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DOPLŇKY STRAVY-definice 
-   jsou to potraviny (potravinářská kategorie) 

- odlišují se od potravin pro běžnou spotřebu 
vysokým obsahem vitaminů, minerálních nebo 
jiných látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem 

 

- jsou konzumovány v malých odměřených 
množstvích ve formě tablet, kapslí, kapek… 

 

- byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy 
spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní 

stav (podle zákona) 
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DOPLŇKY STRAVY-druhy 

• Vitaminové – vit. A, B, C…, vitaminy vhodné doplňovat při 
jednostranné stravě 

vegetariánská strava, únava, vyčerpání – nedostatek vitamínů 
skup. B,  

starší lidé –nedostatek vitaminu D, špatné vstřebávání vápníku 

 

• Minerální látky – vápník, hořčík (svalové křeče), chrom 
(diabetici) 

 

• Bylinné – žen-šen, pupalka dvouletá, heřmánek, 
ostropestřec mariánský (očista jater) 

 

 

Doplňky stravy mohou obsahovat na obalu jen schválená 
zdravotní tvrzení pro vitaminy, minerální látky, pro byliny 
zatím není dokončeno hodnocení 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrOq_2aTNAhUHPRoKHbcOBS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zshavl.cz%2Fchemie%2Fmaterialy%2F9%2Fprirodni_latky%2F18_Ch9_doc_Vitaminy_pracovni_list.docx&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNF7JJI58lTEOe_oDE1WhrKmM3f9kQ&ust=1465896831172846
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Doplněk stravy x léčivo 

Heřmánek pravý Matricaria chamomilla  

Léčivé přípravky 

registrované SÚKL 
(homeopatika) 

 

    Doplňky stravy 
registrované MZe 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2FHeel-BHI-Viburcol-12-Suppositories-1-1-g-Each%2F9271&ei=bYImVaC4D4PyaqvegHg&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNENqmzsXfyB1loxCqpkV4rtk9ye_Q&ust=1428673462169164
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.zbynekmlcoch.cz%2Finformace%2Ftexty%2Fbyliny-rostliny-zdravi%2Fhermanek-pravy-ucinky-vliv-na-lidske-zdravi&ei=YYcmVYKLIoneavCCgdgF&psig=AFQjCNHqE6lj6SEEOxLj2FSYUSVWhlJjlA&ust=1428674786072633
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Feshop.pharmawell.cz%2Fmullerovy-pastilky-s-hermankem-a-vitaminem-c-12-pastilek&ei=VokmVZycG9DpaJuXgFA&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNEFyzuXiwVNduMYP-0Py8z92ey1Qg&ust=1428675236838832
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Doplněk stravy x léčivo 

• Léčivé přípravky  

glukosamin sulfát, chondroitin sulfát  

• Doplňky stravy 
glukosamin sulfát, chondroitin sulfát 

   +Vitamin C  

 

Důležité je množství účinné látky v 1 tabletě 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCImTso_wyMcCFQRxFAodRe4KXw&url=http%3A%2F%2Fsdeleni.idnes.cz%2Flecba-artrozy-chce-trpelivost-vyzkousejte-lek-condrosulf-pak-%2Fona_sdeleni.aspx%3Fc%3DA100217_164100_zdr_sdeleni_ahr&ei=d87eVcn7FITiUcXcq_gF&psig=AFQjCNEVdOD2nzwej0uF9jELAc_erjD25A&ust=1440751589351112
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNimm_LwyMcCFcO7FAodDtsIXg&url=http%3A%2F%2Fwww.docsimon.cz%2Fzbozi%2Fdona-granulat-sacky-20x-1500mg&ei=Rs_eVdjrI8P3Uo62o_AF&psig=AFQjCNGGg_oMuGdMWfbV4BHS2BvvyffMBg&ust=1440751782130760
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqotO_xyMcCFUu8FAodVwcOBA&url=http%3A%2F%2Fwww.suplementy-fitness.cz%2FKloubni-vyziva&ei=TdDeVarOCMv4UteOuCA&psig=AFQjCNFU2PtaJfFcLHUKZlbzf6l5-rAWWw&ust=1440752042488091
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPL8k7fyyMcCFYGPFAodXR0D4w&url=http%3A%2F%2Fwww.nejlepsiceny.cz%2Fdoplnky-stravy%2Fnaturvita-ortoprim-90-tablet.html&ei=49DeVbL_JIGfUt26jJgO&psig=AFQjCNFU2PtaJfFcLHUKZlbzf6l5-rAWWw&ust=1440752042488091
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Doplněk stravy x léčivo 

• Melatonin - léčivý 

přípravek 

 

• Melatonin – doplněk 

stravy 

 

