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ROK 2019 V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ

Uplynulý rok byl, co se týče potravinářské legislativy, pro pekaře a cukráře poměrně bohatý. 
Vedle novely zákona o potravinách probíhalo připomínkové řízení k návrhu komoditní Vyhláš-
ky o požadavcích na mlýnské a obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výroby 
a těsta, jejímž gestorem je Ministerstvo zemědělství ČR. Dále byl postupně precizován návrh 
stanoviska MZe ČR ke způsobu dobrovolného označování „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vy-
jádření s podobným významem, který byl vydán na podzim loňského roku. Vedle těchto norem 
byly schvalovány další předpisy, které mají návaznost na pekárenský obor, např. Vyhláška o po-
žadavcích na mléko a mléčné výrobky či jedlé tuky a oleje. Začala též příprava nové legislativy 
v oblasti obalového a odpadového hospodářství a transpozice směrnice EP o nekalých obchod-
ních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

§
ČESKÁ LEGISLATIVA

Pro rok 2019 byla stěžejní novela zákona o potravinách (z dů-
vodu nového nařízení EU o úředních kontrolách 2017/625) 
a její samotné připomínkování. Vláda předložila sněmovně 
návrh zákona 5. 6. 2019 a poslancům byl rozeslán sněmovní 
tisk č. 502. Na podzim 2019 tak pokračoval legislativní pro-
ces na půdě Parlamentu. V rámci zákona došlo například 
k úpravě a zpřesnění podmínek pro použití loga česká po-
travina, definování podmínek pro dobrovolné označení „vý-
robce“ na obale potravin a novela také zapracovala i regulaci 
praktiky dvojí kvality potravin. 

V roce 2018 byl do mezirezortního připomínkového řízení 
rozeslán návrh Vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné 
výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky 
a těsta (dále jen „Pekařská vyhláška“). K vypořádání při-
pomínek došlo v průběhu roku 2019. Následný notifikační 
proces byl však z důvodu zaslaných připomínek ze strany 
některých členských států z původní lhůty 3. 10. 2019 pro-
dloužen do 3. 1. 2020. V důsledku prodloužení období nelze 

návrh přijmout po dobu 3 měsíců, tj. do 3. 1.2020. Očekává 
se, že komoditní „pekařská vyhláška“ vyjde ve sbírce záko-
nů v druhé polovině ledna 2020. Účinnost bude stanovena 
pravděpodobně k 1. 7. či k 1. 8. 2020, tak aby výrobci mohli 
zpracovat obaly, jejichž údaje na potisku nebudou v soula-
du s platnou vyhláškou. 

Hlavním důvodem novely bylo přizpůsobení požadav-
kům rychlého technologického vývoje v oboru, platné 
terminologii a použitelným předpisům národním a Ev-
ropské unie. Pekařská vyhláška zapracovává nově do-
plnění důležitých definic, jako jsou: pekárna, jednotlivé 
typy kvasů, některé nové druhy a skupiny výrobků (např. 
grahamový chléb a pečivo). 

Vyhláška také upravuje v příloze č. 9 požadavky na jakost 
pekařských výrobků. Nově jsou koncipovány přípustné 
záporné hmotnostní odchylky pekařských výrobků. Dů-
ležitou změnou je zavedení nového označování kategorií 
chleba: tradiční kvasový, kvasový a kvasového typu. Tato 
úprava by měla prospět jak výrobcům kvalitního chleba 
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vyráběného tradiční technologií, tak spotřebitelům k lepší 
orientaci při výběru chleba v obchodech.

Letos byla též notifikována Vyhláška  274/2019, kterou se 
mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko 
a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Za-
čátkem listopadu pak byla následně publikována ve Sbír-
ce zákonů. Hlavním cílem novely je zejména přizpůsobení 
se přímo použitelným předpisům Evropské unie, přede-
vším v souvislosti s upozorněním Evropské komise na ne-
soulad při označování mléčných výrobků označených jako 
„řecký jogurt“.

