
Povinnosti výrobců výrobků určených pro styk s potravinami 

1. Dodržování povinností výrobce upravených v 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, § 26 Zákona 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhlášce č. 38/2001 Sb., 

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 

a v případě výrobků z plastů Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech 

a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. 

2. Živnostenské oprávnění pro výrobu výrobků určených pro styk s potavinami.  

3. Provozovna výrobny pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. 

4. Správná výrobní praxe dle Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní 

praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

5. Prohlášení o shodě - dle článku 16, odst. 1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(ES) č.  1935/2004 musí být k materiálům a předmětům přiloženo písemné prohlášení 

o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.  Prohlášení o shodě vydává 

odpovědná osoba na základě výsledků provedených analýz na všechny materiály 

obsažené v konkrétním výrobku, s ohledem na to, k čemu je výrobek určen (pro jaké 

druhy potravin je určen, do jakých teplot, na jak dlouhé skladování, apod.), tyto analýzy 

musí odpovídat evropské legislativě. Veškeré použitelné materiály k výrobě musí být 

určeny pro styk s potravinami. Prohlášení na výrobky z plastů musí obsahovat údaje 

stanovené v příloze IV Nařízení Komise (EU) č. 10/2011.  

6. Podpůrná dokumentace – atesty a certifikáty na materiály a výrobky. Musí být k 

dispozici odpovídající dokumentace, která dokládá shodu s legislativou. Tato 

dokumentace bude zpřístupněna příslušným orgánům, pokud o to požádají. V těchto 

podkladech musí být uvedeny podmínky a výsledky zkoušek, výpočty, včetně výpočtů 

s použitím modelů, další analýzy a důkazy o bezpečnosti nebo odůvodnění prokazující 

shodu.   

7. Uchovávání kompletní dokumentace k výrobě a výrobkům, a to na adrese sídla 

výrobce. 

8. Označování předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami je upraveno 

v článku 15 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.  1935/2004. 