V ČR zatím pouze léčivý přípravek, v USA a některých zemí EU (Slovensko) 

doplněk stravy 

ČR musí v rámci notifikace EK zdůvodnit zařazení melatoninu do negativního 

seznamu 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2mkQiILDVMAd4M&tbnid=JP3PKgw3p1VBtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.docsimon.cz%2Fzbozi%2Fcircadin-2-mg-tbl-21x-2mg&ei=-F21U9K7IIyQ4gSAwoDQBA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNGVDkFe4vkfcMBjZucOTaYwm7pU-A&ust=1404481291132771
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y_ur8KbjS0-MpM&tbnid=BKr-owykvW1KwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjuicerrecipesnow.com%2Fnatural-sleep-with-melatonin%2F&ei=RWq1U7nOMIj_4QThzYGgAg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNEiowhzPmAcZ91QXdpXxzVgGGa9zA&ust=1404484497814733
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Melatonin – zdravotní tvrzení x 

terapeutické indikace 
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Doplněk stravy x léčivo 

Rozhoduje SÚKL podle zákona 

č. 378/2007 Sb. o léčivech,  na 
žádost v případě pochybností nebo 
z vlastního podnětu  

 

Léčivý přípravek podléhá regulaci 
podle zákona o léčivech 

 

Doplňky stravy podléhají zákonu o 
potravinách 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcasopis.vsehrd.cz%2F2012%2F03%2Fsmluvni-pokuta-v-aktualni-rozhodovaci-praxi-soudu%2F&ei=M9csVYDzA4TJO8W8gFg&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNHuFh5tuRpO2ryfkvWD4gof4ZFzew&ust=1429088404571427
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcasopis.vsehrd.cz%2F2012%2F03%2Fsmluvni-pokuta-v-aktualni-rozhodovaci-praxi-soudu%2F&ei=M9csVYDzA4TJO8W8gFg&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNHuFh5tuRpO2ryfkvWD4gof4ZFzew&ust=1429088404571427
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.agfoil.cz%2Fnovinky%2Fnovy-potravinovy-zakon-co-meni&ei=E9gsVdbfEIHgOM7xgKAE&psig=AFQjCNHB7k8wFYj4Kt30TQcGlWnvdhpHSg&ust=1429088244755056
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Jak si vybrat doplněk stravy 

1) Nejlepší je pestrá strava – poskytuje dostatek 
živin, vitaminů a minerálních látek 

 

2)     V případě rekonvalescence, diety, 
metabolických potíží – doplněk stravy 

 

3) Poradit se se svým lékařem nebo 
lékárníkem… 

 

4) Porovnat množství účinné látky v 1 tabletě vs 
cena 

 

5)    Nevěřte na žádné zázraky ! 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh7yE1dTMAhXCvRoKHYAAC-QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.diety-recepty.cz%2Fcz%2Fmenu%2F71%2Fe-shop-doplnky-stravy%2Fclanek-154-ph-zazrak-zhubnete-odkyselenim%2F&bvm=bv.121658157,d.bGg&psig=AFQjCNERpCSjb8uWtLv2DV9Yv4a7NZwIDw&ust=1463146743616039
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Pozor na přípravky na hubnutí, 

detoxikaci, odkyselení, odčervení 

• Přípravky na hubnutí – nebyl 
prokázán efekt 

 

• Přípravky na očistu organismu – 
detoxikace, odkyselení – nebylo 
prokázáno 

 

• Přípravky na odstranění parazitů 

 

Neschválená tvrzení ! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMnaPv5uXMAhXBbxQKHSdUDPcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.regenerace-obchod.cz%2Fregenerace-obchod-cz%2Feshop%2F10-1-Odkyseleni%2F0%2F5%2F277-mSk-Zasadita-mineralni-smes-na-ODKYSELENI-ORGANISMU-186-g&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNHnrnmJ7cjAgMDeyinf-IS4hpbr6g&ust=1463735752673941
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Doplňky stravy - Placebo efekt 

Placebo – neúčinná látka - vyvolá u 
člověka pozitivní dopad na jeho 
zdravotní stav 

 

Vysvětluje se autosugescí – člověk je 
přesvědčen, že je dobře léčen, je o 
něj pečováno a tento pocit 
zklidňuje a zlepšuje psychický stav 
člověka 

 

Alternativní medicina – vysvětluje se 
také placebo efektem 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7KTr1tTMAhVLAxoKHWxIA_0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologon.cz%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F14-psycholog-online%2F470-placebo-efekt-jak-lidska-mysl-promeni-cukr-v-lek&bvm=bv.121658157,d.bGg&psig=AFQjCNEJr2V4DZj-8UNMetEasre9EVhdaA&ust=1463147214599100
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Doplňky stravy v alternativní 

medicině 
Ajurvéda – tradiční indické lékařství 

masáže, jóga, byliny 

 

Obvykle bylinné přípravky, připravené 
speciální technologií  

 

Pozor na kontaminace olovem, rtutí ! 