Ještě koncem roku 2018 byla vydána Vyhláška č. 253/2018 
Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při 
výrobě potravin. 

Další důležité téma, které se objevilo v roce 2019, bylo 
odpadové a obalové hospodářství a s tím související při-
pravovaná a projednávaná legislativa na národní úrovni. 
Evropská komise již v roce 2018 přijala nový balíček obě-
hového hospodářství. Ministerstvo životního prostředí 
tak připravilo následující právní předpisy -  návrh nového 
zákona o odpadech, návrh zákona o výrobcích s ukonče-
nou životností, návrh novely zákona o obalech a návrh 
změnového zákona. Po zapracování připomínek a dopo-
ručení Legislativní rady Vlády ČR v říjnu 2019 probíhal 
dále legislativní proces na úrovni Parlamentu. 

Na základě publikované Směrnice o omezení dopadu ně-
kterých plastových výrobků na životní prostředí, která obsa-
huje skupiny jednorázových plastových výrobků a opatření 
ke každé skupině, došlo koncem roku ze strany Ministerstva 
životního prostředí ČR k pozvolné přípravě dané transpozi-

ce (do 3. července 2021).  Výrobci by se ale se „Směrnicí“ 
měli seznámit již nyní, a to především s jednotlivými lhůta-
mi provádění určitých opatření na základě čl. 17 (např. čl. 
5 – zákaz uvádění na trh a zákaz oxodegradabilních plastů 
– od 3. července 2021, čl. 7 (1) – požadavky na označování – 
od 3. července 2021). Návrh samostatného transpozičního 
zákona by měl být předložen v 1. čtvrtletí roku 2020. 

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Nové potraviny

V roce 2019 bylo přijato Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2019/1272, které povoluje rozšíření použití kvasničných 
beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

Obdobně bylo přijato Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2019/1294, kterým se povoluje uvedení betainu na trh (re-
gulace hmotnosti, pro sportovce…).

Došlo také k prodloužení přechodného období pro uvádě-
ní hmyzu na trh. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2015/2283, čl. 35 o nových potravinách stanovuje 
přechodné období pro uvádění na trh potravin, na které 
se nevztahovala působnost nařízení (ES) č. 258/97. A to 
za předpokladu, že na ně vztahuje působnost nařízení č. 
2015/2283 a byly v souladu s platnými právními předpi-
sy uvedeny na trh před 1. lednem 2018. Taková potravina 
může být uváděna na trh do té doby, než bude povolena 
rozhodnutím Komise (na základě podané žádosti o povo-
lení nové potraviny, nebo na základě oznámení o tradiční 
potravině ze třetí země). A to za předpokladu, že žádost či 
oznámení byly podány nejpozději do 1. ledna 2019.  Evrop-
ská komise potvrdila, že přechodná opatření budou trvat 
i v roce 2020, dokud nebudou přijata konečná rozhodnu-
tí o žádostech a notifikacích.  Tato situace se týká hmyzu. 
Po schválení žádosti bez ochrany dat bude produkt možné 
volně prodávat po EU a přechodné období pro daný druh 
hmyzu současně skončí. 

Země původu primární složky

Velmi rychle se blíží účinnost (1. 4. 2020) publikovaného 
nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kte-
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rým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o posky-
tování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde 
o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenien-
ce primární složky potraviny. 

Podle čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 je 
uvedení země původu nebo místa provenience povinné 
tehdy, pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo 
místa provenience konečné potraviny, zejména pokud by 
informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek ji-
nak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo 
místa provenience. Účelem tohoto článku je zamezit uvá-
dění zavádějících informací o potravinách, které by nazna-
čovaly určitý původ potraviny, je-li ve skutečnosti její pravý 
původ odlišný.

Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 stano-
ví, že je-li uváděna země původu nebo místo provenience 
potraviny a nejedná se o stejnou zemi nebo místo, z nichž 
pochází její primární složka, uvede se rovněž země půvo-
du nebo místo provenience dané primární složky, nebo se 
uvede, že země původu nebo místo provenience primár-
ní složky se liší od země původu nebo místa provenience 
potraviny. Dále stanoví, že použití uvedených požadavků 
závisí na přijetí prováděcího aktu. Ustanovení čl. 26 odst. 
3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se týká případů, kdy se země 
původu nebo místo provenience uvádí povinně v souladu 
s čl. 26 odst. 2 písm. a) zmíněného nařízení, nebo dobro-
volně prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, výrazy, 
vyobrazení nebo symboly. 

Nařízení tak můžou spustit například dobrovolné výrazy 
a informace jako je „Vyrobeno v ČR“, vlajky, mapky, ná-
zvy měst, krajů. Název a adresa odpovědného subjektu 
naopak není indikací země původu, podobně jako „Bale-
no v ČR“. Definice primární složky je uvedena v nařízení 
1169/2011 (složka tvořící více jak 50 % potraviny nebo 
spojena pro spotřebitele s názvem potraviny). Primární 
složka může být jedna nebo více, obecně u pekařských vý-
robků to bude právě mouka. V roce 2019 byli v přípravě 
Vodítka k aplikaci nařízení, která s největší pravděpodob-
ností vyjdou začátkem roku 2020. 

Obsah transmastných kyselin (TFA) v potravinách

Evropská komise vydala na jaře Nařízení komise (EU) 
2019/649 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, 
pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyse-
liny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu.  Ob-
sah transmastných kyselin, jiných než transmastných kyselin 
přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu v po-
travinách určených pro konečného spotřebitele a v potravi-
nách určených pro maloobchod nesmí překročit 2 g na 100 g 
tuku. Potraviny nevyhovující požadavkům tohoto nařízení se 
mohou uvádět na trh do 1. dubna 2021.

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrob-
ků na životní prostředí

Začátkem léta byla v Úředním věstníku publikována Směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezeni 
dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. 
Směrnice byla přijata z důvodu nepřetržitého nárůstu plas-
tových odpadů a jeho úniku do životního prostředí (přede-
vším mořského). Cílem je předejít a omezit dopad některých 
plastových výrobků na životní prostředí a lidské zdraví a pod-
porovat přechod k oběhovému hospodářství s pomocí inova-
tivních obchodních modelů, výrobků a materiálů a přispívat 
tím k účinnému fungování vnitřního trhu. Členské státy mají 
do roku 2021 zakázat uvádění jednorázových plastových vý-
robků na trh. Dále jsou členské státy povinny zavést opatření 
k dosažení významného snížení spotřeby plastových ná-
dob na potraviny, nápojových kelímků, vlhčených ubrous-
ků či lehkých plastových nákupních tašek. Na různé 
výrobky se budou uplatňovat rozdílná opatření. Transpo-
ziční lhůta pro členské státy k přijetí vnitrostátních předpisů 
v souladu s novou „Směrnicí“ je do 3. července 2021. 

KONTAMINANTY

Kontaminanty, resp. látky znečisťující, nejsou přirozenou 
součástí potravin. Tyto látky se do potravin mohou dostat 
neúmyslně v průběhu celého potravního řetězce. Koncent-
race kontaminantu musí být na nejnižší úrovni, které lze ro-
zumně dosáhnout dodržováním doporučených správních 
výrobních postupů. Pro účely ochrany veřejného zdraví 
byly stanoveny pro určité kontaminanty maximální koncen-
trace, a to v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se 
stanoví maximální limity některých kontaminujících látek 
v potravinách a které platí od 1. 3. 2007. Podrobné infor-
mace o jednotlivých vyjmenovaných kontaminantech je 
možné získat zde: 
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/conta-
minants/catalogue_en
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Akrylamid

