak zajišťována dvěma nezávislými vědeckými komisemi.
483

 

 V roce 1955 FAO a WHO založily Společný výbor expertů pro potravinářská 

aditiva (JECFA), který má dohlížet nad bezpečností přídatných látek v rámci zemí 
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Spojených národů. JECFA je nezávislý výbor expertů, ve kterém nejsou zastoupeni 

výrobci přídatných látek ani zástupci vlád, a je poradním orgánem Výboru pro 

potravinářské přídatné látky a kontaminanty (CCFAC). CCFAC je jedním z výborů 

Codex Alimentarius a vytvořil např. systém INS-čísel pro identifikaci potravinářských 

přídatných látek.
484

 

10.6 Shrnutí  

 Díky používání potravinářských přídatných látek máme dnes k dispozici široký 

sortiment trvanlivých potravin, které jsou konzervovány a ošetřovány tak, aby 

nepředstavovaly nebezpečí pro lidské zdraví z důvod obsahu plísní, bakterií nebo 

toxinů, které produkují některé mikroorganismy. Přínos přídatných látek lze spatřovat i 

v tom, že určitým skupinám spotřebitelů umožňují konzumovat potraviny, které by pro 

ně jinak nebyly vhodné. To se týká např. lidí s onemocněním diabetes, kterým sladkou 

chuť cukru, mohou dobře nahradit umělá sladidla. Účinky některých přídatných látek, 

jejichž účelem je především působit na vzhled potraviny pak ocení zejména prodejci, 

neboť v důsledku přitažlivého vzhledu potraviny se ta i lépe prodává. Ocení je ale i sami 

spotřebitelé, protože jak se lidově říká, „člověk jí i očima“. Přestože používání 

přídatných látek znamenalo pro oblast potravinářství značný pokrok a přineslo mnohé 

výhody, jsou s jejich používáním spojována i určitá rizika. Přídatné látky mohou u 

některých jedinců vyvolávat nežádoucí reakce, které většinou bývají neimunologické 

povahy. Často se tak jedná o nesnášenlivost konkrétní přídatné látky.
485

 Dále je to i 

otázka bezpečnosti přídatných látek, která dosud nebyla jednoznačně zodpovězena. 

 Přídatné látky je možné dělit z různých hledisek. Pro praktické využití má 

význam zejména dělení přídatných látek do funkčních skupin podle toho, jakou funkci v 

potravině zastávají. Dále je možné dělit je z hlediska jejich původu a neoficiálním 

dělením přídatných látek pak může být i dělení podle jejich účinků na lidský 

organismus. Podle tohoto hlediska lze rozdělit přídatné látky na příznivé, vhodné, méně 

vhodné, nepříznivé a nepřijatelné pro lidský organismus.
486
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 Používání přídatných látek je podrobeno přísné regulaci. Standardy pro jejich 

používání jsou vypracovávány na národní, evropské i mezinárodní úrovni a těžištěm 

regulace je legislativa EU, která byla konsolidovaná v roce 2008, čímž tedy došlo k 

odstranění přílišné roztříštěnosti úpravy a jejímu zpřehlednění. Bezpečnost přídatných 

látek je pak zkoumána nezávislými vědci a proces schvalování a povolování přídatných 

látek je upraven jednotně pro všechny členské státy. To hraje důležitou roli při 

vytváření jednotného vnitřního trhu, v rámci něhož má být zajištěn volný pohyb 

potravin. 

 Problematikou přídatných látek se zabývají instituce průřezově na národní, 

evropské i mezinárodní úrovni. Jejich posláním je zejména poskytovat vědecký základ 

pro rozhodování o přídatných látkách, podílet se na jejich výzkumu a na základě 

zjištěných výsledků stanovovat standardy pro jejich bezpečné používání. 

 Závěrem je možné konstatovat, že přes všechny výhody, které se s používáním 

aditiv pojí, je třeba vzít v úvahu i jejich možný negativní dopad na lidské zdraví. Mne 

osobně se tak jeví jako rozumné, postupovat ve vztahu k přídatným látkám v souladu se 

zásadou předběžné opatrnosti a nevystavovat se jejich působení zbytečně. Jako 

alternativu ke klasickým potravinám je možné volit např. produkty ekologického 

zemědělství, které jsou prosty přídatných látek a jejichž produkce je podrobena 

přísnému dohledu. 
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11 Doplňky stravy 

11.1 Pojem, význam a prameny právní úpravy doplňků stravy 

 Ze všeho nejdříve je vhodné vymezit pojem doplněk stravy tak, jak ho definuje 

zákon, neboť v běžném životě se setkáváme s dalšími různými názvy (jako např. 

potravinové doplňky, potravní doplňky, doplňky výživy, suplementy, nutraceutika, 

nutriční doplňky, dietetika, parafarmaceutika, doplňková výživa nebo potraviny určené 

pro zvláštní výživu), což může být matoucí. V současné době obsahuje definici doplňku 

stravy zákon o potravinách, který stanoví, že doplňkem stravy je „potravina, jejímž 

účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a 

minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, 

obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v 

malých odměřených množstvích“.
487

 „Dříve spadaly doplňky stravy do režimu potravin 

zvláštního určení. Od 15. února 2004 tvoří  samostatnou kategorii potravin.“
488

 

 Definici doplňků stavy nalezneme i ve směrnici č. 2002/46/ES o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, která ve svém čl. 2 

písm. a) uvádí, že doplňky stravy jsou „potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou 

stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo 

fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě 

dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, 

dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných 

podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých 

odměřených množstvích.“ Tato směrnice je zapracována do české legislativy. 

 Pojem „doplněk stravy“ se během let vyvíjel. Tak např. vyhláška Ministerstva 

zemědělství  č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu 

a způsob jejich použití ve svém § 30 stanovila, že: „Pro účely této vyhlášky se 

doplňkem stravy rozumí potravina určená k přímé spotřebě, která se odlišuje od 

potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem potravních doplňků a která byla 

vyrobena za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující 
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jeho zdravotní stav a která se uvádí do oběhu pouze s označením účelu jejího použití.“ 

V této definici byl použit další pojem, který sám o sobě potřeboval také definovat, a to 

pojem potravní doplňky. Proto zákon o potravinách ve znění zákona č. 306/2000 Sb., ve 

svém § 2 písm. i) stanovil, že: „Potravní doplňky jsou vitaminy, minerály, 

aminokyseliny, specifické mastné kyseliny, extrakty a další látky s významným 

biologickým účinkem.“
489

 

 V dnešní době máme velmi pestrý trh s potravinami (k čemuž přispělo i 

používání přídatných látek, jak bylo nastíněno v minulé části). Bez ohledu na roční 

období jsou tak dostupné potraviny plné vitaminů, minerálních látek a dalších látek, 

které jsou pro fungování a zdraví našeho organismu nezbytné. Přesto není možné získat 

všechny potřebné látky ani z pestré a vyvážené stravy. Je tomu tak z více důvodů, mezi 

které patří např. to, že potravina potřebné živiny ztratí během nešetrného 

technologického zemědělského nebo potravinářského zpracování. Dále je také možné, 

že se určitá látka v našich podmínkách vůbec nevyskytuje nebo se vyskytuje jen málo. 

Tak např. české půdy jsou všeobecně chudé na selen. Dalším limitem pro spotřebitele 

na jeho cestě k vyvážené stravě obsahující všechny potřebné látky je i jeho nedostatečná 

znalost oblasti výživy člověka, dále jsou to i jeho finanční možnosti, stravovací návyky 

a také objem potravin, které je schopen zkonzumovat (např. aby člověk získal z ovoce a 

zeleniny doporučenou denní dávku vlákniny - 30 g, musel by zkonzumovat až 1 kg 

ovoce a zeleniny denně, což někomu může činit obtíže). Právě proto, že naší stravu 

nelze trvale považovat za komplexní, se jako možné řešení jeví použití doplňků stravy. 

Na významu pak jejich užívání nabývá u specifických skupin spotřebitelů (senioři, ženy 

po menopauze, sportovci, atd.) nebo u osob se zdravotními obtížemi (pacienti s 

hypertenzí, s migrénami, obézní lidé, atd.). Užíváním doplňků stravy je možné docílit 

odstranění některých disproporcí ve stravování. Je tak možné odstranit nerovnováhu 

mezi doporučenou energetickou potřebou a skutečnou spotřebou energie (u diet), 

vyrovnat rozdíl mezi biologickými nároky organismu na některé látky a jejich reálným 

nedostatkem a omezit některá zdravotní rizika.
490
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 Právní úpravu doplňků stravy nalezneme na národní úrovni v zákoně č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin a ve vyhlášce 

č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění 

pozdějších předpisů.
491

 

 Na evropské úrovni je úprava obsažená zejména v
492

 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o obecných principech potravinového práva, v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, v nařízení EK 

(ES) č. 953/2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do 

potravin pro zvláštní výživu, v nařízení Evropského parlamentu a Rady 1924/2006 o 

nutričních a zdravotních tvrzení při označování potravin, v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a 

některých dalších látek do potravin, v nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 

1170/2009 seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do 

potravin, včetně doplňků stravy, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin a v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. 

11.2 Dělení doplňků stravy 

 I doplňky stravy stejně jako přídatné látky je možné dělit podle různých hledisek 

do skupin. Ve své práci vyjdu z oficiálního systému jejich třídění, který je přednášen na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě sportovních studií Masarykovy 

univerzity v Brně. 

 Doplňky stravy je možné přijímat ve formě pevné látky nebo tekutiny. Doplňky 

stravy v jejich pevné formě můžeme přijímat v podobě dražé (obalované, potahované 

nebo retardované), jako granulát (perorální, rozpustný nebo s řízeným uvolňováním), 

jako prášek (perorální nebo rozpustný), jako kapsle, pastilky nebo tablety (obalované, 

potahované, pro přípravu roztoku, retardované, rozpustné šumivé, s řízeným 
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uvolňováním, rozpouštějící se pod jazykem a žvýkací) nebo jako žvýkací plátky.
493

 V 

jejich tekuté formě můžeme doplňky stravy přijímat jako aerosol, gel, kapky, tobolky 

(tvrdé, měkké, retardované nebo s řízeným uvolňováním), roztok, sirup, sprej nebo olej. 

 Základním dělením doplňků stravy je dělení na 

 Vitaminy 

 Minerální látky 

 Antioxidanty 

 Rostlinné extrakty 

 Doplňky stravy na hubnutí 

 Látky na povzbuzení (stimulanty) 

 Doplňky stravy prospívající činnosti mozku 

 Doplňky stravy na problémy s klouby 

 Doplňky stravy s mastnými kyselinami 

 Probiotika 

 Enzymy 

 Hormony 

 Doplňky stravy sportovců 

 Vitaminy a minerální látky jsou vnímány jako tzv. mikroživiny
494

, při jejichž 

nedostatku hrozí nějaká porucha zdraví. Vitaminy jsou látky, které jsou životně důležité 

a obvykle obsahují aminovou skupinu (-NH2). V lidském těle se samy většinou netvoří 

a proto je třeba je dodávat. Minerální látky jsou prvky a sloučeniny, které se vyskytují v 

přírodě buď volně nebo vázaně. Podskupinou vitaminů a minerálních látek jsou 

multivitaminy a multiminerály. Do skupiny vitaminů se také řadí některé další látky 

vitaminům podobné, které jsou označovány jako „další aktivní látky“ (např. koenzym 

Q10). Provitamin je pak látka, ze které si tělo vytváří vitamin.
495

 Tak si tělo např. z 

beta-karotenu vytváří vitamin A. Mezi vitaminy patří např. vitamin C, E, komplex 
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vitaminů B a další. Minerální látkou je pak např. vápník, jód, sodík, draslík,zinek, 

mangan, měď a selen. 

 Antioxidanty jsou skupinou vitaminů, minerálních látek, extraktů a dalších látek, 

které potlačují oxidační stres organismu a dostávají pod kontrolu hromadění volných 

radikálů. Ze skupiny vitaminů jsou jimi např. vitamin A, B6, C a E, z minerálních látek 

selen a zinek a z extraktů je to např. ginkgo biloba. 

 Rostlinné extrakty jsou extrahovány z rostlin a očekáváme od nich stejné účinky, 

jaké by měly rostliny samy. Pro účely doplňků stravy se většinou vyrábějí ve formě tzv. 

standardizovaných výtažků. Ty jsou standardizovány co do obsahu určité aktivní látky. 

Mezi rostlinné extrakty můžeme zařadit výtažky z ginkgo biloby a z ženšenu.
496

 

 Doplňky stravy na hubnutí je možné v rámci skupiny dále ještě dělit na 

spalovače tuku a diety při hubnutí. Jejich účelem je urychlit proces hubnutí. Jejich 

účinek je leckdy diskutabilní, ale nesmíme zapomínat na to, že se mohou stát 

pomocníkem při hubnutí i jen kvůli svému působení na psychiku hubnoucího (tzv. 

placebo efekt). Patří mezi ně např. L-carnitin, konjugovaná kyselina linolová (CLA) 

nebo chrom. 

 Látky na povzbuzení mají příznivý vliv na celkovou vitalitu člověka, jeho 

pozornost, duševní a fyzickou kondici, ale také na sexuální výkonnost (afrodiziaka) 

nebo vzrušivost. Patří mezi ně např. fenylalanin, tyroxin nebo yohimbin. 

