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Rovnoprávné postavení českých 

zemědělců a potravinářů v rámci EU  

Konkurenceschopnost českého 

potravinářství  

Zlepšování postavení potravinářů v 

dodavatelském řetězci a řešení s tím 

související problematiky nekalých 

obchodních praktik 
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ministerstva zemědělství  

 
 



Aktuální novinky v legislativě 

• Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 
110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
(ve fázi přepravy musí být doklad o původu zboží k 
dispozici a okamžitě předložen orgánu dozoru, 
zpřesnění definice malého množství) 

• Vyhláška č. 39/2018 Sb. ze dne 2. března 2018, 
kterou se mění vyhláška č. 54/2004 sb., o 
potravinách určených pro zvláštní výživu a o 
způsobu jejich použití, ve znění pozdějších 
předpisů (požadavky na značení potravin „bez 
laktózy“) 

• Vyhláška č. 58/2018 Sb. o doplňcích stravy a o 
složení potravin s účinností od 1. 11. 2018 
(nahrazující vyhlášku č. 225/2008) 



Aktuální novinky v legislativě 
 

Nařízení evropského parlamentu a 

rady (EU) 2017/625 ze dne 15.  března 

2017 o úředních kontrolách 

 

 

• Účinnost k 13.12.2019 

• Analýza předpisu 

• Zpracovávání srovnávací tabulky 

• Implementace do národní legislativy 



Aktuální novinky v legislativě 

 

Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/506 ze 

dne 26. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

zaručených tradičních specialit („pražská 

šunka“ (ZTS)) 

 

• Použitelné ve všech ČS od 26.3.2018 (úřední 

věstník EU) 

 

• Zapsané názvy lze použít k označení produktů, 

které jsou uváděny na trh na území EU a 

nevyhovují specifikaci produktu „pražská šunka“ 

(ZTS), po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost. Používají-li se s odkazem na 

produkty, které nevyhovují specifikaci produktu, 

nesmí být tyto názvy uváděny společně s označením 

„zaručená tradiční specialita“ ani se zkratkou „ZTS“ 

nebo symbolem unie 



Nekalé obchodní praktiky 

Národní právní úprava - zákon č. zákon č. 395/2009 Sb. o významné 

tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím 

zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 

Problematika NOP - podnákladové ceny,  rozdílné marže na stejných 

výrobcích, dvojí kvalita potravin apod. 

Důsledné vymáhání zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských 

a potravinářských produktů  

Odborná diskuse nad revizí zákona o významné tržní síle tak, aby došlo k 

efektivnímu a účinnému naplnění cíle a záměru tohoto předpisu   

 

Systematický tlak na EK s cílem řešit nekalé obchodní praktiky evropským 

právním předpisem 

1. Celoevropská veřejná konzultace na téma „Jak učinit potravinový řetězec 

spravedlivější“ (2017) 

2. Očekávané předložení konkrétních výstupu ze strany EK v dubnu 2018 

 

 



RUM ETHER 

Negativní stanoviska EFSA - aromatická látka „rum ether“ (karc. a genotoxické 
látky) 

Významná produkce rumového etheru v ČR (až 160 tun ročně) 

Dopad na použití rumového etheru pro alkoholické nápoje (tuzemák), 
cukrovinky, pekařské výrobky apod. 

Přechodné období pro uvádění aromatické látky na trh a výrobků obsahující 
aromatickou látku na trh pouze do 22. 4. 2018 

 

ČR společně s SK podaly EK žádost o povolení výjimky možného užití 
aromatické látky pouze v tradičním alkoholickém nápoji – tuzemák 

U ostatních kategorií potravin průmysl provádí vývoj alternativních rumových 
aromat bez obsahu rumového etheru, která by plně senzoricky nahradila 
stávající rumová aromata  

 

EK prodloužila 17.4.2018 České republice a Slovenské republice stávající 

výjimku na dalších 5 let v užívání „rumového aroma“ do tradičního 

alkoholického nápoje typu Tuzemák pro výrobce lihovin 

 

 



DOTČENÉ VÝROBKY 
 

hranolky a další smažené 

výrobky z krájených 

brambor 

bramborové lupínky, snacky, 

krekry a jiné výrobky 

z bramborového těsta 

chléb 

snídaňové cereálie (kromě 

obilné kaše) 

jemné pečivo: keksy, 

sušenky, suchary, cereální 

tyčinky, oplatky, suchary, 

knäckerbroty, perník apod.  

pražená káva a instantní 

(rozpustná) káva 

náhražky kávy 

potraviny pro malé děti a 

obilné příkrmy určené pro 

kojence a malé děti 

Nařízení komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující 
opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti 

akrylamidu v potravinách, účinné od 11.  4.  2018 

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

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

Evropská komise rovněž plánuje uskutečnit informační 
kampaně jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl 

Diskuse o budoucím doporučení pro monitorování 
přítomnosti akrylamidu v potravinách, které nespadají do 
oblasti působnosti tohoto nařízení 

Stanoveny srovnávací hodnoty pro určené 

výrobky, které by neměly být překračovány,  

tyto hodnoty nejsou maximálním limitem, 

jsou indikátorem toho, že nově zavedená 

opatření jsou účinná !  

AKRYLAMID 



Budoucnost 

českého 

potravinářství 

 

POTRAVINY PŘÍZNIVÉ PRO 

LIDSKÉ ZDRAVÍ, CHUTNÉ A 

FINANČNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ 

 

REFORMULACE POTRAVIN 

 

INOVACE A VÝVOJ  

TECHNOLOGIE VÝROBY 

POTRAVIN 

 

ZDRAVOTNÍ ASPEKT – 

PREVENCE 

KARDIOVASKULÁRNÍCH 

ONEMOCNĚNÍ, OBEZITY 
 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Kontakty:   

Ministerstvo zemědělství,  Těšnov 17, 110 00 Praha 1 

tel. +420 221 811 111, web: www.eagri.cz 

Dotazy posílejte na info@mze.cz 