Od dubna 2018 platí nařízení Komise (EU) 2017/2158, kte-
rým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty 
pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Porov-
návací hodnoty stanovené v tomto nařízení nejsou maxi-
mální limity.  Aktuálně se taktéž diskutuje o stanovení ML 
pro potraviny pro kojence a malé děti jednak z důvodu 
citlivé populace, ale i z důvodu „jednoduchosti“ kategorie 
potravin. V nařízení i v Food Drink Europe Toolboxu 2017 
je doporučeno, mimo jiné, použít asparaginázu pro snížení 
hladiny asparaginu, který je zásadní sloučeninou pro vznik 
akrylamidu během zpracování (výroby) potravin. Použití 
asparaginázy v obilných příkrmech pro kojence a malé 
děti je velmi efektivní pro snížení přítomnosti akrylamidu 
a je možné a i prakticky proveditelné minimálně v této ka-
tegorii potravin pro děti. 

Zástupci Svazu pekařů a cukrářů ČR, z. s. iniciovali jednání 
s vedením SZPI ČR k Nařízení (EU) 2017/2158, kterým se sta-
noví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení 
přítomnosti akrylamidu v potravinách. Na jednání byla dis-
kutována problematika akrylamidu v potravinách. Zástupci 
SPaC ČR poskytli výsledky testovaných potravin Potravinář-
skou komorou v letech 2017/2018, ze kterých je patrné, že 
hlavně v případě potravin spadajících podle nařízení do ka-
tegorie chléb, jemné pečivo, snídaňové cereálie jsou zjiš-
ťované hodnoty pod porovnávacími hodnotami akrylamidu 
uvedených v příloze IV nařízení (EU) č. 2017/2158. Vedení 
SZPI informovalo, že na jednání Evropské Komise byla od-
souhlasena Vodítka k aplikaci nařízení (EU) č. 2017/2158 ze 
dne 21. 6. 2018. Vodítka jsou již přeložená, zpřipomínkovaná 
a budou publikovány ve všech jazycích. 

K tématu akrylamidu v pekařských a cukrářských výrobků 
vydalo SZPI následující stanovisko:
SZPI provádí dlouhodobě (15 let) na základě Doporučení 
Evropské Komise monitoring výskytu akrylamidu v potravi-
nách. Na základě dlouhodobých výsledků je možné konsta-
tovat, že kategorie chléb, jemné pečivo, snídaňové cereálie 
se jeví jako neriziková oblast co se týká možného překroče-
ní porovnávacích hodnot akrylamidu uvedených v příloze IV 
nařízení (EU) č. 2017/2158.

Nicméně SZPI má povinnost provádět monitoring vý-
skytu akrylamidu v potravinách dle Doporučení Komise 
2010/307/EU a sledovat možné překročení porovnávacích 
hodnot uvedených v nařízení (EU) č. 2017/2158, v případě 
překročení porovnávacích hodnot je nutná kontrola jaká 
zmírňující opatření provozovatelé potravinářských podniků 
provádějí za účelem dosažení co nejnižší rozumně dosaži-
telné úrovně akrylamidu v potravinách.

Tento monitoring provádí a bude provádět pouze u výrob-
ců. V případech, kdy se zjištěné hodnoty budou blížit nebo 
překročí hodnoty doporučené, budou s výrobci projednány 
vhodná a ekonomicky únosná opatření směřující ke snížení 
obsahu akrylamidu. Peněžní sankce ukládány nebudou.