 Doplňky stravy prospívající činnosti mozku většinou stimulují mozkovou činnost 

a mozek vyživují. Řadit mezi ně můžeme vitamin E, ginkgo bilobu, lecitin, l - taurin 

nebo vinpocetin. 

 Doplňky stravy na problémy s klouby jsou skupinou, která se vyvíjí velmi 

dynamicky. Je možné je dále dělit na výživné a antioxidační. Jsou alternativou léčení 

zánětlivých poškození kloubů, kdy na rozdíl od léků nemají vedlejší účinky. Pozitivně 

ovlivňují kondici kloubní chrupavky, mohou působit akutně proti bolesti a většinou 
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mají protizánětlivý účinek. Patří mezi ně látky jako glukosamin, chondroitinsulfát, 

želatina nebo kyselina hyaluronová.
497

 

 Doplňky stravy s mastnými kyselinami pozitivně ovlivňují množství tuku a 

cholesterolu v krvi. Z těchto kyselin se totiž v těle tvoří prostaglandiny a leukotrieny, 

zdraví prospěšné látky, které působí na snížení hladiny nasycených tuků v krvi, na 

arteriosklerózu, na nadměrnou srážlivost krve, na migrény, revmatické potíže a lupenku 

a také slouží jako prevence ischemické choroby. Nenasycenou mastnou kyselinou ze 

skupiny omega 6 je např. kyselina gama-linolenová (GLA). 

 Probiotika jsou živé organismy, které pozitivně ovlivňují zdraví svého hostitele. 

Celkově působí na organismus člověka tím, že regenerují jeho trávicí systém. Podporují 

růst a obrannou aktivitu střevní flóry a potlačují množení mikroorganizmů, které mají 

škodlivé účinky. Do této skupiny můžeme zařadit např. bakterie mléčného kvašení 

Lactobacillus acidophilus. 

 Enzymy jsou látky, které mají vysoce specifický účinek. Jsou katalyzátory 

chemických reakcí, které probíhají v lidském organismu. Své uplatnění nacházejí i při 

léčení některých zdravotních obtížích. Tzv. enzymoterapie se používá např. při hojení 

ran a zánětů a také při předcházení trombům. Enzymy také posilují imunitní systém a 

tak přispívají k celkovému upevnění zdraví. Známým enzymem je např. enzym lipáza, 

který rozkládá tuky. 

 Hormony jsou za doplňky stravy považovány jen některé a jen v některých 

zemích. Většinou totiž bývají předepisovány lékařem. Např. hormon melatonin není v 

ČR registrován jako doplněk stravy, ale jako lék Circadin.
498

 Mezi další významné 

hormony můžeme zařadit testosteron nebo fytoestrogeny. 
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 Doplňky stravy sportovců se používají jako podpůrné prostředky při zvýšené 

fyzické aktivitě. Působí na výkon sportovce a nezanedbatelnou roli hrají i při 

regeneraci. Můžeme je dále rozdělit na
499

 

 sacharidovo-proteinové přípravky, jejichž účelem je podpora čisté 

svalové hmoty a regenerace tkáně po cvičení 

 sportovní cereální směsi (snídaňové kaše), které zajišťují dostatečný 

přísun potřebných živin (zejména sacharidů) hned po ránu
500

 

 proteinové přípravky, které podporují nárůst čisté svalové hmoty a 

regeneraci svalové tkáně 

 aminokyseliny, které také podporují růst svalů a regeneraci 

 spalovače tuku, jejichž hlavním účelem je redukovat podkožní tuk, což 

ocení každý kdo chce snížit váhu, ale používají se i ve 2. fázi 

kulturistického tréninku, jejímž cílem je vyrýsovat již vypracované svaly 

(získané během objemové fáze tréninku) 

 prekursory testosteronu (ale jen v některých zemích) 

 kloubní výživu, která je důležitá zejména proto, že při posilování jsou 

klouby zatěžovány více a může tak docházet k jejich rychlejšímu 

opotřebení a snazšímu mechanickému poškození 

 diuretické přípravky, které umožňují krátkodobou regulaci tělesné 

hmotnosti, to má význam při přípravě na soutěž (např. kulturistika) 

 sportovní nápoje, které obsahují rychle vstřebatelné sacharidy, vitaminy 

a minerální látky, které umožňují prodloužit výkon sportovce tím, že mu 

dodávají živiny v průběhu výkonu a přispívají tak k rychlé obnově 

vyčerpaných zásob, což sportovci dovoluje pokračovat ve výkonu 

 rehydratační nápoje 

 a přípravky na prohloubení regenerace 

 Mezi doplňky stravy pro sportovce můžeme zařadit např. kreatin, taurin, větvené 

aminokyseliny, tribulus terrestris, androstendiol, pyruvát a další. 
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11.3 Bezpečnost doplňků stravy  

 Vzhledem k tomu, že doplňky stavy nejsou léčivy, setkáme se s jejich vedlejšími 

účinky jen ojediněle. Možnost jejich výskytu je ale reálná, proto se také (jako u aditiv) i 

u doplňků stravy rozeznávají určité koncentrace, které jsou považovány za mezní. 

NOAEL
501

 tak vyjadřuje nejvyšší expozici, při níž ještě nejsou pozorovány nepříznivé 

odpovědi organismu. LOAEL
502

 vyjadřuje nejnižší úroveň expozice, při které je na 

statisticky významné úrovni ještě pozorována negativní odpověď organismu.
503

 UF
504

 

stanoví dávku s určitým stupněm nejistoty. ADI
505

 je hodnota vyjadřující přípustný 

denní příjem, který pravděpodobně nebude mít škodlivé účinky na lidský organismus, i 

když bude expozice probíhat po celý život. U jednotlivých potravních doplňků je pak 

stanovována i doporučená denní dávka (DDD)
506

. DDD je v ČR doporučována 

Ministerstvem zdravotnictví a stanovuje se ve vztahu k průměrné dospělé osobě o 

průměrné váze s průměrným příjmem energie.
507

 

 Protože jsou doplňky stravy kategorií potravin, vztahují se na ně i obecné 

předpisy potravinového práva. Při uvádění doplňků stravy do oběhu, tak musí být 

splněny jak obecné požadavky na uvádění potravin do oběhu, tak požadavky, týkající se 

uvádění do oběhu doplňků stravy. Mezi specifické požadavky na uvádění doplňků 

stravy do oběhu patří 

 notifikační povinnost zakotvená v § 3d zákona o potravinách, která ukládá 

provozovateli potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu 

doplněk stravy, zaslat Ministerstvu zdravotnictví ČR a v kopii Ministerstvu 

zemědělství ČR, český text označení (etikety), který bude uveden na obale 

výrobku ještě před jeho prvním uvedením do oběhu 
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 do oběhu je možné v souladu s § 11 odst. 1 písm. f) zákona o potravinách uvádět 

pouze doplňky stravy, které jsou balené
508

 a podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 

225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování 

potravin, ve znění pozdějších předpisů, se doplňky stravy používají upravené do 

formy kapslí či tobolek, pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s 

tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků určených pro 

příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí do oběhu.
509

 

 Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh doplněk stravy, splní 

svoji notifikační povinnost tím, že zašle oznámení o uvedení doplňku stravy 

Ministerstvu zdravotnictví (odbor ochrany veřejného zdraví) formou předložení 

označení výrobku v českém jazyce (etikety). Pokud jsou splněny všechny zákonné 

požadavky, může být doplněk stravy uveden na trh týž den jako byl oznámen 

ministerstvu.
510

 Za splnění požadavků právních předpisů (zejména požadavky na 

bezpečnost a správné označení) odpovídá provozovatel potravinářského podniku. Před 

uvedením doplňku stravy na trh se obecně nevyžaduje jeho předchozí odborné 

posouzení. Ministerstvo zdravotnictví po předložení etikety posuzuje prostřednictvím 

svého odborného pracoviště - Státního zdravotního ústavu (SZU), zda jsou údaje na 

etiketě správné a zda jsou složky doplňku stravy a jejich doporučené dávkování pro 

spotřebitele bezpečné. V případě, že SZU objeví nějaké nesrovnalosti, upozorní na to 

SZPI, která je kontrolním orgánem a ta provede kontrolu. Z tohoto důvodu se výrobcům 

a dovozcům doplňků stravy doporučuje, aby si přesto, že to není jejich zákonnou 

povinností, nechali před uvedením doplňku stravy na trh vypracovat odborný posudek 

SZU. Pro jeho vypracování se doporučuje přiložit dokumentaci, která umožní posoudit 

zdravotní nezávadnost doplňku stravy. Dokumentace by měla obsahovat výrobní 

dokumentaci s uvedením složení, původ přípravku, jeho čistotu a fyzikální a chemické 

vlastnosti (dokládá se zpravidla laboratorním posudkem) a návrh textu české etikety, 
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která obsahuje mimo jiné složení přípravku, doporučené dávkování a případně 

upozornění na nevhodnost přípravku pro děti nebo kojící a těhotné ženy.
511

 

  Oznámení o notifikaci zasílá Ministerstvo zdravotnictví na SZU, který provede 

zanesení doplňku stravy do registru RoHy (Registr rozhodnutí hlavního hygienika). V 

registru se uvádí název výrobku, výrobce, žadatel, kdy bylo vydáno rozhodnutí, platnost 

tohoto rozhodnutí a číslo jednací. „V detailním zobrazení údajů o výrobku je dále 

uvedeno dávkování, případně způsob přípravy, upozornění na to, jaké skupině obyvatel 

je výrobek určen, případně není určen, upozornění na zdravotní rizika apod. a dále jsou 

uvedeny aktivní látky a jejich množství. U některých přípravků je uvedeno i detailní 

složení.
512

 Registr je veřejně přístupný a z toho důvodu již Ministerstvo nevydává 

potvrzení o splnění povinnosti.
513

 

 Na balení doplňků stravy se vztahují obecné požadavky na balení potravin podle 

zákona o potravinách. Kromě údajů, které vyžaduje zákon o potravinách, se na obalu 

musí uvést
514

 

 označení „doplněk stravy“ jako součást názvu, 

 název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek, 

 číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený 

na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí 

jednotky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 225/2008 Sb.,  

 údaj o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní 

dávky uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 225/2008 Sb., 

 doporučené denní dávkování (popřípadě další podmínky použití), 

 varování před překročením doporučeného denního dávkování, 

 upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí, 

 upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy, 

                                                 
511

 MICHALOVÁ, I. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy: Potraviny k doplnění 
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 upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více 

než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce.  

 U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník 

hroznovitý) nebo její extrakty, se dále na obalu uvádí upozornění na nutnost přerušení 

konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoli podezření na jaterní onemocnění. 

 U doplňků stravy jsou zakázána jakákoli tvrzení, která by deklarovala vlastnosti 

týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo která by na 

takováto tvrzení odkazovala a nepřípustné je také tvrzení, které by uvádělo nebo 

naznačovalo, že pestrá a vyvážená strava obecně nemůže poskytnout dostatečné 

množství vitaminů nebo minerálních látek.
515

 Používání výživových a zdravotních 

tvrzení je regulováno nařízením č. 1924/2006. 

11.4 Doplňky stravy a léčiva 

 Doplňky stravy se svým složením, vzhledem a také charakterem uváděných 

informací na obale mohou často podobat léčivým přípravkům a snadno by tak za ně 

mohly být spotřebitelem zaměněny. Je tedy vhodné zmínit hlavní rozdíly, kterými se 

doplňky stravy od léčiv odlišují. 

 Účelem doplňků stravy je doplnit běžnou stravu na úroveň příznivě ovlivňující 

zdravotní stav spotřebitele. Jejich účelem tak není léčit onemocnění či jim předcházet. 

Oproti tomu  léčivý přípravek je podle § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007, o léčivech 

 „a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní 

vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo b) látka nebo kombinace látek, 

kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to 

buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím 

farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem 

stanovení lékařské diagnózy.“ 

 Doplňky stravy posuzuje a schvaluje Ministerstvo zdravotnictví. Před uvedením 

na trh posuzuje pouze jejich zdravotní nezávadnost a nikoliv jejich účinnost. Pokud tedy 

deklarované účinky nejsou v rozporu s předpisy pro označování potravin a doplňků 
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 § 3 odst. 5 písm. a) a b) vyhlášky č. 225/2008 Sb. 
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stravy, je možné, aby byly uváděny na obalech a v související dokumentaci bez ohledu 

na to, zda jsou nebo nejsou pravdivé. Posuzování a schvalování léčivých prostředků je 

oproti tomu v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Léčivý přípravek 

před svým uvedením na trh musí projít registračním řízením, v rámci něhož dochází k 

hodnocení jeho jakosti, bezpečnosti a účinnosti ve vymezených léčebných či 

preventivních indikacích. Účinnost léčivého přípravku je hodnocena na základě 

klinických studií, které musejí být prováděny v souladu s přísnými požadavky 

stanovenými v právních předpisech. Na léčivém přípravku pak nelze uvádět účel použití 

nebo indikaci, na kterou nebyla provedena klinická studie. Bezpečnost léčivého 

přípravku je dále sledována po celou dobu jeho uvádění na trh, a to ze strany držitele 

rozhodnutí o registraci  i ze strany SÚKL.
516

 

 Na obalu doplňku stravy musí být uvedeno „doplněk stravy“. A na obalu a v 

příbalové informaci léčivého příspěvku se uvádí registrační číslo, které se liší podle 

toho, jestli jde o národní registraci nebo registraci centralizovanou s platností ve všech 

členských státech EU. 