 

Přepuštěné máslo Ghi – pravidelná 
konzumace v Indii,  

prodloužení trvanlivosti másla 
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Doplňky stravy v alternativní 

medicíně 

Tradiční čínská medicína 中醫 

Klinika Hradec Králové 

 

Energie čchi, principy jing a jang a 

učení o pěti prvcích 

 

-akupunktura 

-akupresura 

-masáže 

-fytoterapie (podávání bylin) ve formě 

doplňků stravy 

Pozor na čistotu  a záměnu bylin 
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Kombinace doplňků stravy s léčivy 

– Warfarin (ředění krve) 

Zvýšení účinku:  

 

Ginkgo biloba 

Allium sativum, 

Angelica sinensis, 

Caprica papaya 

Salvia miltiorrhiza 

 

   

Snížení účinku: 

 

Hypericum perforatum 

 Panax spp 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwialqmohKPPAhWKthQKHc5-D4oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fweb2.mendelu.cz%2Faf_211_multitext%2Fsystematika%2Fucebni_text%2Fsystem%2Fkrytosemenne%2Fdvoudelozne%2Ftrezalkovite%2FHypericum_perforatum.html&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNFL2cpRDT7GJW2DsyFygXvDR5UtQQ&ust=1474635672292898
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUyOj7hKPPAhWE1hQKHYxPDkUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_29984696_branch-with-fresh-green-leaves-in-the-spring-of-the-ginkgo-tree-ginkgo-biloba-isolated-in-front-of-w.html&psig=AFQjCNFg9WNxwjcS_TdhInT5ieLZHZH3FQ&ust=1474635540513090
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Kombinace doplňků stravy s léčivy 

-Antidepresiva 

Třezalka tečkovaná  
 

působí podobně jako některé  

druhy antidepresiv 

 

zejména na bázi  SSRI –selektivní 

inhibitor zpětného vychytávání 

serotoninu, 

(serotoninový syndrom ) 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif-oWTj6PPAhVCQBQKHQejCLUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fobchod.wendys.cz%2Fbyliny-c8%2F&psig=AFQjCNEM2Z1PugIQlXSmRChB4ccVFDaKWQ&ust=1474638622204034
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DOPLŇKY STRAVY - uvádění 
na trh 

Notifikace  DS MZe (§3d zákona o 

potravinách) 

zaslání textu české etikety 

(písemně nebo elektronicky) 

 

Databáze ROHY zahrnuje oznámené 

doplňky stravy na MZ do r.2014   

http://snzr.ksrzis.cz 

 

od r.2015 databáze DS neexistuje           

 

http://snzr.ksrzis.cz/
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Rostliny povolené pro použití do 

doplňků stravy 
Není harmonizováno na úrovni EU, problémy s notifikací, 

akceptování doplňků stravy v jednotlivých zemích 

Některé země EU mají vlastní seznamy povolených rostlin –
Belgie, Francie, Italie 

 

Projekt Belfrit  seznam spojuje seznamy Bel.Fr. It.  

1000 rostlin-část A 

150 rostlin –část B  

(nutno další info)  

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fzena.sme.sk%2Fmeniny_ma%2Fmaria%2F&ei=Rh0tVZ7kOsvnaL60gfgF&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D195.113.79.50%26ts%3D1429018412933922%26auth%3Dsjvdsmcmszwmvpp67lfhywv6lywspgvg%26rndm%3D0.03218802357253264&v6s=2&v6t=92275&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNHYm_8XkvSLaeDr5pSBcBL3VD_vDQ&ust=1429106302940698
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Doplňky stravy – rostliny omezeně použitelné  
vyhláška č.225/2008 

Dnes nově možno 60 

mg extraktu za 

podmínky varování 

pro osoby užívající 

léky na ředění krve ! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2FRexall-Sundown-Naturals-Ginkgo-Biloba-Plus-100-Tablets%2F41103&ei=75MmVaHGNdPjaqKegPgI&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNEHZLeLdLVFUFvdLLrzqScNEffiqw&ust=1428677895390468
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Doplňky stravy – rostliny zakázané 
vyhláška č.225/2008 

 

Velmi jedovatá 

celá rostlina –

obsah 

tropanových 

alkaloidů 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.inzerce-bazar.cz%2Fencyklopedie%2Fkatalog-rostlin%2Fjedovate-rostliny%2Fnebezpecne-rostliny%2Frulik-zlomocny-atropa-bella-donna.html&ei=nJ0mVbOsN4PoaI-UgZgB&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGHIUPudWq1aWu8Vl35yy9f919iKw&ust=1428680435059794