Pozn. autorky: V listopadu bylo vydáno Doporučení Komise 
(EU) 2019/1888 ze dne 7. listopadu 2019 o monitorování 
přítomnosti akrylamidu v některých potravinách. Zrušují 
se tak doporučení 2010/307/EU a 2013/647/EU. Demon-
strativní seznam potravin pro monitorování přítomnosti 
akrylamidu je přílohou a zahrnuje čtyři kategorie včetně 
pekařských výrobků a výrobků z obilovin. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce také pub-
likovala na svých webových stránkách velmi užitečnou 
informaci k nové povinnosti provozovatelů přijmout opat-
ření ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, jako prak-
tická aplikace v zařízeních společného stravování.  Již na konci 
roku 2017 bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2017/2158, 
kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hod-
noty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. 
Toto nařízení stanovuje pro provozovatele potravinářských 
podniků (včetně provozovatelů zařízení společného stra-
vování) povinnost uplatňovat při výrobě a přípravě potra-
vin některé preventivní zásady, kterými lze snížit množství 
akrylamidu v potravinách. Nařízení nabylo účinnosti od 11. 
4. 2018. Konkrétní zmírňující opatření ke snížení akrylamidu 
v zařízeních společného stravování jsou stanovena v příloze 
II části A nařízení (EU) 2017/2158 a zahrnují níže uvedené 
preventivní zásady. 

Potravina Porovnávací hodnota 
(µg/kg)

Návrh ML 
(µg/kg)

Sušenky a suchary  pro kojence a malé děti 150 150
Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, 
kromě sušenek a sucharů, RTE obilné příkrmy pro děti, jednoduché 
cereálie určené k rekonstituci 

40 50
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Zmírňující opatření při výrobě chleba, jemného pečiva 
a přípravě toastů 

Zařízení společného stravování, která si vyrábí vlastní chléb 
a jemné pečivo nebo připravují toasty, by měla uplatňovat 
níže uvedená zmírňující opatření:

● péct pečivo do světlejší výsledné barvy (nedopékat 
do tmavě hnědé) a pokud je to vzhledem k výrobnímu pro-
cesu možné, snížit při výrobě teplotu v troubě a prodloužit 
dobu tepelné úpravy výrobku.

● při přípravě toastů opékat chléb a pečivo do světlejší bar-
vy (ne do tmavé hnědé barvy) a dodržovat instrukce pro 
přípravu uvedené na obale.

● při přípravě chleba a jemného pečiva ze zmrazených po-
lotovarů dodržovat pokyny pro dopékání výrobku uvedené 
na obale polotovaru.

Pekařské výrobky 
● monitorovat množství akrylamidu v hotových výrobcích 
pro ověření toho, že zmírňující opatření jsou účinná pro 
udržování množství akrylamidu pod porovnávací hodno-
tou. Laboratorní testy stačí provádět na centrální úrovni. 

Informace jsou dostupné zde: https://www.szpi.gov.cz/cla-
nek/informace-k-nove-povinnosti-provozovatelu-prijmout-
-opatreni-ke-snizeni-obsahu-akrylamidu-v-potravinach.aspx

AROMATA

Rumový ether v potravinách

Dalším tématem jednání SZPI a SPaC bylo téma pou-
žití rumového etheru v potravinách. Dle nařízení (ES) č. 
1334/2008 je rumový ether zařazen do skupiny „jiné aro-
ma“. V rámci EU podléhají tyto látky zvláštnímu schválení. 
Dne 24. 8. 2017 vydal Evropský úřad pro bezpečnost po-
travin EFSA vědecké stanovisko k této látce, jehož závěrem 
bylo, že přítomnost genotoxických látek vyvolává bezpeč-
nostní obavy. V návaznosti na tento závěr stanoviska EFSA 
bylo rozhodnuto nezařadit aromatickou látku FGE.500 
- Rumový ether na pozitivní seznam povolených aromat 
Unie, dle přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008. 

Ministerstvu zemědělství ČR se podařilo po složitých vyjed-
náváních získat výjimku pro používání rumového etheru 
pouze do tradičních lihovin typu „tuzemák“ a „tuzemský“. 
Publikované nařízení Komise (EU) 2018/1246 ze dne 18. 
září 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 
destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie, umožnilo 
výrobcům těchto lihovin prodloužit používání výše uvede-
ného aromatu o pět let. Jednou z podmínek udělení výjim-
ky je, že lihoviny, do kterých byl přidán rumový ether, se 
nepoužijí při výrobě žádných dalších potravin.