11.5 Instituce 

 Uvedení každého doplňku stravy na trh ČR se povinně notifikuje Ministerstvu 

zdravotnictví. SZU kontroluje zdravotní nezávadnost doplňků stravy, jejich dávkování a 

okruhy uživatelů (jako děti a dospělí) vzhledem k doporučovanému dávkování. SÚKL 

klasifikuje přípravky, které jsou na hranici léků a doplňků stravy a SZPI je kontrolním 

orgánem, který kontroluje bezpečnost doplňků stravy a také soulad deklarovaných 

tvrzení se skutečným složením. Živnostenský úřad vykonává dohled nad reklamou a 

nad tím, aby nebyla zneužívána zdravotní tvrzení.
517

 

 Prvním krokem k harmonizaci právních úprav členských států v EU v oblasti 

doplňků stravy bylo vypracování směrnice č. 2002/46/EC o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (FSD)
518

. V roce 2007 došlo k 

harmonizaci oblasti týkající se přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin 
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nařízením č. 1925/2006.
519

 V současné době se pracuje na úpravě stanovení nejvyšších 

a nejnižších přípustných limitů minerálních látek a vitaminů přidávaných do potravin. 

Při provádění FSD má být EK
520

 nápomocen Výbor
521

 a také EFSA, a to konkrétně její 

komise ANS a NDA. 

 V rámci Codex Alimentarius se otázkami doplňků stravy zabývá Kodexový 

výbor pro výživu a potraviny pro speciální výživové účely (CCNFSDU)
522

. Pozornost je 

doplňkům stravy a zvláštní výživě věnována už od roku 1965. V roce 1987 CCNFSDU 

vypracoval Obecné zásady pro přidávání základních živin do potravin
523

 a v roce 2005 

Pokyny pro vitaminové a minerální doplňky stravy
524

. Náplní činnosti CCNFSDU bude 

i nadále vytváření standardů, pokynů a dalších doporučení tak, aby byly aktuální a 

založeny na vědeckých poznatcích.
525

  

11.6 Shrnutí 

 Doplňky stravy jsou samostatnou kategorií potravin a jejich účelem je doplňovat 

běžnou stravu tak, aby příznivě ovlivňovaly zdravotní stav toho, kdo je konzumuje. Jsou 

koncentrovaným zdrojem vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo 

fyziologickým účinkem. 

  Je možné dělit je do skupin a na trh jsou uváděny ve formě tablet, kapslí, prášku 

či tekutiny.  

 Bezpečnost doplňků stravy, které jsou uváděny na trh, posuzuje a schvaluje 

Ministerstvo zdravotnictví na základě notifikace učiněné výrobcem nebo dovozcem 

doplňku stravy. Otázka účinnosti doplňků stravy není předmětem posuzování, což se 

může jevit jako problematické vzhledem k tomu, že tvrzení deklarovaná výrobcem na 
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obale, nemusejí být vždy pravdivá, protože se nemusejí zakládat na informacích 

získaných z klinických studií. 

 Na rozdíl od doplňků stravy, které je možno uvést na trh relativně snadno, léčivé 

přípravky musejí projít registračním řízení, které provádí SÚKL a v rámci něhož 

dochází k posuzování nejen jejich bezpečnosti ale i jejich účinnosti, která se ověřuje 

klinickými studiemi. Účelem léčivých přípravků je pak předcházet onemocněním nebo 

onemocnění léčit. 

 Právní rámec doplňků stravy vytvářejí a dozor nad jeho dodržováním vykonávají 

instituce na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Instituce, které působí na poli 

doplňků stravy mají za úkol vypracovávat legislativu tak, aby byl spotřebitel dostatečně 

chráněn před zdravotně závadnými doplňky stravy a aby mu bylo umožněno činit 

informovaná rozhodnutí  ohledně toho, zda podpoří své zdraví užíváním některých 

doplňků stravy či nikoli. 

 Otázkou zůstává, zda koncentrované dávky některých mikroživin nemohou 

naopak zdravotní stav člověka ovlivnit nepříznivě. To je v současné době předmětem 

výzkumu, ale již dnes víme, že např. příliš vysoké dávky vitaminu E a beta karotenu 

podávané v podobě doplňků stravy mají na zdraví člověka vliv negativní.  
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12 Potravinové právo v Polské republice 

12.1 Úvodní poznámky 

 Polská republika (PR) je zemí, která se nachází ve střední Evropě jižně od 

Baltského moře. Podílí se na evropské integraci od 1. května 2004, kdy se stala členem 

EU. Se svojí rozlohou, která činí 317,2 tisíc km
2
,
 
je šestou největší zemí EU a 68. 

největší zemí světa. Zabírá 7,2 % celkové rozlohy EU a sousedí se 7 státy, z toho se 

čtyřmi státy EU - Německem, ČR, Slovenskem a Litvou, a třemi státy mimo EU -  

Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Populace PR čítá 32,8 milionů obyvatel, což ji činí 

šestou nejlidnatější zemí EU. V PR žije nejvíce venkovského obyvatelstva z celé EU a 

má na svém území hned po Rumunsku největší počet farem.
526

 Přes 314,5 tisíc hektarů 

území PR pokrývají národní parky a přírodní rezervace, kterých je v PR 1 463 a které 

zabírají rozlohu 164 tisíc hektarů. Pod zvláštní ochranou jsou i chráněné krajinné oblasti 

(2 607 tisíc hektarů) a přírodní památky (36,3 tisíc hektarů). Přes 30 % území je pokryto 

lesy. 

 PR je rozdělena na 16 vojvodství, 314 okresů, 65 měst s působností okresů a       

2 479 obcí.
527

 Hlavním městem je Varšava. 

 Politický systém PR je směsí prezidentského a parlamentního modelu. Polský 

prezident je volen na dobu 5 let v přímé volbě s jednou možností znovuzvolení. Od 

dubna 2010 je jím Bronislaw Komorowski. Při hlasování parlamentu o zákonech má 

právo veta, to může být ovšem zamítnuto třípětinovou většinou v Sejmu, pokud se ho 

účastní alespoň polovina zástupců, a má také právo rozpustit parlament, není-li schopen 

schválit rozpočtový zákon nebo sestavit vládu. Vláda
528

 v čele s předsedou reprezentuje 

výkonnou moc. V současné době vládne kabinet
529

 předsedy Donalda Tuska. Vládu 

jmenuje prezident a celý kabinet je potvrzován hlasováním v Sejmu. Polský parlament 

je dvoukomorový a skládá se ze Sejmu a Senátu. Sejm je tvořen 460 poslanci a Senát 
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má 100 členů. Obě komory jsou voleny na čtyři roky.
530

 Výkon soudnictví je svěřen 

Nejvyššímu soudu, obecným soudům, správním soudům a soudům vojenským. Obecné 

soudy zahrnují soudy odvolací, krajské a okresní. Mimo jejich soustavu stojí Ústavní 

soud. Mezi správní soudy pak patří Nejvyšší správní soud a krajské správní soudy.
531

 Mezi prameny polského práva patří ústava, zákony (ustawy), 

vyhlášky (rozporządzenia) vydávané státními orgány uvedenými v ústavě na základě 

zmocnění zákonem, usnesení (uchwały) interní povahy vydávaná Radou ministrů a 

místní vyhlášky (akty prawa miejscowego) vydávané orgány samosprávy nebo orgány 

místí státní správy na základě zmocnění zákonem s místní působností v rámci území 

příslušné správní jednotky. PR je vázaná i mezinárodními smlouvami a pro závaznost 

některých z nich ústava vyžaduje jejich potvrzení zákonem. Aplikační přednost má pak 

i právo EU.
532

 

12.2 Zemědělství 

 Zemědělství je v PR jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství. Má 

dlouholetou tradici a velké množství obyvatel je spjato s půdou, což se odráží i v 

sociálních vazbách, kultuře a rozmístění obyvatelstva do venkovských oblastí. 

Základním faktorem pro zemědělskou produkci jsou přírodní podmínky. Podnebí PR je 

převážně mírné kontinentální a sever a západ země je ovlivněn podnebím oceánským. 

PR je zemí s nedostatečnými vodními zdroji, které se navíc vyznačují sezonními 

změnami a nestejnoměrnou distribucí vody v různých oblastech. Hlavním zdrojem vody 

jsou tak srážky, které ovšem nedokážou zabránit sezónním výkyvům a s nimi 

spojenému suchu nebo se naopak mohou stát příčinou záplav. Povrch PR je převážně 

rovinný a nížinatý. PR se většinou území (přes 75 %) nachází ve výšce 200 metrů pod 

mořem a jen pouhé 3,1 % území leží ve výšce 500 metrů nad mořem.
533

 Kvalita půdy je 

poměrně nízká z důvodu velkého podílu chudých a kyselých půd. Až 60 % území PR 

pokrývají lehké půdy s vysokým podílem písčitých částic.
534

 Typově převažují 

hnědozemě a podzoly. Důležitou roli v zemědělství hraje i délka vegetačního období, 
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 https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-pl-cs.do?member=1 
533

Agriculture and Food Economy in Poland 2012, str. 5., dostupné z 

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18560 
534
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která se odvíjí od ročního chodu teplot, srážek a slunečního svitu. V PR je jeho 

průměrná délka od 190 do 220 dní. 

 V rostlinné produkci PR dominuje produkce obilovin (zejména produkce pšenice 

a žita). Dále se pěstují brambory, cukrová řepa, řepka, slunečnice, hořčice, ovoce 

(jablka, hrušky, švestky, višně, třesně a bobulovité ovoce) a zelenina (zelí, rajčata, 

mrkev, okurky a cibule).
535

 

 Živočišná produkce se zaměřuje na chov dobytka, prasat, drůbeže a produkci 

mléka. Okrajově také na chov ovcí a koz. Obecně se polská produkce specializuje na 

vepřové maso a mléko. 

 Mezi instituce související se zemědělstvím patří
536

  

 Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi)
537

 

 Agentura pro zemědělský trh (Agencja Rynku Rolnego)
538

 

 Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství (Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
539

 

 Agentura pro zemědělský majetek (Agencja Nieruchomości Rolnych)
540

 

 Nadace pro podporu řízení programů pro zemědělství (Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa)
541

 

 Zemědělský fond sociálního pojištění (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego)
542

 

 Hlavní inspektorát obchodní kvality zemědělsko-potravinářských produktů 

(Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
543

 

 Veterinární inspekce (Inspekcja Weterynaryjna)
544
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 Hlavní inspektorát pro zdraví rostlin a osiva (Główny Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa
 
)
545

 

 Zemědělské poradní ústředí v Brwinově (Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie)
546

 

 Národní asociace zemědělců, zemědělských kruhů a organizací (Krajowy 

Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)
547

 

12.3 Polské potravinové právo 

 Stejně jako české potravinové právo je i polské potravinové právo 

harmonizováno s potravinovým právem EU. Důvodem závaznosti evropského práva pro 

PR je pak její členství v EU. Vzhledem k tomu, že evropské potravinové právo položilo 

společný základ pro potravinová práva všech členských států, není žádným 

překvapením, že i polská úprava bude do značné míry podobná té české, neboť 

obligatorně musí vycházet ze stejných právních základů.  

 Obecným předpisem polského potravinového práva je Zákon o bezpečnosti 

potravin a výživě
548

 (dále jen zákon o bezpečnosti potravin), který vstoupil v platnost 

dne 28. října 2006 (publikován 27. 9. 2006 - Sbírka, 2006, 171, část 1225). Zákon zrušil 

a nahradil dosavadní Zákon o zdravotních požadavcích na potraviny a výživu a Zákon o 

materiálech a produktech určených ke kontaktu s potravinami.
549

 Zákon o bezpečnosti 

potravin je členěn do 8 částí:
550

 

 Obecná pravidla a výklad pojmů 

 Zdravotní požadavky a označování potravin 

 Materiály a produkty určené ke styku s potravinami 

 Hygienické požadavky 

 Úřední dozor nad potravinami 

 Práva a povinnosti dozorových orgánů a spolupráce v oblasti bezpečnosti 

potravin 

 Odpovědnost za škody způsobené potravinami 
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 Postihy a pokuty 

 I český zákon o potravinách se člení do 8 částí: 

 Potraviny a tabákové výrobky 

 část druhá - zrušena 

 část třetí - zrušena 

 část čtvrtá - pojednává o změnách provedených v zákoně o České obchodní 

inspekci 

 část pátá - zrušena 

 část šestá - zrušena 

 část sedmá - pojednává o změnách provedených v zákoně o ochraně spotřebitele 

 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 Porovnáme-li polský zákon o bezpečnosti potravin a český zákon o potravinách 

z hlediska jejich rozsahu, zjistíme, že český zákon má o celých 100 paragrafů méně než 

polský. Polský zákon o bezpečnosti potravin se totiž skládá ze 128 paragrafů, zatímco 

právní úprava zákona o potravinách se vejde do pouhých 28 paragrafů. Polský zákon o 

bezpečnosti potravin tak upravuje i některé oblasti, které český zákon o potravinách 

přenechává doprovodné legislativě. 

