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MZDRP004SKDJ

V Praze dne 3. dubna 2002
C.j. : HEM-350-27.3.02/8805/1

PURUS - MEDA, s.r.o.
Palackého 174
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písmob) bod 5 a odst. 4 zákona c. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu,
ve znení pozdejších predpisu, vydává Ministerstvo zdravotnictví CR
souhlas
s uvedením do obehu potravin urcených pro zvláštní výživu - doplnkem stravy podle § 2
písmo 1) a § 30 vyhlášky c. 2312001 Sb. s názvem "MEDOVÝ SIRUP S ECHINACEOU a
vitaminem C a MEDOVÝ SIRUP S JITROCELEM, TYMIÁNEM, MATERÍDOUŠKOU a
vitaminem C", výrobce Purus-Meda, s.r.o. Brno, a to za podmínek, že na obalech urcených
pro spotrebitele bude uvedeno:
1. upozornení: Výrobek není urcen pro deti do 3 let a pro osoby citlivé na vcelí produkty.
2. "dávkování: 1 kávová lžicka (5 g) 4x za den, deti od 3 let 1/2 lžicky (2,5 g) 4x za den.
Oduvodnení
Na základe žádosti fy Purus-Meda, s.r.o. Brno dorucené dne 26.2.2002, doplnené
podáním doruceným dne 27.3.2002 posoudilo Ministerstvo zdravotnictví predložený návrh
uvedení do obehu potravin urcených pro zvláštní výživu, oznacených ve smyslu § 2 písm.1)a
§ 30 vyhlášky C.23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin urcené pro zvláštní výživu a
zpusob jejich použití

-jako

doplnek stravy.

Vzhledem k tomu, že predložená dokumentace, predevším dokumentace o složení ,
podniková norma PN-30-0201-01 ze dne 25.3.2002, laboratorní posudky a stanovisko
Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-145/02 Ex 121048 ze dne 14.2.2002
prokazuje, že za predpokladu splnení podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu
s požadavky ochrany verejného zdraví, bylo možno jej podmínene schválit. Zdravotní
nezávadnost byla posuzována i s ohledem na zpusob použití a nezbytná zdravotní upozornení.
Žadatel proto na obalu pro spotrebitele vyznací krome údaju stanovených v obecne závazných
právních predpisech i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot bez splnení techto
podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotne nezávadné.
Predmetem rozhodnutí nebylo posouzení úcinnosti výrobku, protože Ministerstvu
zdravotnictví ji neprísluší posuzovat.
Poucení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to
do 15 dnu ode dne dorucení, podáním ucineným hlavnímu hygienikovi CR.
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C.j. : HEM-350-27.3.02/8805/2

PURUS - MEDA,s.r.o.
Palackého 174
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písmob) bod 5 a odst. 4 zákona c. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu,
ve znení pozdejších predpisu, vydává Ministerstvo zdravotnictví CR
souhlas
s uvedením do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu - doplnkem stravy podle § 2 písmo
1) a § 30 vyhlášky c. 2312001 Sb. s názvem "MEDOVÝ SIRUP S PROPOLISEM a
vitaminem C", výrobce Purus-Meda, s.r.o. Brno, a to za podmínek, že na obalech urcených
pro spotrebitele bude uvedeno:
1. upozornení: Výrobek není urcen pro deti, tehotné ženy a osoby citlivé na vcelí produkty.
2. "dávkování: 1 kávová lžicka (5 g) 2x za den pro dospelé.
Oduvodnení
Na základe žádosti fy Purus-Meda, S.f.O. Brno dorucené dne 26.2.2002, doplnené
podáním doruceným dne 27.3.2002 posoudilo Ministerstvo zdravotnictví predložený návrh
uvedení do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu, oznacené ve smyslu § 2 písm.1)a § 30
vyhlášky c. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin urcené pro zvláštní výživu a zpusob
jejich použití

- jako

doplnek stravy.