Lihoviny obsahující rumový ether nelze používat pro vý-
robu cukrovinek, pekařských a cukrářských výrobků ani 
jiných potravin.

Akty nelegislativní povahy týkající se označování

V uplynulém roce se také Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce zabývala jedlým papírem s barevným potis-
kem a použití azobarviv. Jedlý papír je pekařský výrobek, 
který se konzumuje jako pochutina sám o sobě a používá 
se také jako ozdoba na cukrářské výrobky. Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce se zaměřila nejen na samot-
nou výrobu jedlého papíru a povolení používání azobarviv 
včetně označení na obale ale také zapečení jedlého papíru 
do kůrky chleba. V neposlední řadě se zaměřila na požadav-
ky na výrobce, kteří vyrábí a potiskují jedlý papír. 

Podrobné informace jsou dostupné zde: 
https://www.szpi.gov.cz/clanek/jedly-papir-s-barevnym-
-potiskem-pouziti-azobarviv.aspx

Státní zemědělská a potravinářská inspekce publikovala 
na svých webových stránkách Stanovisko MZe ČR (SVS 
ČR a SZPI) ke způsobu dobrovolného označování „bez E“ 
nebo „bez přidaných E“ a vyjádření s podobným význa-
mem. Tato problematika byla především iniciována mas-
ným průmyslem. 

Stanovisko, které je informativního charakteru, je aplikova-
telné od 1. 4. 2020. Stanovisko tvoří tři části:



Část A) situace, kdy není možné použití označení „Bez E“ ani 
„Bez přidaných E“

Část B) situace, kdy není možné použití označení „Bez E“

Část C) situace, kdy je naopak možné obě označení používat

Cílem je, aby nebyl konečný spotřebitel uváděn v omyl, po-
kud jde o charakteristiku potraviny a zvláště o její povahu, 
složení, vlastnosti nebo způsob výroby. Dotčená označení 
jsou na základě čl. 7 nařízení (EU) 1169/2011 v uvedených 
případech považována za zavádějící. Spotřebitel na potra-
vinách označených dotčenými výrazy neočekává výskyt 
přídatných látek nebo látek použitých jako náhrad potravi-
nářské přídatné látky se stejným technologickým účinkem. 

Výše uvedené se opírá o stanovisko Stálého výboru, je-
hož závěrem je, že použití extraktů, jež jsou schopny pl-
nit určitou technologickou funkci, se považuje za úmysl-
né použití jako potravinářské přídatné látky. Diskuze byly 
zahájeny na základě požadavku členských států, které 
vyjádřily znepokojení nad praktikami zneužívání rostlin-
ných výtažků k využívání funkce přídatné látky v potravi-
nách, přičemž tvrdí, že tyto extrakty nejsou potravinář-
skými přídatnými látkami.

Stanovisko je volně dostupné zde: 
https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska.aspx

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

V roce 2019 ukončila Evropská komise legislativní pro-
ces a vydala Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých ob-
chodních praktikách mezi podniky v zemědělském a po-
travinovém řetězci. Členské státy mají povinnost trans-
ponovat Směrnici, v rámci níž mohou zavést i přísnější 
opatření, do 1. května 2021.  

Mezi nekalé obchodní praktiky je v EU řazen také pojem 
„dvojí kvality“. I toto téma je a bude pro rok 2020 aktuální. 
Mimo jiné byla začátkem léta publikovaná studie, kterou 
připravilo Společné výzkumné středisko Evropské komise 

JRC. Uvádí se, že nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by 
mezi východem a západem byly znatelné rozdíly v kvalitě 
potravin. Výsledky však poukazují na to, že některé potra-
viny jsou označeny stejnou nebo podobnou značkou, i když 
jejich složení se liší. Tato zpráva tak poskytla diskuzi o dvojí 
kvalitě na jednotném trhu EU. Je však potřeba učinit další 
kroky a další výzkum, aby bylo toto posouzení reprezenta-
tivnější a aby bylo možné lépe pochopit spojitost mezi slo-
žením a kvalitou. 

