
 

 

 

Seznam vybraných právních předpisů významných pro 
provozování stravovacích služeb 

 
Právní předpisy Evropských společenství: 
  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin 
  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu 
  
Nařízení   Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích 
pro potraviny 
  
Nařízení Komise (ES), č. 1441/ 2007 kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériích pro potraviny 
 
Nařízení Komise (EU) č. 365/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o 
mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném 
mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes 
v potravinářské soli 
  
Nařízení   Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 882/2004  o úředních kontrolách za účelem 
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínkách zvířat 
 
Nařízení  Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní 
úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1576/89 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o přídatných potravinářských 
látkách 
 
Nařízení Komise (ES) č. 232/2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti 
(E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové 
červeně A (E 124) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Národní právní předpisy: 
  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
   
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších 
předpisů 
  
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 
potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
  
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
  
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
  
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a 
extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení 
prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o 
zkoušce znalosti hub), ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 



 

 

 
Návod na vyhledání: 
  
Revidované překlady právních předpisům Evropského společenství lze najít na internetových 
stránkách Úřadu vlády http://isap.vlada.cz/ 
Data pro veřejnost 
Revidované překlady právních předpisů 
  
Všechny právní předpisy, včetně těch národních, lze nalézt na internetových stránkách veřejné 
správy www.portal.gov.cz.  
 
 
Zpracoval: Ing. Marie Jechová, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU 
 
Datum zpracování: 30/04/2013 
 
 
                  


