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Příloha č. 1: DDD vitaminů a minerálních látek 

 

Vitamin či minerální látka jednotka DDD 

Vitamin A µg 800 

Vitamin B1 (thiamin) mg 1,1 

Vitamin B2 (riboflavin) mg 1,4 

Vitamin B6 mg 1,4 

Vitamin B12 µg 2,5 
Kyselina pantothenová mg 6 

Vitamin C mg 80 

Vitamin D µg 5 
Vitamin E mg 12 

Vitamin K µg 75 

Biotin µg 50 

Kyselina listová µg 200 
Niacin mg 16 
Draslík mg 2000 
Fosfor mg 700 

Fluoridy mg 3,5 
Hořčík mg 375 

Chloridy mg 800 

Chrom µg 40 

Jód µg 150 
Mangan mg 2 

Měď mg 1 

Molybden µg 50 

Selen µg 55 
Vápník mg 800 
Zinek mg 10 
Železo mg 14 

 

Poznámka:  

DDD vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů  

a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat jen doplňky stravy 

s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje 

nejméně 15% z hodnot DDD uvedených v tabulce, které je obsaženo ve 100 g, 

nebo 100 ml, či v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci. 
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Příloha č. 2: Schéma schvalování doplňků stravy v České republice 

 

 

 

 

 

 

POTRAVINÁŘSKÝ 
VÝROBEK 

ODPOVÍDAJÍCÍ DEFINICI 
PRO DOPLŇKY STRAVY 

OBSAHUJE POTRAVNÍ 
DOPLŇKY UVEDENÉ 

VE VYHLÁŠCE  
č. 225/2008 Sb. 

OBSAHUJE POTRAVNÍ 
DOPLŇKY NEUVEDENÉ  

VE VYHLÁŠCE č. 225/2008 Sb. 

OZNÁMENÍ MZ 
ZASLÁNÍM TEXTU 

ETIKETY 

ODBORNÉ STANOVISKO SZÚ 
(KONKRÉTNĚ – CENTRUM 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍCH 
PODMÍNEK) 

MZ VYDÁ 
ROZHODNUTÍ 

(KONKRÉTNĚ – 
ODBOR OCHRANY 

VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ) 

DOPLNĚK STRAVY –  
LZE UVÁDĚT NA TRH 

JAKO POTRAVINU 

ZAŘAZENÍ 
MEZI 

DOPLŇKY 
STRAVY 

STANOVISKO 
SÚKL 

PODEZŘENÍ  
NA 

POTRAVINU 
NOVÉHO TYPU 

NENÍ LÉČIVO JDE O LÉČIVO ODBORNÉ STANOVISKO 
PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO POTRAVINY 
NOVÉHO TYPU 

NENÍ DOPLNĚK 
STRAVY – NELZE 
UVÁDĚT NA TRH 

JAKO POTRAVINU 

NEJEDNÁ SE  
O POTRAVINU 
NOVÉHO TYPU 

JEDNÁ SE  
O POTRAVINU 
NOVÉHO TYPU 

– ŽÁDOST 
ZASLAT 

EVROPSKÉ 
KOMISI 

NENÍ DOPLNĚK 
STRAVY – NELZE 
UVÁDĚT NA TRH 
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Příloha č. 3: Dotazník 

 
 

Vážený respondente, 
do rukou se Vám dostává anonymní dotazníkové šetření, které bude výhradně sloužit  
ke zpracování mé diplomové práce na téma: „Analýza právní úpravy a praxe doplňků  
stravy v České republice“.  
Pokud není uvedeno jinak, tak u každé otázky označte pouze jednu Vámi  
zvolenou možnost. Děkuji za Vaši ochotu, trpělivost a spolupráci. 

 
 
Bc. Martina Černá 

studentka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě 
 
 

1) Víte, co to je doplněk stravy (též často nazýván potravinový doplněk)? 
 ano   ne (přejděte k otázce č. 19) 

 
2) K čemu jsou podle Vás primárně určeny doplňky stravy? 

 k prevenci či léčbě onemocnění  k doplnění běžné stravy  nevím 
 
3) Tvoří doplňky stravy a léky dvě samostatné produktové kategorie? 

 ano   ne   nevím 
 
4) Myslíte si, že jsou na doplňky stravy, před uvedením na trh, kladeny stejné nároky 
jako na léky? 

 ano   ne   nevím 
 
5) Dochází podle Vás k ověřování účinnosti doplňků stravy? 

 ano   ne   nevím 
 
6) Mohou být podle Vás doplňky stravy zdraví nebezpečné? 

 ano, pokud jejich konzumací překročíme bezpečnou dávku některých živin 
 ne, můžeme je konzumovat kdykoliv a v jakémkoliv množství 
 nevím 

 
7) Užíváte nějaké doplňky stravy? 

 ano, příležitostně 
 ano, pravidelně 
 ne (přejděte k otázce č. 16) 

 
8) Z jaké kategorie nejčastěji užíváte doplňky stravy?  
(Označte nejvíce 3 možnosti.) 

 vitaminy a minerály 
 energie a vitalita 
 lepší mozková činnost 
 kardiovaskulární systém 
 dýchací systém 
 imunita a obranyschopnost 
 trávicí systém 
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 vylučovací a pohlavní systém 
 pohybový systém 
 růst svalové hmoty 
 nervový systém 
 kůže, vlasy, nehty 
 zuby 
 diety a hubnutí 
 sexuální vitalita 

 
9) Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek? 

 částečně ano 
 ano 
 spíše ne 
 ne 

 
10) Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru doplňků stravy?  
(Označte nejvíce 3 možnosti.) 

 cena  
 výrobce 
 doporučení lékaře 
 doporučení lékárníka 
 doporučení známých 
 reklama v televizi a rádiu 
 reklama v tisku 
 reklama na internetu 
 reklamní materiály získané u lékaře či v lékárně 
 informace z knižních zdrojů 
 jiné: ……………………………………………………… 

 
11) Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy? 

 vždy   většinou ano      zřídka        nikdy 
 
12) Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok? 

 ano, hned několik 
 ano, pouze jeden 
 ne 

 
13) Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem? 

 ano   ne 
 
14) Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy v rámci 1 roku? 

 do 500 Kč 
 501 - 1 000 Kč 
 1 001 - 2 000 Kč 
 2 001 - 3 000 Kč 
 3 001 - 5 000 Kč 
 více než 5 000 Kč 
 0 Kč, doplňky stravy dostávám od jiných (přejděte k otázce č. 16) 
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15) Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy? 
 lékárna 
 specializované prodejny 
 drogerie 
 supermarket 
 internet 

 
16) Myslíte si, že cena za doplňky stravy je: 

 nízká   úměrná   vysoká   nevím  
 
17) Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy? 

 pozitivní, zdá se mi přínosná  
 negativní, zdá se mi matoucí 
 žádný, ignoruji ji 

 
18) Zkuste odhadnout, jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na trhu 
s doplňky stravy: 

 řádově desítky miliónů korun 
 řádově stovky miliónů korun 
 řádově miliardy korun 
 vůbec netuším 

 
19) Dosažené vzdělání: 

 základní 
 středoškolské s výučním listem 
 středoškolské s maturitou 
 vyšší odborné nebo vysokoškolské 

 
20) Do které věkové kategorie patříte? 

 méně než 18  let  18-29 let  30-45 let  46-60 let  61 let a více 
 
21) Jste: 

 muž  
 žena 