Zákon o významné tržní síle

Částečná transpozice Směrnice se také promítla do návrhu 
Zákona, kterým se mění zákon č. 95/2009 Sb., o významné 
tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských pro-
duktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. Pra-
covní jednání k textu novely probíhala v létě 2019 a v září 
byl návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení. 
Termín pro zaslání připomínek byl do 15. 10. 2019 a násled-
ně předkladatel analyzoval připomínky. K vypořádání vněj-
šího připomínkového řízení by mělo dojít počátkem ledna 
2020, jakmile bude text finalizován.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020?

Příprava legislativního procesu

V rámci národní legislativy plánuje Ministerstvo zeměděl-
ství v roce 2020 realizovat novelizaci Vyhlášky č. 76/2003 
Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čoko-
ládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů. 
Proběhne také novelizace Vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou 
se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, 
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořáp-
kové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další 
způsoby jejich označování. 
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Problematika zákazu oxidu titaničitého 

Francie zakázala na jeden rok s platností od 1. ledna 2020 
potraviny obsahující oxid titaničitý (E 171). Tato látka je 
používána při výrobě zmrzlin, cukrářských polev, žvýka-
ček nebo doplňků stravy. Téma se stalo pro Evropskou 
komisi v tomto roce prioritní, ačkoliv dané závěry nejsou 
úplně jednoznačné a členské státy vyjádřily nesouhlas 
s přístupem Francie s tím, že vyčkají výsledků přehodno-
cení, které provádí EFSA. V září se členské státy shodly, že 
je nutné upravit specifikaci, většina však čeká na finální 
EFSA vyjádření a zatím nesouhlasí s opatřením Francie. 
Je tedy více než pravděpodobné, že i v novém roce bude 
téma aktuální. 

Označování výživových údajů na přední straně obalu

Evropská komise na konci dubna zaevidovala občanskou 
iniciativu PRO-NUTRISCORE, která žádá Komisi o zavedení 
zjednodušeného označování potravin a výživových hod-
not v potravinách prostřednictvím barevného „Nutriscore“ 
označování. Komise iniciativu vyhodnotila jako právně pří-
pustnou, k její registraci došlo 8. května 2019. Od tohoto data 
budou mít organizátoři iniciativy lhůtu 12 měsíců na sběr 
podpisů na podporu iniciativy, musí se jednat minimálně 
o jeden milion podpisů z alespoň jedné čtvrtiny členských 
zemí EU. Komise poté bude moci předložit návrh právního 
aktu k řešení dotčené otázky. Naproti tomu zástupci Itálie 
vyjádřili v Ženevě na začátku května své znepokojení nad 
návrhy Světové zdravotnické organizace (WHO) na zavedení 
zjednodušeného označování potravin pomocí barevné eti-
kety „Nutriscore“. Řada členských zemí EU ale v posledních 
měsících tento systém značení postupně podpořila.
 
V nadcházejícím roce 2020 přejeme všem zástupcům pe-
kárenského a cukrárenského oboru v České republice, 
aby přijatá komoditní vyhláška dobře sloužila v praxi při 
jejich každodenním podnikání.  Zároveň si přejeme, aby 
nové legislativní předpisy zbytečně nekomplikovaly život 
výrobcům, ale podporovaly výrobu kvalitních, čerstvých 
a zdravotně nezávadných tuzemských potravin a zároveň 
pomáhaly spotřebitelům k lepší orientaci při jejich výběru. 
  
Zdroj: SZPI, MZE ČR, MŽP ČR, PK ČR

Ing. Bc. Eliška Křížová
Potravinářská komora ČR
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