20 

Hodnocení bezpečnosti rostlin 

Princip předběžné opatrnosti 

v případě nedostatku informací o 

rostlině 

 

-varování před konzumací dětmi, 

těhotnými a kojícími ženami 

 

-varování uvedená ve vyhlášce 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj97diOirHMAhUEwBQKHSwhClQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.taurusnet.cz%2Fakce-skupiny-taurus%2Faktualni-novinky-a-zmeny-v-pravidelnych-hracich-mistech-a-terminech-2440&bvm=bv.120853415,d.bGs&psig=AFQjCNGstFD809Xb3DJCZvhDz9nrsJFCgw&ust=1461924168259839
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DOPLŇKY STRAVY – 
zdravotní nezávadnost 

Obsah rizikových složek - obsah nelegálních 

látek (nedeklarovaných výrobcem) 

hormonální povahy (progesteron, melatonin) 

léčivé látky (sildenafil) 

Chemické a mikrobiologické 

kontaminanty (Pb, Cd, Hg…- požadavky podle 

nařízení EU) 

malé riziko pro spotřebitele – malá množství 

 ( mykotoxiny- ostropestřec mariánský) 
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Doplněk stravy pro děti –

hodnocení zdravotního rizika 
• Určeno pro kojence od 1 měsíce při 

plynatosti 

• Účinná látka : fenyklový olej 

 

estragol – genotoxický karcinogen  

anethol – ADI (stanoveno) 

EFSA –hodnocení bezpečnosti rostlin – princip 
QPS (2014) 

  

Foeniculum Vulgare  nemá statut QPS, 
doporučeno posuzovat case by case 

Výrobek nedoporučen na český trh s ohledem 
na způsob podávání a přítomnost estragolu 
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Doplňky stravy s B17 

• B17 – laetril, amygdalin – obsažené v jádrech 
pecek meruněk, hořkých mandlí a dalších 
peckovin 

    (údajné protirakovinné účinky) 

 

• Enzymatickou hydrolýzou amygdalinu vznik 
kyanogenních glykosidů – kyanidy - jedovaté ! 

 

Stanovisko SZÚ 

• Akutní referenční dávka pro kyanidy ARfD   

     4,5 mg/osoba o hm.60 kg – tj.  

 2 meruňková jádra (hořké mandle) denně –
odpovídající denní dávka doplňku stravy  

 

 Hodnocení EFSA 2016 - podobné závěry 
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DOPLŇKY STRAVY a PNT 

• PNT – potravina nového 
typu (složka potraviny), která 
se významným způsobem 
nepoužívala na území EU 
před r.1997 

 

• rostliny pocházející z 3. zemí 
přítomné často v doplňcích 
stravy 

Afrodiasiakální 

účinky 

Podpora tvorby 

testosteronu 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=saCrzco9qo573M&tbnid=t_a9PZRygaIeGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hfn-usa.com/product/Eurycoma_Longifolia/Healthy-Herbs&ei=ayvNU9f-MMGaO6D1gLgP&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNENoqpFUZvpI184BNby11uzj6Rmqw&ust=1406041299657460
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http://nutrivigilance.szu.cz/ 
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http://nutrivigilance.szu.cz/ 
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Kontrola doplňků stravy na 

českém trhu 

SZPI - Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Kontrola 
- složení (složky povolené, formy vitaminů) 

 

- kontaminujících látek (olovo, kadmium, 
rtuť, hormonální látky, THC) –hodnocení 
na základě stanoviska SZÚ 

 

- označování ( povinné údaje, nepovinné 
údaje - výživová a zdravotní tvrzení)  

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.olivovyobchod.cz%2F&ei=rMwrVZjPNMGpsgGW_YDQBw&bvm=bv.90491159,d.bGg&psig=AFQjCNHZmUOa_5luOs4MVTHbLzW72NVExg&ust=1429020205448972
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMG2ioj-5McCFYVeFAodSfEByA&url=http%3A%2F%2Fwww.safefoods.nl%2Fen%2Fsafefoods%2FElearning%2FRisk-Governance%2F3.-SAFE-FOODS-research-on-institutions%2F3.1-Food-Safety-Regulation%2F3.1.1-European-Union-level.htm&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNFEF78PiLKFXedi6ZuyMc1TFO9INQ&ust=1441717387128909
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIrmzsP-5McCFYG1FAodzkMKCw&url=http%3A%2F%2Fwww.nebezpecneleky.cz%2Fstatni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNGuRQGEICwaVSDHJ9H4L1UBjePS8w&ust=1441717531792448
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Děkuji za pozornost 
winklerova @szu.cz 
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