 Oba zákony jsou pak doprovázeny mnohými prováděcími předpisy a související 

legislativou. Tak např. polský zákon o bezpečnosti potravin obsahuje ve své části druhé 

právní úpravu označování potravin, a ta je podrobněji rozpracována ve vyhlášce 

Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova publikované 31. července 2007 v polské 

sbírce zákonů pod číslem 137, v části 966.
551

 Obdobnou úpravu nalezneme i v českém 

zákoně o potravinách, který obecně upravuje označování potravin ve svém § 6 (část 

první) a podrobnější úpravu zákon ponechává vyhlášce č. 113/2005 Sb., o označování 

potravin. Souvisejícím zákonem zákona o bezpečnosti potravin je pak např. zákon o 
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obchodní kvalitě zemědělsko-potravinářských výrobků
552

, zákon o produktech 

živočišného původu,
553

 zákon o Veterinární inspekci
554

 nebo zákon o ochraně rostlin
555

. 

 Dozor nad potravinami vykonávají v souladu s nařízením ES č. 882/2004 o 

úředních kontrolách v PR:
556

 

 Státní zdravotnická inspekce (PIS)
557

  

 Zemědělská a potravinářská inspekce kvality (IJHARS)
558

 

 Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (UOKiK)
559

  

 Veterinární inspekce (IW)
560

  

 Hlavní inspektorát pro zdraví rostlin a osiva (PIORIN)
561

 

 Státní zdravotnická inspekce je upravena zákonem o Státní zdravotnické 

inspekci
562

 z roku 2006, publikovaném v polské sbírce zákonů pod číslem 122, část 851. 

PIS podléhá Ministerstvu zdraví a v jejím čele stojí Hlavní inspektor (Główny Inspektor 

Sanitarny), který je ústředním orgánem státní správy. Úkoly inspekce vykonávají tyto 

orgány:
563

 

 Krajský inspektor (Wojewódzki Inspektor Sanitarny) 

 Okresní inspektor (Powiatowy Inspektor Sanitarny) 

 Hraniční inspektor (Graniczny Inspektor Sanitarny)  

 Činnost PIS je koordinovaná Hlavním inspektorem, jehož poradním orgánem je 

Rada zdravotnicko-epidemiologická (Rada Sanitarno-Epidemiologiczna). PIS vykonává 

dohled nad zdravotní nezávadností potravin a nad materiály a produkty, které přicházejí 
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do styku s potravinami. Pokud se jedná o produkty živočišného původu, je příslušná 

provádět kontrolu Veterinární inspekce.
564

 Další úkoly PIS jsou stanoveny v zákoně o 

bezpečnosti potravin a patří mezi ně např. dohled nad potravinami, které nemají 

živočišný původ a které pocházejí ze třetích zemí, dohled nad potravinami živočišného 

původu v maloobchodě, kontrola dodržování systému HACCP a výkon dohledu nad 

geneticky modifikovanými organismy, které jsou určené jako potraviny. Ministerstvo 

zdraví v oblasti kontroly potravin spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a rozvoje 

venkova, do jehož kompetence spadá dohled nad dodržováním potravinového práva. 

 Zemědělská a potravinářská inspekce kvality je upravena zákonem o obchodní 

kvalitě zemědělsko-potravinářských výrobků
565

. Hlavní náplní její činnosti je kontrola 

kvality potravin ve výrobě i v oběhu, včetně produktů, které jsou předmětem vývozu; 

kontrola dovážených potravin, včetně jejich kontroly na hranicích; hodnocení a 

vydávání certifikátů osvědčujících kvalitu potravin; kontrola skladování a přepravy 

potravin; spolupracuje s Úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů a hlásí 

porušení evropského práva skrz systém RASFF. Některé další kompetence IJHARS 

jsou stanoveny ve zvláštních právních předpisech týkajících se např. lihovin a vinných 

produktů, obchodu s ovocem a zeleninou, trhu s chmelem a trhu s tabákem. 

 V roce 2011 započaly práce na novém zákoně o Národní potravinové a 

veterinární inspekci
566

, do níž by měly být sloučeny Veterinární inspekce, Hlavní 

inspektorát pro zdraví rostlin a osiva a Zemědělská a potravinářská inspekce kvality.
567

 

Účelem tohoto opatření je zajistit bezpečnost a kvalitu potravin v rámci celého 

potravinového řetězce její efektivní kontrolou. Zkušenosti ukazují, že ta je nejlépe 

prováděna, pokud se pravomoci netříští mezi více institucí.
568

 Obdobný přístup zvolila i 

ČR, když v rámci připravované novely zákona o potravinách bylo navrhováno taktéž 

sloučit dohled nad potravinami a pokrmy v jedné instituci (Ministerstvo zemědělství). 

Návrh ovšem nebyl ve svém původním znění schválen, a tak pravomoci kontrolních 
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orgánů zůstaly prakticky stejné. Státní veterinární správě přibyla pouze kompetence 

kontrolovat zvěřinu přímo ve stravovacích službách. 

 Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů je ústředním orgánem 

státní správy. Podléhá Ministerstvu hospodářství a v oblasti kontroly potravin vykonává 

dohled nad jejich označováním. Předseda UOKiK také řídí Obchodní inspekci, která je 

upravená zákonem o Obchodní inspekci z roku 2009, publikovaném v polské sbírce 

zákonů pod číslem 151, část 1219 a v zákoně o obchodní kvalitě zemědělsko-

potravinářských výrobků. Jejím úkolem je ochrana spotřebitele, kdy pro oblast 

potravinářství vystupují do popředí zejména otázky týkající se označování potravin. 

 Veterinární inspekce má široký okruh kompetencí, který je stanoven v § 3 

zákona o Veterinární inspekci z roku 2007, publikovaném v polské sbírce zákonů pod 

číslem 121, část 842. Zákon o Veterinární inspekci obsahuje úpravu zdraví zvířat a 

bezpečnosti živočišných produktů. Konkrétně se úprava týká boje proti nakažlivým 

chorobám zvířat, preventivních kontrol zvířat, monitorování chorob zvířat a kontroly 

jatečných zvířat a produktů z nich. IW také provádí hraniční veterinární kontrolu a 

kontrolu při obchodu a vývozu zvířat a produktů z nich. Vykonává dozor nad 

bezpečností živočišných produktů tedy při jejich výrobě, uvádění do oběhu a prodeji. 

Další kompetence IW plynou ze zákona o léčivech
569

 z roku 2008, publikovaném v 

polské sbírce zákonů pod číslem 45, část 271. Organizační strukturu tvoří: 

 Hlavní veterinární lékař (Główny Lekarz Weterynarii) 

 Krajský veterinární lékař (Wojewódzki Lekarz Weterynarii) 

 Okresní veterinární lékař (Powiatowy Lekarz Weterynarii) 

 a Hraniční veterinární lékař (Graniczny Lekarz Weterynarii)  

 V čele Veterinární inspekce stojí Hlavní veterinární lékař, který podléhá 

Ministrovi zemědělství a rozvoje venkova a má status ústředního správního orgánu. 

Jeho poradním orgánem je Rada zdravotnicko-epizootická (Rada Sanitarno-

Epizootiologiczna). 
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 Hlavní inspektorát pro zdraví rostlin a osiva je upraven v zákoně o ochraně 

rostlin
570

 z roku 2008, publikovaném v polské sbírce pod číslem 133, část 849 a v 

zákoně o osivu
571

 z roku 2003, publikovaném v polské sbírce zákonů pod číslem 137, 

část 1299. Organizační strukturu tvoří: 

 Hlavní inspektor ochrany rostlin a osiva (Główny Inspektor Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa)  

 Krajský inspektor (Wojewódzki Inspektor) 

 a na místní úrovni působí delegáti a úřady krajských inspektorátů (delegatury i 

oddziały wojewódzkich inspektoratów) 

 PIORIN zejména monitoruje zdraví rostlin, obchodování s osivem a 

obchodování a používání prostředků na ochranu rostlin. Kontroluje tak např. to, aby na 

povrchu potravin nezůstávaly zbytky prostředků na ochranu rostlin. 

 Porovnáme-li strukturu dozorových orgánů ČR
572

 a PR, zjistíme, že v obou 

zemích je velmi podobná. Základní zásady pro provádění úředních kontrol, které jsou 

společné oběma zemím, stanoví již zmíněné nařízení ES č. 882/2004 o úředních 

kontrolách. Kontrolní orgány jsou pak pro ČR vymezeny v zákoně o potravinách v § 14 

a jedná se o: 

 orgány ochrany veřejného zdraví (dohled nad rizikovými potravinami a procesy 

a nad stravovacími službami) 

 orgány veterinární správy (dohled nad potravinami živočišného původu) 

 SZPI (dohled nad potravinami rostlinného původu) 

 a Ústav (dohled nad krmivy)
573

 

 Polská právní úprava kontrolním orgánům věnuje pozornost v § 73 zákona o 

bezpečnosti potravin, který stanoví, že jimi jsou: 

 Státní zdravotnická inspekce (PIS) 

 Veterinární inspekce (IW) 

 a další, kterým je tato kompetence svěřena jinými zákony 
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 V obou zemích jsou tedy kontrolní orgány zakotveny v obecných přepisech 

potravinového práva. Tím se ale jejich soustava neuzavírá, neboť k výkonu kontroly nad 

potravinami jsou dále zmocněny některé další orgány, a to předpisy souvisejícími s 

českým zákonem o potravinách a polským zákonem o bezpečnosti potravin. 

 Hlavní dohled nad potravinami v obou zemích vykonává Ministerstvo 

zemědělství
574

 (ČR - orgány veterinární správy, SZPI, Ústav a další, PR - IW, IJHARS, 

PIORIN), které spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví
575

 (ČR - orgány ochrany 

veřejného zdraví, PR - PIS) a částečně i s Ministerstvem průmyslu a obchodu
576

, skrze 

které je chráněn spotřebitel (ČR - Česká obchodní inspekce, PR - Obchodní inspekce). 

Závěrem je důležité říci, že jakkoli podobná je soustava kontrolních orgánů, otázka 

jejich kompetencí může být řešena odlišně. Asi nejmarkantnějším rozdílem je to, že ČR 

odlišuje kontrolu potravin od kontroly pokrmů. Kontrola pokrmů ve stravovacích 

službách je svěřena orgánům ochrany veřejného zdraví, do jejichž kompetence spadá 

také dohled nad rizikovými potravinami a procesy. Oproti tomu polská právní úprava 

potraviny a pokrmy nerozlišuje a dohled nad nimi je svěřen PIS, pokud se nejedná o 

potraviny živočišného původu. Dohled nad těmi je totiž v PR stejně jako v ČR svěřen 

orgánům veterinární správy. 

12.4 Právní úprava přídatných látek 

Polskou definici přídatných látek na národní úrovni nenalezneme. Zákon o 

bezpečnosti potravin tak pouze odkazuje ve svém § 3 bodě (36) na definici stanovenou 

nařízením č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.
577

 Přídatnou látkou je 

tedy „látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle 

používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a 

jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, 

přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za 

následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou 

této potraviny“.
578

 

                                                 
574

 V PR Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova. 
575

 V PR Ministerstvo zdraví. 
576

 V PR Ministerstvo hospodářství. 
577

 http://www.pfpz.pl/index/?id=35936504a37d53e03abdfbc7318d9ec7 
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 Čl. 3 bod 2 písm. a) nařízení. 
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 Vzhledem k tomu, že polská právní úprava přídatných látek je plně 

harmonizována s evropskou úpravou, je pro PR stejně jako pro ČR závazné také 

nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, nařízení (ES) č. 

1332/2008 o potravinářských enzymech, nařízení (ES) č. 1334/2008 o aromatech a 

některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 

na jejich povrchu a nařízení (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací 

řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k 

aromatizaci potravin. 

 Na národní úrovni nalezneme úpravu přídatných látek v polském zákoně o 

bezpečnosti potravin (§ 9, § 10 a § 11) a ve vyhlášce Ministerstva zdraví o povolených 

přídatných látkách z roku 2010, publikované v polské sbírce zákonů pod číslem 232, 

část 1525. Ta určuje potraviny, do kterých mohou být přídatné látky přidávány, 

technologické funkce, které přídatné látky v potravinách plní a pracuje s názvy 

přídatných látek v polském i anglickém jazyce. Je v ní uvedeno až tři sta látek.
579

 

 Schvalování a povolování přídatných látek podléhá jednotnému postupu, který je 

upraven nařízením (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro 

potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci 

potravin. O něm bylo blíže pojednáno v kapitole 10.4. (Bezpečnost přídatných látek). 

