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Částka 13

35
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu
a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19
odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených
pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění
vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb. a vyhlášky č. 157/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1 a 1a zní:
„(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) druhy potravin pro
zvláštní výživu, požadavky na zdravotní nezávadnost
potravin určených pro zvláštní výživu, jejich složení,
označování a podmínky a způsob jejich použití.
1

) Směrnice Rady 92/52/EHS ze dne 18. června 1992 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě určené pro vývoz do
třetích zemí.
Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze
dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.
Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006
o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006
o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.
Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování,
reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou
výživu ke snižování hmotnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze
dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu.

1a

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006
ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních
látek a některých dalších látek do potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006,
kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu
2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007,
kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009
o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009
o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.“.

2. V § 1 odst. 4 větě první, § 5 odst. 6 písm. b), § 6
odst. 5, § 8 odst. 3 písm. b) a v § 9 odst. 2 písm. c) se
slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.
3. V § 1 odst. 4 se slova „příloze č. 13“ nahrazují
slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie
o látkách, které mohou být přidávány do potravin
pro zvláštní výživu7)“.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009
o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.“.

4. § 2 zní:
„§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin pro zvláštní výživu:
a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou
výživu a výživu malých dětí,
b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než
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obilnou určenou pro výživu kojenců a malých
dětí,
c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke
snižování tělesné hmotnosti,
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6. V § 11 odst. 3, § 14 odst. 3 a v § 29 se slova
„příloha č. 13“ nahrazují slovy „přímo použitelný
předpis Evropské unie o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu7)“.

d) potraviny pro zvláštní lékařské účely,

7. Části 7, 8 a 10 se včetně nadpisů zrušují.

e) potraviny bez fenylalaninu,

8. Příloha č. 13 se zrušuje.

f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,
g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při
zvýšeném tělesném výkonu.“.
5. Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

