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V Praze dne 7. prosince 2018 

Čj.: GŘ/224/2018 

 

Název materiálu: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích má AMSP ČR následující připomínky: 
 
 
1. § 8, odst. 2, písm. a) zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrhujeme 

doplnit o možnost označení použitelnosti nebo minimální trvanlivosti nebalených 

potravin jiným způsobem se srovnatelným informačním účinkem (např. 

„spotřebujte do 24 hod.“) 

 

Odůvodnění: 

Provozovatel potravinářského podniku (PPP), který uvádí na trh nebalené potraviny, by 

měl mít možnost v blízkosti místa nabízení těchto potravin k prodeji viditelně zpřístupnit 

snadno čitelné údaje o použitelnosti nebo minimální trvanlivosti také způsobem, kterým 

budou spotřebitelé srozumitelně informováni, ale zároveň způsobem, který sníží 

organizační a administrativní nároky na PPP (např. „spotřebujte do 24 hod.“). 

Podle platného znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, je 

přípustné označení údajů o použitelnosti nebo minimální trvanlivosti pouze datem podle 

podmínek stanovených pro balené potraviny. Tento způsob označování však vyžaduje 

každodenní aktualizace označovaných údajů. Navrhovaná změna by tak snížila 

organizační a administrativní nároky zejména na malé a střední PPP. 

 

Tato připomínka je zásadní 
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2. § 8, odst. 2, písm. b) zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrhujeme 

doplnit o možnost označování látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo 

nesnášenlivost v potravinách číselným kódem podle přílohy II nařízení EU 

č. 1169/2011 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že provozovatel potravinářského podniku (PPP), který uvádí na trh 

nebalené potraviny, by měl mít možnost v blízkosti místa nabízení těchto potravin 

k prodeji viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o výskytu látek nebo produktů 

vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách také způsobem, kterým budou 

spotřebitelé srozumitelně informováni, ale zároveň způsobem, který sníží organizační 

a administrativní nároky na PPP. 

Podle platného znění nařízení EU č. 1169/2011 je přípustné označení údajů o výskytu 

látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách pouze 

podle podmínek stanovených pro balené potraviny, tzn. předepsaným způsobem 

prostřednictvím seznamu složek. PPP při prodeji nebalených potravin ovšem obvykle 

nezpřístupňují snadno čitelný seznam složek prodávaných potravin a informace tohoto 

charakteru poskytují nakupujícím na vyžádání. 

Podle našeho názoru je proto žádoucí, aby PPP měl kromě aktuálně platných 

požadavků také možnost označit zmíněné údaje v těsné blízkosti nebo v blízkosti místa 

nabízení nebalených potravin, např. jejich názvy nebo příslušnými číselnými kódy 

s odkazem na přílohu II nařízení EU č. 1169/2011. Tato změna by snížila organizační a 

administrativní nároky zejména na malé a střední PPP. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

 

3. Navrhujeme, aby s přiměřeným odkladem na nezbytně nutnou dobu pro spotřebu 

stávajících obalových materiálů potravin označených dotčenými ochrannými 

známkami byla z platného znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích, vypuštěna níže uvedená přechodná ustanovení: 

 

„2. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č.110/1997 sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

nevztahuje na zapsanou ochrannou kombinovanou známku „Český výrobek 

Garantováno potravinářskou komorou ČR“ č. 480690.“ a 

„3. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č.110/1997 sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ochranné známky obsahující slova „česká 

potravina“, které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na 

ochranné známky obsahující slova „české cechovní normy“, které byly zapsané přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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Odůvodnění: 

§ 9b, odst. 1 zákona č.110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích, žádoucím 

způsobem reagoval na přetrvávající silnou spotřebitelskou poptávku, aby bylo zavedeno 

přehledné označení českých potravin (tzn. potravin vyrobených v ČR převážně ze 

surovin českého původu). 

Nicméně požadavky § 9b, odst. 1 tohoto zákona se nevztahují na potraviny označené 

zapsanou ochrannou kombinovanou známku „Český výrobek Garantováno 

potravinářskou komorou ČR“ č. 480690 a dále ochrannými známkami obsahujícími 

slova „česká potravina“, které byly zapsané přede dnem 1.1.2017, resp. na potraviny 

označené ochrannými známkami obsahujícími slova „české cechovní normy“, které byly 

rovněž zapsané přede dnem 1.1.2017. 

Vzhledem k tomu, že dotčené ochranné známky působí na spotřebitele klamavě, jelikož 

poskytovanou slovní nebo grafickou informací u spotřebitelů navozují často mylný 

dojem, že země původu takto označených potravin, včetně převažujícího množství 

složek použitých při jejich výrobě, je Česká republika, a dále vzhledem k tomu, že 

dotčené ochranné známky tímto klamavým způsobem konkurenčně zvýhodňují některé 

potraviny na trhu před ostatními potravinami, je žádoucí vypustit uvedená přechodná 

ustanovení z platného znění zákona č. 110/1997 Sb. 

Tato návrh by napomohl narovnat konkurenční prostředí v oblasti výroby a prodeje 

potravin a eliminovat znevýhodnění malých a středních PPP. 

Tato připomínka je zásadní 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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