 Závěrem lze shrnout, že právní úprava přídatných látek z důvodu plné 

harmonizace právní úpravy ČR i PR s právní úpravou EU, je v obou zemích do značné 

míry totožná. Odlišnosti týkající se např. stanovení potravin, do kterých je možné 

přidávat aditiva, jsou pak stanoveny pouze v národních vyhláškách. Na rozdíl od 

polského zákona o bezpečnosti má český zákon o potravinách navíc vlastní definici 

přídatných látek, a to v § 2 písm. j).
580

 

12.5 Právní úprava doplňků stravy 

 Definici pojmu doplněk stravy nalezneme v polském právu v § 3 bodě (39) 

zákona o bezpečnosti potravin. Je prakticky doslovným přepisem definice stanovené ve 

směrnici č. 2002/46/EC o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
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 http://www.pfpz.pl/index/?id=c8dfece5cc68249206e4690fc4737a8d 
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 Viz kapitola 10.1. (Pojem, význam a prameny právní úpravy přídatných látek). 
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doplňků stravy, která ve svém čl. 2 písm. a) uvádí, že doplňky stravy jsou „potraviny, 

jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin 

nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v 

kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, 

pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v 

lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků 

určených k příjmu v malých odměřených množstvích“. Polský zákon o bezpečnosti 

potravin k této definici přidává ještě dodatek
581

, který z definice doplňků stravy 

vylučuje léčiva
582

. To se jeví jako nadbytečné, neboť na evropské úrovni jsou léčivé 

přípravky z definice potravin výslovně vyloučeny už v čl. 2 písm. d) nařízení o 

obecných zásadách potravinového práva.
583

 Výslovné vyloučení léčiv z definice 

doplňků stravy má zdůraznit rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy. To je významné 

zejména proto, že stejně jako v ČR i v PR uvádění léčiv na trh podléhá jinému režimu 

než uvádění doplňků stravy na trh. Rozlišovat mezi doplňkem stravy a léčivým 

přípravkem na základě polské legislativy přesto činí obtíže. 

 Pro PR jsou závazné všechny právní předpisy EU, které byly v souvislosti s 

doplňky stravy zmíněny v kapitole 11.1. (Pojem, význam a prameny právní úpravy 

doplňků stravy). 

 Na národní úrovni je pak úprava doplňků stravy obsažena v zákoně o 

bezpečnosti potravin, a to v jeho § 27 až § 32, dále ve vyhlášce Ministerstva 

zemědělství a rozvoje venkova o označování potravin z roku 2007, publikované v 

polské sbírce pod číslem 137, část 966 a vyhlášce Ministerstva zdraví o složení a 

označování doplňků stravy z roku 2007, publikované v polské sbírce pod číslem 196, 

část 1425.
584

 

 Postup uvádění doplňků stravy na trh je analogický s českým. Vyžaduje se, aby 

uvedení doplňku stravy na trh bylo výrobcem nebo dovozcem oznámeno Hlavnímu 

zdravotnickému inspektorovi. Ten může nařídit vyšetřovací řízení, v rámci něhož se 
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 § 3 bod (39) zákona o bezpečnosti potravin 
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 ...excluding products with features of a medical product in the same meaning stipulated by the 

provisions of the pharmaceutical law. 
583

 http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2010-01/WOJCE.pdf 
584

 http://www.gis.gov.pl/dep/?dep=14&id=27 
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bude zkoumat soulad doplňku stravy s požadavky stanovenými právními předpisy a 

také to, jestli se nejedná o léčivo. Hlavní zdravotnický inspektor může také výrobci 

uložit, aby si ještě před uvedením doplňku stravy na trh opatřil odborný posudek od 

Úřadu pro registraci léčivých přípravků, zdravotních přístrojů a biocidních preparátů
585

. 

Ten je pak pro Hlavního zdravotnického inspektora závazný. Vedle povinnosti opatřit si 

odborný posudek od Úřadu pro registraci může Hlavní inspektor výrobci uložit, aby si 

opatřil posudek ještě od některé odborné instituce nebo od Skupiny pro doplňky 

stravy
586

. Hlavní zdravotnický inspektor má povinnost o přijetí oznámení výrobce 

informovat a tím je celý postup uvádění doplňku stravy na trh dokončen. 

 I právní úprava doplňků stravy v obou zemích je podobná. Za povšimnutí stojí 

fakt, že postup uvádění doplňků stravy je v polském právu zakotven přímo v zákoně o 

bezpečnosti potravin a že Hlavní zdravotnický inspektor musí o přijetí oznámení 

vyrozumět výrobce. V ČR již výrobce informován být nemusí, neboť se o tom, že jeho 

oznámení bylo přijato, dozví z veřejně přístupného registru RoHy. 

12.6 Česko-polské vztahy v oblasti zemědělsko-potravinářské 

 Česko-polské vztahy v oblasti potravinářství jsou v poslední době poměrně 

napjaté. Důvodem toho jsou četné potravinové skandály, které byly v posledních letech 

silně medializovány a týkaly se nekvalitních nebo dokonce nebezpečných potravin 

dovážených do ČR právě z PR. Za poslední dva roky kontroly v ČR v polských 

produktech odhalily např.: 

 technickou sůl v potravinách - únor 2012 

 závadnou vaječnou moučku v sucharech - duben 2012 

 kyselinu mravenčí v kysaných okurkách a kvašeném zelí - duben, květen 2012 

 jed na hlodavce v cukrovinkách - leden 2013 

 zakázaný lék fenylbutazon v koňském mase - duben 2013 

 Kritika kvality polských potravin ze strany českých spotřebitelů stále sílí a v 

médiích se dokonce objevily i návrhy krajních opatření spočívajících v plošném zákazu 

dovozu potravin z PR a podobně. Vzniklou situaci se tak rozhodli řešit ministři 
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zemědělství obou zemí na vládní úrovni a dne 6. května 2013 se sešli v Praze, aby 

projednali postup vzájemné spolupráce. V rámci této schůzky se český ministr 

zemědělství Petr Bendl dohodl se svým polským protějškem Stanislawem Kalembou na 

lepší výměně informací a vzorků, což by mělo napomoci zlepšení kvality potravin 

dovážených do ČR. Bendl navrhl, aby se v rámci přeshraniční spolupráce pořádaly stáže 

polských inspektorů v ČR a naopak.
587

 Kalemba zdůraznil, že sdělovací prostředky 

budou o výsledcích kontroly potravin informovány vždy až v okamžiku, kdy se 

provedou zkoušky, které budou jisté a nezpochybnitelné, aby se předešlo šíření 

neověřených informací. V červnu následovala další schůzka polského ministra 

zemědělství a rozvoje venkova tentokrát s českým náměstkem ministra zemědělství 

Jiřím Machem, jejímž účelem bylo bližší projednání spolupráce dozorových orgánů v 

oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a zvýšení důvěry v dovážené produkty. Jiří 

Mach se ke schůzce vyjádřil: „Při včerejším jednání jsme se s polskými kolegy dohodli 

na vzniku pracovní skupiny na úrovni dozorových orgánů. Do konce června bychom pak 

měli rozpracovat program výměnných stáží zaměřený na sdílení teoretických i 

praktických zkušeností. Koordinátory pracovních skupin budou ministerstva zemědělství 

obou zemí.“
588

 Cílem výměnných stáží má být vytvoření sítě kontaktů dozorových 

orgánů, díky níž by mělo dojít k obnovení vzájemné důvěry obou zemí a posílení 

spolupráce v oblasti potravinářství. Program stáží se má skládat ze dvou částí - 

teoretické a praktické. V rámci praktické části budou představeny regionální 

inspektoráty a povedou se diskuze o konkrétních problémech. V rámci části praktické 

pak dojde k předvedení postupů kontrolní činnosti. Výsledky by měly být následně 

vyhodnoceny na setkání vrcholných představitelů dozorových orgánů, kteří by ve 

spolupráci s resorty zemědělství navrhly další kroky.
589

 

 Hlavními cíli  spolupráce mezi ČR a PR je tedy obnovení důvěry českých 

spotřebitelů v potraviny dovážené z PR a zejména zajištění jejich kvality a bezpečnosti. 

PR totiž není zanedbatelným dovozcem. Dovoz potravin z PR stoupl za posledních 12 
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 „Nejsme spokojeni se situací na potravinovém trhu, uděláme maximum pro to, aby se tu objevilo více 

kvality. Stojíme o to, aby naši inspektoři více spolupracovali. Navrhl jsem panu ministrovi, že bychom 

v rámci přeshraniční spolupráce mohli využít stáže polských inspektorů u nás a naopak. Nešlo by o 

vzájemnou kontrolu našich nebo polských potravin, ale o vzájemné porozumění jednotlivých trhů.“ 
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let podle vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu z ledna 2013 více než 

čtyřnásobně. V roce 2012 přesáhla hodnota dováženého zboží 20 miliard korun. Polské 

produkty jsou v ČR oblíbené pro jejich nízkou cenu, nicméně problematická je otázka 

jejich kvality. Podle SZPI bylo totiž zároveň za nevyhovující označeno 24,1 % 

dovezených potravin. Pro srovnání uvádím, že české výrobky byly nevyhovující ze 14,5 

%.
590

 

 Vzájemná spolupráce a zájem obou zemí na vyřešení situace by měly přispět k 

obnovení důvěry a k narovnání vztahů mezi PR a ČR a posílit tak sousedské vztahy, 

které jsou špatnou kvalitou polských potravin dlouhodobě poznamenávány. 

12.7 Shrnutí 

 PR je zemí střední Evropy, ve které má zemědělství dlouholetou tradici a je 

významným odvětvím polského hospodářství. Velké množství obyvatel je spjato s 

půdou, což se odráží i v jejich rozmístění do venkovských oblastí. V PR tak žije nejvíc 

venkovských obyvatel v celé EU a najdeme v ní i druhý nejvyšší počet farem. Rostlinná 

produkce převažuje nad živočišnou a vzhledem k tomu, že většina povrchu PR je 

nížinatá nebo rovinná, hlavní pěstovanou plodinou je obilí.  

 Co se týká politického uspořádání, spojuje v sobě PR prezidentský a parlamentní 

model. V čele moci výkonné stojí prezident PR a  Rada ministrů. Moc zákonodárná pak 

náleží parlamentu, který je dvoukomorový a je tvořen Sejmem a Senátem. Soudní 

soustavu tvoří Nejvyšší soud, obecné soudy, správní soudy a vojenské soudy. Mimo 

soustavu obecných soudů pak stojí Ústavní soud. Mezi prameny práva v PR patří 

ústava, zákony a podzákonné právní předpisy a také mezinárodní a evropské právo. 

 Obecným předpisem polského potravinového práva je zákon o bezpečnosti 

potravin, který je doprovázen prováděcími a souvisejícími předpisy, které se dotýkají 

oblasti potravinářství. Stejně tomu tak je v českém potravinovém právu
591

. Soustava 

kontrolních orgánů je v PR tvořena pěti nejdůležitějšími orgány, mezi které patří Státní 

zdravotnická inspekce, Zemědělská a potravinářská inspekce kvality, Úřad pro 

hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů, Veterinární inspekce a Hlavní inspektorát 
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pro zdraví rostlin a osiva. Dalo by se říci, že i soustava kontrolních orgánů tak s 

menšími odchylkami odpovídá té české. Jen kompetence jednotlivých orgánů se mírně 

liší. 

 Ani právní úprava přídatných látek a doplňků stavy se nijak významně 

neodlišuje od té české. Národní odlišnosti od evropské úpravy nalezneme ve vyhláškách 

a u doplňků stravy ještě v zákoně o bezpečnosti potravin. 

 Velmi aktuálním tématem je i otázka česko-polských vztahů v oblasti 

zemědělství a potravinářství. Ty jsou z důvodu dovozu nekvalitních nebo dokonce 

nebezpečných potravin z PR do ČR v poslední době velmi napjaté. Vzniklou situaci se 

rozhodli řešit ministři zemědělství obou zemí vzájemnou spoluprácí, jejíž výsledky 

uvidíme v budoucnu. 
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13 Potravinové právo ve Francouzské republice 

13.1 Úvodní poznámky a zemědělství 

 Francouzská republika (FR) je se svojí rozlohou 550 000 Km
2
 největší zemí EU 

a rozprostírá se od Severního až po Středozemní moře.
592

 Patří mezi zákládající země 

EU a v 50. letech byla u prvopočátků evropské integrace. Má 64,3 milionu obyvatel. 

  FR je rozdělena do 27 regionů
593

, které se dále dělí na departmenty, kterých je 

101. Departmenty se dále rozdělují na 342 arrondisementů, a ty dále na 4 055 kantonů. 

Kromě regionů a departmentů spadají pod suverenitu FR ještě Nová Kaledonie, Wallis a 

Futuna, Francouzská Polynésie, Clippertonův ostrov, Saint-Pierre a Miquelon, Svatý 

Bartoloměj, Svatý Martin a Francouzská jižní a antarktická území.
594

 Hlavním městem 

FR je Paříž. 

 Co se týká politického zřízení je FR parlamentní republikou s 

poloprezidentským  systémem. Prezident je volen v přímých všeobecných volbách na 

dobu 5 let a v současné době je jím Franҫois Hollande. Předseda vlády má slabší 

postavení, v současné době je jím Jean-Marc Ayrault. Francouzský parlament je 

dvoukomorový a skládá se z Národního shromáždění (577 členů volených přímo na 

dobu 5 let) a Senátu (331 členů volených v nepřímých volbách na dobu 6 let).
595

 

 Mezi prameny práva ve FR patří mezinárodní smlouvy, právo EU, ústava, 

zákony, výnosy, nařízení, prováděcí vyhlášky, judikatura, zvyklosti a také odborná 

literatura.
596

 

 FR má velmi vyspělé průmyslové hospodářství a silné zemědělství. Je největším 

zemědělským státem v EU. Na severu země se pěstuje velké množství pšenice, 

brambory, ječmen a cukrová řepa a velký význam mají i světoznámé vinice
597

, které se 

nacházejí na jihu. Klimatická pásma, které ve FR nalezneme, umožňují pěstovat různé 
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druhy ovoce. Dalším důležitým odvětvím je rybolov. Loví se zejména krabi, sledi, 

makrely, tresky, humři, langusty, chobotničky a jiné plody moře. 

13.2 Francouzské potravinové právo 

 Potravinová bezpečnost FR stojí na několika zásadách, mezi které patří zásada 

oddělení fází hodnocení a řízení rizik, zásada komplexního přístupu k zajišťování 

zdravotní nezávadnosti potravin, zásada primární odpovědnosti provozovatelů 

potravinářských podniků, dále také neustálý vývoj legislativy reagující na technický a 

vědecký pokrok, kontrola zajišťovaná státními orgány, označování a dohledatelnost 

výrobků, národní a evropská síť systému rychlého varování a schopnost veřejné moci 

zvládat rizika zejména v naléhavých situacích.
598

 

 Protože je FR členským státem EU, jsou pro ní závazná všechna nařízení a 

směrnice potravinového práva, která byla na evropské úrovni přijata. Vedle evropské 

úpravy hrají při zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin ve FR klíčovou roli tyto 

předpisy: 

 Spotřební zákoník (Code de la Consommation) 

 Zákoník zemědělský a námořního rybolovu (Code Rural et de la pêche 

maritime) 

 Zemědělský orientační zákon z 9. července roku 1999 (Loi d’orientation 

agricole du 9 juillet 1999) 

 Zákon č. 98-535 z 1. července 1998 o posílení zdravotního dohledu a kontroly 

zdravotní bezpečnosti výrobků určených člověku (Loi no 98-535 du 1er juillet 

1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité 

sanitaire des produits destinés à l'homme)
599

 

 Code de la Consommation z roku 1993 obsahuje ustanovení zákona o 

bezpečnosti spotřebitelů z roku 1905 a z roku 1983 a také ustanovení některých dalších 

zákonů. Upravuje všechny aspekty výrobku
600

 - přes jeho bezpečnost, složení a 

označování až po jeho uvádění do oběhu v souladu s právními předpisy. Na potraviny se 

vztahují některá jeho obecná ustanovení týkající se např. otázek shody, bezpečnosti 

                                                 
598

 http://alimentation.gouv.fr/le-dispositif-de-securite 
599

 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/securite-alimentaire/dispositif-francais/ 
600

 Dopadá tedy i na potraviny. 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAEAM.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAEAM.htm
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nebo klamavé reklamy a podrobně je úprava potravin a krmiv upravena v reglementární 

části (parti réglementaire) v Knize II: Kvalita výrobků a služeb (Livre II: Qualité des 

produits et des services). Kniha II. obsahuje úpravu označování potravin a krmiv, 

úpravu nových potravin a nových složek potravin, úpravu geneticky modifikovaných 

organismů, úpravu alkoholických nápojů, aditiv, aromat a enzymů přidávaných do 

potravin, úpravu olivového oleje, masa, ovoce a zeleniny a úpravu dalších oblastí 

doplněných rozsáhlou doprovodnou legislativou (décrets). 

 Code Rural et de la pêche maritime upravuje zdravotní kontrolu potravin, 

kontrolu kvality potravin a podmínky jejich výroby. 

 Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 se dotýká bezpečnosti a 

sledovatelnosti potravin, když stanoví, že zdravotní nezávadnost potraviny je třeba 

sledovat „od pole až na talíř ke konečnému spotřebiteli“
601

. 

 Na základě Loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la 

veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme 

vznikla Francouzská agentura pro zdravotní nezávadnost potravin (l’Agence Francaise 

de Securité Sanitaire des Aliments - AFFSA), dále na jeho základě vznikl Institut 

zdravotního dohledu (l‘ Institut de Veille Sanitaire - InVS)
602

 a Francouzská agentura 

bezpečnosti zdravotnických výrobků (l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé - AFSSAPS). Všechny tři instituce jsou koordinovány Národní komisí 

zdravotní bezpečnosti (Comité National de Securité Sanitaire). 

 Spojením AFFSA a Francouzské agentury pro zdravotní bezpečnost, 

životní prostředí a práci (l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 

L’environnement et du Travail - AFFSET) vznikla v roce 2010 Národní 

agentura pro zdravotní nezávadnost potravin, pro životní prostředí a práci 

(l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail - ANSES). ANSES zajišťuje dohled, 

odbornost, výzkum a reference v oblasti lidského zdraví, zdraví zvířat i 

                                                 
601

 Zásada komplexního přístupu vyjadřovaná „Du champ à l’assiette“. 
602

 Kromě zákona č. 98-535 je relevantní úprava obsažena v zákoně č. 2002-303 (du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades et à la qualité du système de santé), zákoně č. 2004-806(du 9 août 2004 relative à 

la politique de santé publique) a výnosu č.  99-143 (du 4 mars 1999 relatif à l'Institut de veille sanitaire) 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAEAM.htm
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rostlin a také hodnotí zdravotní rizika. Vedle Správní rady a Vědecké 

rady, která je tvořena nezávislými odborníky, tvoří organizační strukturu 

ANSES pět tématicky zaměřených komisí. Jedná se o komisi Zdraví-

životní prostředí, Zdraví-práce, Výživa, Zdraví a dobré podmínky zvířat 

a komisi Zdraví rostlin.
603

 

 Úkolem InVS je zejména dohlížet na veřejné zdraví, informovat a 

upozorňovat veřejnou moc, provádět výzkum příčin změn veřejného 

zdraví a přispívat k řešení krizových situací týkajících se zdraví.
604

 

 Francouzské potravinové právo vychází z principu oddělení řízení a hodnocení 

rizik. Hodnocení rizik zajišťuje na národní úrovni AFFSA (ANSES) a na evropské 

EFSA. Oproti tomu v ČR je hodnocení rizik zajišťováno pouze EFSA a dlouhodobě se 

na něm podílejí také odborná pracoviště státních i nestátních výzkumných ústavů, 

vysokých škol a univerzit a pro posílení oblasti hodnocení rizik byly ustanoveny i tzv. 

vědecké výbory. Co se týká systematiky právní úpravy, těžištěm potravinového práva 

ve FR je Code de la Consommation a Code Rural et de la pêche maritime a jejich 

doprovodná legislativa. V ČR je obecná úprava ponechána samostatnému zákonu, též 

doplněnému doprovodnou legislativou. Stejně jako česká je i francouzská potravinová 

legislativa plně harmonizována s evropskou. 

 Kontrola zdravotní nezávadnosti potravin ve FR je realizována jak na úrovni 

národní, tak na úrovni departmentů. Na národní úrovni jako kontrolní orgán působí 

Hlavní ředitelství výživy (La Direction Générale de l’Alimentation - DGAL), Hlavní 

ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitele a potírání nekalých praktik (La 

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes - DGCCRF) a Hlavní ředitelství zdraví (La Direction Générale de la Santé - 

DGS). 

 Podle výnosu č. 2008-636 ustanovujícího organizaci správy Ministerstva 

zemělství, výživy a rybolovu (Décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation 

de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de 

la pêche) je tomuto ministerstvu podřízeno DGAL, kterému přísluší dohlížet na 

                                                 
603

 http://www.anses.fr/fr/content/pr%C3%A9sentation-de-lanses 
604

 http://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-35510.html 
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zdravotní nezávadnost v oblasti zemědělství a výživy. Do jeho kompetencí patří 

ochrana rostlin a zvířat a také organizace systému kvality a hygieny potravin ve všech 

fázích od jejich výroby, přes jejich přepravu až k jejich uvádění do oběhu. Vedle 

kontrolních pravomocí náleží DGAL také kompetence politické. DGAL zastupuje FR v 

evropských a mezinárodních organizacích a podílí se na vypracovávání národní 

legislativy.
605

  

 DGCCRF podléhá Ministerstvu ekonomie a financí (Ministère de l’Économie et 

des Finances) a mezi jeho hlavní úkoly patří ochrana hospodářské soutěže, ochrana 

spotřebitelů a ochrana bezpečnosti a kvality výrobků. Část jeho agendy se tedy vztahuje 

i na kontrolu potravin.
606

 

 DGS je podřízeno Ministerstvu sociálních věcí a zdraví (Le ministère des 

Affaires sociales et de la Santé) a působí v oblasti ochrany veřejného zdraví. Kontroluje 

např. kvalitu pitné vody a vyšetřuje také příčiny případné otravy z jídla.
607

 

 Hlavní dohled nad potravinovou bezpečností vykonává stejně jako v ČR i ve FR 

Ministerstvo zemědělství, výživy a rybolovu. Doplňkově zajišťuje kontrolu také 

Ministerstvo sociálních věcí a zdraví a na kontrolách potravin se podílí i Ministerstvo 

ekonomie a financí. V ČR vykonává dohled nad potravinami Ministerstvo zemědělství 

ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(Obchodní inspekce). Kontrolní struktura je tedy v obou zemích do značné míry 

obdobná. 

13.3 Shrnutí 

 FR je zemí, která má silný zemědělský sektor. Je největším zemědělským státem 

EU. Různá klimatická pásma ovlivňují rozdíly v produkci na severu a jihu země. 

Politicky je FR parlamentní republikou s poloprezidentským systémem a mezi prameny 

práva patří mezinárodní právo, evropské právo, ústava, zákony, výnosy, nařízení a 

vyhlášky. 

                                                 
605

http://alimentation.gouv.fr/le-dispositif-de-securite 
606

 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/missions 
607

http://www.saintmalofougeres.cci.fr/tl_files/_media/pdf/Reglementation/Guide%20francais%20de%20

la%20securite%20alimentaire.pdf 
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 Úpravu potravinové problematiky nalezneme zejména
608

 v Code de la 

Consommation a Code rural et de la pêche maritime a nikoli v samostatném zákoně 

jako je tomu v ČR. Stejně jako je v ČR doprovázen prováděcími vyhláškami zákon o 

potravinách jsou jimi doprovázeny i oba zmíněné zákoníky. Na rozdíl od ČR má FR 

svůj národní orgán, který je pověřen hodnocením rizik (AFFSA - ANSES). Kontrola je 

v obou zemích svěřena Ministerstvu zemědělství (ve FR Ministerstvu zemědělství, 

výživy a rybolovu), Ministerstvu zdravotnictví (ve FR Ministerstvu sociálních věcí a 

zdraví) a Ministerstvu průmyslu a obchodu (ve FR Ministerstvu ekonomie a financí). 

  

 

  

 

  

  

  

                                                 
608

 Také v zákoně č. 98-535 z prvního července 1998 o posílení zdravotního dohledu a kontroly zdravotní 

bezpečnosti výrobků určených člověku (Loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la 

veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme). 
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14 Závěry 

 

 Ve své práci jsem se pokusila charakterizovat potravinové právo jako určitý úsek 

právního řádu ČR prostřednictvím jeho základního vymezení, jeho uvedením v 

historických souvislostech a následně detailnějším zaměřením na jeho obecnou část. 

Dotkla jsem se také problematiky související (krmiva, hnojiva, ekologické zemědělství), 

a to z toho důvodu, že potravinové právo neexistuje jako izolovaný fenomén, ale naopak 

je ovlivňováno i dalšími oblastmi právní úpravy, zejména pak právem zemědělským. 

Větší pozornost jsem věnovala některým specifickým oblastem (přídatné látky a 

doplňky stravy) potravinového práva, která jsou z věcného hlediska předmětem mého 

dlouhodobého zájmu a považuji je v současné době za problematické. V závěru práce 

jsem pak srovnala české potravinové právo s některými úpravami zahraničními (polské 

a francouzské potravinové právo). 

 Potraviny jsou nedílnou součástí každodenního života člověka. Jejich konzumací 

získává člověk energii a živiny potřebné pro fungování jeho organismu a vedle toho mu 

konzumace potravin přináší i určitý pocit pohody a uspokojení. Aby mohly být obě tyto 

funkce potravin naplněny, je třeba konzumovat zdravotně nezávadné potraviny v určité 

kvalitě a kvantitě. Klíčovým požadavkem kladeným na potraviny legislativou je pak 

právě požadavek na jejich zdravotní nezávadnost. Potravinové právo tedy stanovuje 

standardy tak, aby byla účinně zajištěna. Zdravotně závadná, a tedy nebezpečná 

potravina, může totiž zdraví člověka zasáhnout velmi významně. Její konzumace může 

negativně ovlivnit zdraví člověka buď jen po přechodnou dobu (např. zažívací potíže) 

nebo trvale - v podobě trvalých zdravotních následků (např. oslepnutí v důsledku 

konzumace metylalkoholu) a v krajním případě může člověku přivodit i smrt (otravy). 

Cílem potravinového práva je vedle zajištění zdravotní nezávadnosti potravin také 

ochrana spotřebitele před klamáním a falšováním potravin, ochrana tržního prostředí a 

podnikatelů před nekalými praktikami a v neposlední řadě ochrana zvířat, rostlin a 

životního prostředí. Potravinová legislativa zahrnuje velké množství právních předpisů, 

které se dotýkají potravinového řetězce od výroby potravinových surovin až po prodej 

potraviny konečnému spotřebiteli. Nevztahuje se tak na zemědělskou prvovýrobu, která 

je regulována zemědělským právem. Pro potravinové právo má ze zemědělského práva 
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význam zejména úprava rostlinné a živočišné výroby a úprava krmiv a hnojiv, neboť 

toto jsou další faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost potraviny. Pokud se zvíře krmí 

nevhodným nebo zakázaným krmivem, objeví se nežádoucí látky i v živočišném 

produktu, který z něho bude vyroben. Stejně tak se dostanou nežádoucí látky z 

nevhodných hnojiv do tkání rostliny a kontaminují pak celou potravinu. Proto je 

hlavním požadavkem kladeným na krmiva jejich bezpečnost. Hnojiva pak nesmějí mít 

nepříznivý účinek na lidské zdraví, zdraví rostlin nebo zvířat nebo na životní prostředí. 

Na zdravotní nezávadnosti potravin se samozřejmě podepisuje i kvalita prostředí, ze 

kterého potravina pochází, a proto má i potravinové právo zájem na ochraně životního 

prostředí a jeho jednotlivých složek. Co se týká postavení potravinového práva v rámci 

českého právního řádu, není potravinové právo samostatným právním odvětvím a není 

ani kodifikováno. Je to soubor právních předpisů týkajících se úpravy potravin 

vytvořený pro potřeby praxe, který je systematicky řazen pod právo zemědělské, které 

ovšem také není samostatným právním odvětvím a které spadá z části pod právo 

životního prostředí a z části už pod právo trestní, správní, obchodní, občanské a 

evropské. Z hlediska pedagogického se potravinové právo tedy podřazuje pod právo 

životního prostředí. Potravinové právo stanovuje standardy bezpečnosti potravin na 

mezinárodní, evropské i národní úrovni. Prameny potravinového práva na mezinárodní 

úrovni jsou převážně nezávazného charakteru, tedy spíše jen jakýmisi návody nebo 

doporučeními, s výjimkou aktů WTO, jejichž cílem je zejména odstraňovat bariéry 

mezinárodního obchodu a které jsou pro její členy závazné. EU upravuje otázky 

potravinové bezpečnosti zejména přímo aplikovatelnými nařízeními, z nichž základním 

obecným předpisem je nařízení o obecných zásadách potravinového práva, a 

směrnicemi. V ČR je hlavním pramenem práva zákon o potravinách a tabákových 

výrobcích, jeho prováděcí vyhlášky a předpisy související. 

 Cílem evropského potravinového práva je poskytnout společnou základnu pro 

národní potravinová práva všech členských států. Za tímto účelem tak nařízení o 

obecných zásadách potravinového práva definuje důležité pojmy jako „potravina“ nebo 

„potravinové právo“ a stanovuje základní zásady, na kterých musí být vystavena 

potravinová legislativa všech členských států. Pokud se v souvislosti s bezpečností 

potravin vyskytne riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, postupují členské státy a EU 

v takto mimořádných situacích koordinovaně, aby situace byla co nejlépe vyřešena. 
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Evropská potravinová legislativa je na vysoké úrovni a zajišťuje vysoký standard 

bezpečnosti potravin v rámci celé EU, který přejímají všechny členské státy do svých 

národních úprav. Klíčovým předpisem českého potravinového práva je tak zákon o 

potravinách a tabákových výrobcích, který je plně v souladu s evropskou legislativou. 

Těžištěm zákona je úprava povinností provozovatelů potravinářských podniků a 

uvádění potravin do oběhu. Za plnění zákonných požadavků odpovídá provozovatel 

potravinářského podniku a do oběhu je možné uvést jen potravinu, která je zdravotně 

nezávadná, není označena klamavě nebo spotřebiteli nabízena klamavým způsobem, 

nemá prošlé datum použitelnosti, není neznámého původu, není kontaminována nad 

míru přípustnou a není ozářena v rozporu s právními předpisy. Důležitou úlohu při 

zajišťování bezpečnosti potravin plní také orgány státního dozoru, které dohlížejí na 

plnění zákonem uložených povinností a v případě zjištěných nedostatků ukládají 

sankce. Česká potravinová legislativa je plně harmonizována s legislativou EU a tedy 

zajišťuje vysoký standard bezpečnosti potravin. Současnou podobu potravinového práva 

také ovlivnil její historický vývoj a tudíž není bez zajímavosti zmínit, že české 

potravinové právo bylo na vysoké úrovni už za Rakouska-Uherska. Po vzniku 

Československa v roce 1918 byla tato úprava recipována a předpokládalo se její další 

rozpracování. K tomu už ale v důsledku okupace Německem následované druhou 

světovou válkou nedošlo. Temným obdobím potravinového práva v ČR pak bylo 

období vlády komunismu v letech 1948-1989. Tehdy došlo k přesunu právní úpravy do 

technických norem a k postupnému zastarávání technologií a snižování celkové kvality 

potravin. Nový impuls pro potravinové právo přinesla až listopadová revoluce a během 

90. let 20. století došlo k vypracování a přijetí nového zákona o potravinách, který 

položil základ pro potravinové právo tak, jak ho známe dnes. Naproti tomu na evropské 

úrovni byla potravinovému právu jako takovému věnována pozornost až od 90. let 20. 

století, kdy Evropa čelila mnohým potravinovým krizím, důsledkem čehož byl zvýšený 

zájem o regulaci bezpečnosti potravin. V roce 1997 byla vypracována Zelená kniha o 

obecných principech potravinového práva v EU, na kterou o tři roky později navázala 

Bílá kniha o bezpečnosti potravin. Obě knihy byly základem pro přijetí nařízení o 

obecných zásadách potravinového práva v roce 2002. Do 90. let se ovšem o 

potravinovém právu příliš mluvit nedá, neboť „úprava potravin“ byla zúžena na 
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ekonomické zájmy EU, které spočívaly v zajištění volného pohybu zboží (tedy i 

potravin), a tedy samostatně vlastně neexistovala. 

 Kromě obecné části potravinového práva jsem se ve své práci zabývala i 

úpravou některých specifických oblastí potravinového práva, a to konkrétně úpravou 

přídatných látek a doplňků stravy. Obě zmíněné oblasti považuji za velmi zajímavé, 

zejména pak z hlediska bezpečnosti používání těchto látek. Přídatné látky jsou přísady, 

které se přidávají do potravin za účelem zlepšení jejich chutě, vůně, vzhledu nebo 

trvanlivosti. Díky nim máme dnes k dispozici široký sortiment trvanlivých potravin po 

celý rok. Přes všechny výhody, které se s používáním přídatných látek pojí, je třeba 

zvážit otázku jejich bezpečnosti, která dosud nebyla jednoznačně zodpovězena. Proto je 

také jejich používání podrobeno přísné regulaci. Nicméně posoudit, zda je toto opatření 

na ochranu zdraví lidí dostačující, je z důvodu přetrvávající vědecké nejistoty týkající se 

působení přídatných látek na lidský organismus poměrně nelehké. Záleží tedy na 

každém jednotlivci, jak se k této skutečnosti postaví - zda nad potenciálním rizikem jen 

„mávne rukou“ anebo se mu raději úplně vyhne. Pro toho, kdo zvolí posledně zmíněné 

řešení, může být alternativou k „běžným“ potravinám ekologická produkce. Ta 

umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny, aniž by docházelo k nepříznivému 

ovlivňování životního prostředí, zdraví lidí nebo hospodářských zvířat. Ekologické 

zemědělství nepoužívá chemické vstupy (a tedy ani přídatné látky) a snaží se co nejvíce 

respektovat přírodní přirozené cykly. Produkty ekologického zemědělství jsou tzv. 

biopotraviny, které jsou pěstovány tak, aby nebylo zbytečně zatěžováno životní 

prostředí a zpracovávají se velmi šetrně, aby si zachovaly svou biologickou hodnotu. 

Pokud se jedná o potraviny živočišného původu, suroviny k jejich výrobě pocházejí ze 

zvířat, která byla chována v příznivých podmínkách a krmena biokrmivy. Biopotraviny 

se označují slovem BIO a logem. Co se týká doplňků stravy, jejich úkolem je doplňovat 

běžnou stravu za účelem zlepšení zdravotního stavu toho, kdo je konzumuje. Jsou 

koncentrovanými zdroji vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo 

fyziologickým účinkem. Jejich bezpečnost je posuzována Ministerstvem zdravotnictví, 

ale otázka jejich účinnosti je ponechána stranou. Jako problematická se tedy může jevit 

skutečnost, že výrobcem deklarovaná tvrzení nemusejí být pravdivá, neboť se nemusejí 

zakládat na informacích z klinických studií. Dále je také třeba se zamyslet nad tím, jestli 

dávky vysoce koncentrovaných mikroživin (přijímané navíc nikoli v přírodní podobě) 
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nemohou naopak na zdraví člověka působit nepříznivě, neboť právě toto v poslední 

době naznačují některé studie. 

 Ve své práci jsem také provedla srovnání českého, polského a francouzského 

potravinového práva. Vzhledem k tomu, že jak PR, tak ČR jsou zeměmi EU, není nijak 

překvapivý závěr, že obě právní úpravy jsou si do značné míry podobné. Stejně jako má 

ČR svůj obecný předpis potravinového práva (zákon o potravinách), má ho i PR v 

podobě zákona o bezpečnosti potravin. V obou zemích jsou obecné předpisy 

doprovázeny předpisy prováděcími a souvisejícími. Ani soustavy kontrolních orgánů v 

obou zemích se nevyznačují výraznějšími odchylkami. Protože má PR kvalitní úpravu 

potravinového práva, vysvětluji si excesy ohledně nekvalitních a někdy i nebezpečných 

potravin dovážených z PR do ČR nepoctivostí jednotlivých provozovatelů 

potravinářských podniků, tlakem obchodních řetězců (poptávka po levných 

potravinách) a selháváním kontrolních mechanismů. Nepoctivost lidí je problémem, 

který na úrovni potravinového práva bude řešen jen obtížně, ale jistou motivací pro 

chování v souladu s požadavky potravinového práva by mohla být hrozba vyššími 

sankcemi. Naproti tomu již byla mezi ČR a PR posílena spolupráce v oblasti kontrolní 

činnosti a předpokládá se její další rozvíjení. Co se týká srovnání francouzského 

potravinového práva s českým, je třeba na úvod říci, že obě země jsou členskými státy 

EU a jejich úpravy jsou s evropským právem plně harmonizovány. Na národní úrovni je 

ve FR obsažena úprava potravin a krmiv ve Spotřebním zákoníku, který se dotýká nejen 

potravin, ale obecně dopadá i na úpravu ostatních výrobků, a v zákoníku zemědělském a 

námořního rybolovu. Dále je úprava také obsažena v zákoně č. 98-535 z roku 1998 o 

posílení zdravotního dohledu a kontroly zdravotní bezpečnosti výrobků určených 

člověku. Těžištěm úpravy jsou tedy na rozdíl od ČR, kde je úprava v samostatném 

zákoně, dva zákoníky a jejich doprovodná legislativa. Kontrolní soustava FR do značné 

míry odpovídá české s tím, že FR má navíc ještě národní orgán, který hodnotí rizika. 

 Závěrem je tedy možné konstatovat, že úprava potravinové problematiky v ČR 

je na vysoké úrovni a české potravinové právo je velmi kvalitní. Navíc se neustále 

vyvíjí a reaguje na technologický vývoj a na nové poznatky výzkumů. Je také 

ovlivňováno právem EU, s jehož požadavky musí být v souladu. Je ovšem také třeba 

zdůraznit, že sama o sobě skutečnost, že je české potravinové právo na vysoké úrovni, 
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vysoký standard bezpečnosti potravin nezajišťuje. K tomu je nezbytné mít státem 

vytvořený systém efektivních kontrolních mechanismů, které na dodržování povinností 

vyplývajících z potravinové legislativy dohlížejí a vynucují jejich plnění.  

 Vzhledem k tomu, že bezpečnost potravin je v ČR zajištěna na vysoké úrovni, 

budoucí vývoj by se mohl vedle udržování vysokého standardu bezpečnosti potravin 

orientovat také např. na posílení kvality potravin. Osobně si myslím, že vyrábět 

potraviny, které jsou např. ze dvou třetin složené ze škrobu nebo jiných „plnidel“, 

nemůže mít na zdraví české populace žádný pozitivní dopad. V tomto ohledu jsem 

zastáncem paternalistického přístupu, neboť běžný občan, který není v oblasti výživy a 

potravin nijak zvlášť vzdělaný, spoléhá na to, že stát na kvalitu potravin dohlíží. 

Uvědomuji si, že požadavek na zvýšení kvality potravin je spíše nereálný, neboť je to 

vlastně otázka ekonomických zájmů. Pokud by totiž potraviny byly vyráběny jen z 

vysoce kvalitních surovin, zákonitě by se to muselo odrazit v jejich ceně. Právě cena je 

pak jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozhodování spotřebitele. 

Poptávka po levných potravinách je dnes veliká, což je také důvodem, proč je do ČR 

dovážena levná polská produkce v tak velkém množství. 

 Dle mého názoru by se tedy potravinové právo de lege ferenda mělo zaměřit na 

dva cíle. Zaprvé na to, aby neustále reagovalo na nové poznatky ze všech oblastí, které 

se ho dotýkají a zajišťovalo tak stále vysoký standard bezpečnosti potravin jako dosud a 

zadruhé na hledání rovnováhy mezi cenou a kvalitou potravin, kdy kvalita by měla být 

dostupná pro všechny. Návrhem určitého řešení by mohlo být např. vyšší zdanění 

„nezdravých potravin“ (alkohol, tabákové výrobky) a z takto získané částky dotace 

potravin „zdravých“ (ovoce, zelenina, celozrnné pekárenské výrobky, kvalitní masné 

výrobky atd.). Vyvážená a kvalitní strava je totiž do značné míry schopna ovlivnit 

zdravotní stav populace, neboť je prevencí v boji s civilizačními chorobami. Zdravý 

člověk představuje pro stát hned několik výhod. Nečerpá dávky systému sociálního 

zabezpečení, zdravotní péči využívá spíše preventivně nebo jen sporadicky a může být 

efektivní pracovní silou posilující hospodářství ČR. Tedy vidíme, že je i v zájmu státu, 

aby dbal na zdraví svých občanů. Pozornost by tak měla být věnována nejen 

poskytování zdravotní péče ve fázi vzniku onemocnění, ale zejména jeho prevenci, a to 
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formou výchovy obyvatelstva ke zdravé výživě a zajištěním bezpečnosti a kvality 

potravin. 
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Seznam zkratek 

 

ADI  Přijatelná denní dávka 

AFC  Komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci,  

  pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami  

AFFSA Francouzská agentura pro zdravotní nezávadnost potravin 

AFFSET Francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost, životní prostředí a práci 

AFSSAPS Francouzská agentura bezpečnosti zdravotnických výrobků 

AHAW Vědecká komise pro zdraví a pohodu zvířat 

ANS  Vědecká komise pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje  

  přidané k potravinám  

ANSES Národní agentura pro zdravotní nezávadnost potravin, pro životní   

  prostředí a práci 

BIOHAZ Vědecká komise pro biologická nebezpečí 

BSE  Nemoc šílených krav 

CCFAC Kodexový výbor pro potravinářské přídatné látky a kontaminanty 

CCNFSDU Kodexový výbor pro výživu a potraviny pro zvláštní výživové účely  

CE  Evropská značka shody 

CEF  Vědecká komise pro materiály přicházející do styku s potravinami,  

  enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky 

CEN  Evropský výbor pro normalizaci 

CENELEC Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

CLA  Konjugovaná kyselina linolová 

CONTAM Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci 

ČNS  České technické normy 

ČR  Česká republika 

DDD  Doporučená denní dávka 
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DGAL  Hlavní ředitelství výživy 

DGCCRF  Hlavní ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitele a potírání  

  nekalých praktik 

DGS  Hlavní ředitelství zdraví 

DG SANCO Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele 

EFSA  Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

EFTA  Evropské sdružení volného obchodu 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EK  Evropská komise 

EN  Evropské technické normy 

ESD  Evropský soudní dvůr 

ESUO  Evropské společenství uhlí a oceli 

ETSI  Evropský institut pro telekomunikační normy 

EU  Evropská unie 

EUROATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

FAO  Organizace pro výživu a zemědělství 

FEEDAP Vědecká komise pro přísady a produkty používané v krmivech 

FR  Francouzská republika 

FSD  Směrnice č. 2002/46/EC o sbližování právních předpisů členských států  

  týkajících se doplňků stravy 

FVO  Potravinářský a veterinární úřad 

GATT  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

GLA  Kyselina gama-linolenová 

GMO  Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy 

IJHARS Zemědělská a potravinářská inspekce kvality 

INFOSAN Varovný systém Světové zdravotnické organizace 

InVS  Institut zdravotního dohledu 
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ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IW  Veterinární inspekce 

JECFA Výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky 

Kodex  Codex Alimentarius Austriacus 

Komise Komise pro Codex Alimentarius 

LOAEL Nejnižší dávka, při které je pozorován škodlivý účinek 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

Nařízení o obecných zásadách potravinového práva  -   

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.  

  ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového 

  práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví  

  postupy týkající se bezpečnosti potravin 

NDA  Vědecká komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie 

NOAEL Dávka, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek 

NPM  Nejvyšší přípustné množství 

Obecný plán Obecný plán řízení krizí 

ON  Oborové technické normy 

OSN  Organizace spojených národů 

PCB  Polychlorované bifenyly 

PIORIN Hlavní inspektorát pro zdraví rostlin a osivo 

PIS  Státní zdravotnická inspekce 

PLH  Vědecká komise pro zdraví rostlin 

PN  Podnikové technické normy 

PPR  Vědecká komise pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na  

  ochranu rostlin 

PR  Polská republika 

RASFF Systém rychlého varování 
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RoHy  Registr hlavního hygienika 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SCF  Vědecký výbor pro potraviny 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SESAE Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 

SEU  Smlouva o Evropské unii 

SFEU  Smlouva o Fungování Evropské unie 

Smlouvy Zakládající smlouvy Evropské unie 

SRN  Spolková republika Německo 

SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SZP  Společná zemědělská politika 

SZU  Státní zdravotní ústav 

UF  Faktor nejistoty 

Ústav  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Ústava ČR Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Výbor  Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 

WB  Světová banka 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

WTO  Světová obchodní organizace 

Zákon o bezpečnosti potravin - 

  Zákon o bezpečnosti potravin a výživě (Sbírka, 2006, 171, část 1225) 

Zákon o potravinách - 

  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně  

  a doplnění některých souvisejících předpisů 
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Příloha 1 

 

 Některé další prameny evropského potravinového práva: 

 

Nařízení 

 Nařízení č. 852/2004 ES o hygieně potravin 

 Nařízení č. 853/2004 ES o hygieně potravin živočišného původu 

 Nařízení č. 882/2004 ES o úředních kontrolách potravin a krmiv 

 Nařízení č. 2073/2005 ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny 

 Nařízení č. 1881/2006 ES o limitech kontaminujících látek 

 Nařízení č. 396/2005 ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách 

 Nařízení č. 510/2006 ES o ochraně zeměpisných označení a označení původu 

zemědělských produktů a potravin 

 Nařízení č. 1924/2006 ES o označování výživové hodnoty 

 Nařízení č. 1925/2006 ES o přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin 

 Nařízení č. 834/2007 ES o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů 

 Nařízení č. 1331/2008 ES o posuzování a schvalování přídatných látek, enzymů 

a látek k aromatizaci 

 Nařízení č. 1333/2008 ES o potravinářských přídatných látkách 

 Nařízení č. 1334/2008 ES o látkách určených k aromatizaci a některých 

složkách vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 

povrchu 

 Nařízení č. 1169/2011 ES o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům
609

 

 a další
610

 

                                                 
609

 Viz KOCOUREK, V. Úvod do potravinářské legislativy. Praha: VŠCHT, 2012. 
610

http://www.bezpecnostpotravin.cz/seznam-potravinarskych-predpisu-eu-1-cast.aspx a 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/seznam-potravinarskych-predpisu-eu-2-cast.aspx 
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Příloha 2 

 

Některé další prameny českého potravinového práva: 

 

Zákony 

 zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

 zákon č. 61/1997 Sb., o lihu 

 zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

 zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení 

 zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii (upravuje povinnosti v oblasti používání 

měřidel, vážení a odměřování objemu) 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

 a další
611

 

Vyhlášky a nařízení 

 Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 

obohacování potravin 

 Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných 

látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin 

 Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o 

vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 

 a mnoho dalších
612

 

 

                                                                                                                                               
 
611

 Viz např. ŠKOPEK, B. Průvodce potravinovou legislativou I.díl. 1.vydání. Praha: ÚZPI, 2005. 79 s. 

ISBN 80-7271-160-1. str. 14. 
612

 Dostupné např. z http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/zakon-o-potravinach/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_vyhlaska-2008-225.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_vyhlaska-2008-225.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_vyhlaska-2008-4-potraviny.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_vyhlaska-2008-4-potraviny.html
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Český abstrakt 

 

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat a charakterizovat potravinové právo v 

ČR a ve vybraných zemích. Práce se zaměřuje na poskytnutí uceleného pohledu na 

obecnou část potravinového práva, ale pojednává také o některých vybraných aspektech 

potravinového práva a o problematice související. Téma „Potravinové právo v ČR a v 

zahraničí“ jsem si zvolila proto, že se dlouhodobě zajímám o oblast výživy člověka a 

chtěla jsem proniknout do právní úpravy této problematiky. 

 Ve své práci vycházím z analytické a syntetické metody a používám také 

metodu jazykovou, logickou a historickou. Metoda komparativní pak své uplatnění 

nalézá v posledních dvou částech (část dvanáctá a třináctá), které srovnávají 

potravinové právo v ČR a ve vybraných zemích. Z hlediska struktury je práce členěna 

do částí, kapitol a podkapitol. Včetně předmluvy (část první), úvodu (část druhá) a 

závěrů (část čtrnáctá) je práce rozdělena do čtrnácti částí. Třetí a čtvrtá část vymezují 

postavení potravinového práva v právním řádu ČR, definují základní pojmy (potraviny, 

potravinové právo) a poskytují přehled pramenů práva na národní, evropské i 

mezinárodní úrovni.  

 Pátá část se věnuje vývoji potravinového práva v ČR a EU. Zmínku o historii 

jsem do práce zařadila pro doplnění souvislostí, které umožní lepší porozumění 

současné podobě potravinového práva. 

 Šestá a sedmá část jsou těžištěm práce, neboť obsahují právní základ úpravy 

potravin a poskytují ucelený pohled na obecnou část potravinového práva EU a ČR. 

 Část osmá je věnována související problematice. Jedná se o problematiku právní 

úpravy krmiv a hnojiv, neboť ta jsou také součástí potravinového řetězce a mohou 

ovlivnit bezpečnost potraviny. 

 Část devátá se zabývá ekologickou produkcí, která umožňuje produkovat 

potraviny vysoké kvality, aniž by docházelo k nepříznivému ovlivňování životního 

prostředí, zvířat nebo rostlin. 
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 Část desátá a jedenáctá se zaměřují na vybrané aspekty potravinového práva. 

Konkrétně jde o úpravu přídatných látek a doplňků stravy. Tato témata jsem do své 

práce zařadila, neboť je považuji za velmi zajímavá. 

 A konečně část dvanáctá a třináctá srovnává potravinové právo v ČR, Polsku a 

Francii. 

 Závěry shrnuje část poslední - čtrnáctá. ČR má velmi kvalitní potravinové právo, 

které zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti potravin. Proto by se mělo podle mého 

názoru potravinové právo v budoucnu zaměřit jen na to, aby stále reagovalo na nové 

technologické poznatky a výsledky výzkumů a rovněž i na prohloubení kvality potravin. 
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Anglický abstrakt 

 

The Food Law in the Czech Republic and in Foreign Countries 

 The purpose of my thesis is to analyse and characterise the food law in the 

Czech Republic and in selected foreign countries. The thesis focuses on providing 

comprehensive view of the general part of food law but also discusses selected aspects 

of food law and related issues. The reason for my thesis is my long-term interest in the 

field of human nutrition. Therefore I intended to gain some knowledge of the legal 

framework of food. 

 My thesis is based on the aproach of analysis and synthesis. I also use the 

linguistic, logical and historical method in my thesis. The comparative method is used 

in the two last chapters (Chapter Twelve and Thirteen) which deal with the comparison 

of food law in the Czech Republic and selected countries. 

 The text of my thesis is divided into chapters, subchapters and parts. The thesis 

is composed of fourteen chapters (including Preface - Chapter One, Introduction - 

Chapter Two and Conclusions - Chapter Fourteen). Chapter Three and Four are 

introductory and define the position of food law in the system of Czech law and also 

define basic terminology (food, food law) and outline relevant Czech, European and 

International sources of law. 

 Chapter Five explores the evolution of food legislation in the Czech Republic 

and in the European Union. The history of food law is mentioned to provide context and  

basis for better understanding of present food law. 

 Chapter Six and Seven are of great importance because they explicate legal basis 

of food legislation in the Czech Republic and in the European Union and provide 

comprehensive view of its general part. 

 Chapter Eight is dedicated to related issues. It concentrates on issues dealing 

with the legislation of the feed and manure because they also take part in the food chain 

and are able to endanger food safety. 



177 

 

 Chapter Nine examines the ecological production which enables to produce the 

food of high quality without unfavorable influence on the environment, animals and 

plants. 

 Chapters Ten and Eleven focus on selected aspects of food law. It is the 

legislation of additives and (dietary) supplements. This topic was included in my thesis 

because I find it very interesting. 

 Finally Chapters Twelve and Thirteen compare food law in the Czech Republic, 

the French Republic and the Polish Republic. 

 Conclusions are drawn in the last chapter - Chapter Fourteen. Czech food law is 

of high quality and it ensures food safety at a very good level. For the future, as I see it, 

food law should focus on responding to the technological and research progress and also 

on regulation of food quality.  
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