Vzhledem k tomu, že predložená dokumentace, predevším dokumentace o složení,
podniková norma PN-30-0201-01 ze dne 25.3.2002, laboratorní posudky a stanovisko
Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-145/02 Ex 121048 ze dne 14.2.2002
prokazuje, že za predpokladu splnení podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu
s požadavky ochrany verejného zdraví, bylo možno jej podmínene schválit. Zdravotní
nezávadnost byla posuzována i s ohledem na zpusob použití a nezbytná zdravotní upozornení.
Žadatel proto na obalu pro spotrebitele vyznací krome údaju stanovených v obecne závazných
právních predpisech i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot bez splnení techto
podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotne nezávadné.
Predmetem rozhodnutí nebylo posouzení úcinnosti výrobku, protože Ministerstvu
zdravotnictví ji neprísluší posuzovat.
Poucení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to
do 15 dnu ode dne dorucení, podáním ucineným hlavnímu hygienikovi CR.
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V Praze dne 3. dubna 2002
C.j. : HEM-350-27.3.02/8805/3

PURUS - MEDA,s.r.o.
Palackého 174
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písmob) bod 5 a odst. 4 zákona c. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu,
ve znení pozdejších predpisu, vydává Ministerstvo zdravotnictví CR
souhlas
s uvedením do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu - doplnkem stravy podle § 2 písmo
1) a § 30 vyhlášky C. 2312001 Sb. s názvem "MEDOVÝ SIRUP S MATERÍ KAŠICKOU,
PROPOLISEM, ECHINACEOU a vitaminem C", výrobce Purus-Meda, s.r.o. Brno, a to za
podmínek, že na obalech urcených pro spotrebitele bude uvedeno:
1. upozornení: Výrobek není urcen pro deti, tehotné ženy a pro osoby citlivé na vcelí produkty
2. "dávkování: 1-2 kávové lžicky (5 g) za den pro dospelé.

Oduvodnení
Na základe žádosti fy Purus-Meda, s.r.o. Brno dorucené dne 26.2.2002, doplnené
podáním doruceným dne 27.3.2002 posoudilo Ministerstvo zdravotnictví predložený návrh
uvedení do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu, oznacené ve smyslu § 2 písm.1)a § 30
vyhlášky c. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin urcené pro zvláštní výživu a zpusob
jejich použití

- jako

doplnek stravy.

Vzhledem k tomu, že predložená dokumentace, predevším dokumentace o složení,
podniková norma PN-30-0201-01 ze dne 25.3.2002, laboratorní posudky a stanovisko
Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-145/02 Ex 121048 ze dne 14.2.2002
prokazuje, že za predpokladu splnení podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu
s požadavky ochrany verejného zdraví, bylo možno jej podmínene schválit. Zdravotní
nezávadnost byla posuzována i s ohledem na zpusob použití a nezbytná zdravotní upozornení.
Žadatel proto na obalu pro spotrebitele vyznací krome údaju stanovených v obecne závazných
právních predpisech i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot bez splnení techto
podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotne nezávadné.
Predmetem rozhodnutí nebylo posouzení úcinnosti výrobku, protože Ministerstvu
zdravotnictví ji neprísluší posuzovat.
Poucení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to
do 15 dnu ode dne dorucení, podáním ucineným hlavnímu hygienikovi CR.
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V Praze dne 3. dubna 2002
C.j. : HEM-350-27.3.02/8805/4

PURUS- MEDA, s.r.o.
Palackého 174
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písmob) bod 5 a odst. 4 zákona c. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu,
ve znení pozdejších predpisu, vydává Ministerstvo zdravotnictví CR
souhlas

........

s uvedením do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu - doplnkem stravy podle § 2 písmo
1) a § 30 vyhlášky c. 2312001 Sb. s názvem "MEDOVÝ SIRUP S CERNÝM BEZEM a
vitaminem C", výrobce Purus-Meda, s.r.o. Brno, a to za podmínek, že na obalech urcených
pro spotrebitele bude uvedeno:
1. upozornení: Výrobek není urcen pro deti a pro osoby citlivé na vcelí produkty.
2. "dávkování: 1 - 2 kávové lžicky (5 g) 4x za den.

Oduvodnení
Na základe žádosti fy Purus-Meda, s.r.o. Brno dorucené dne 26.2.2002, doplnené
podáním doruceným dne 27.3.2002 posoudilo Ministerstvo zdravotnictví predložený návrh
uvedení do obehu potraviny urcené pro zvláštní výživu, oznacené ve smyslu § 2 písm.l) a § 30
vyhlášky c. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin urcené pro zvláštní výživu a zpusob
jejich použití

- jako

doplnek stravy.

Vzhledem k tomu, že predložená dokumentace, predevším dokumentace o složení,
podniková norma PN-30-0201-01 ze dne 25.3.2002, laboratorní posudky a stanovisko
Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-145/02 Ex 121048 ze dne 14.2.2002
prokazuje, že za predpokladu splnení podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu
s požadavky ochrany verejného zdraví, bylo možno jej podmínene schválit. Zdravotní
nezávadnost byla posuzována i s ohledem na zpusob použití a nezbytná zdravotní upozornení.
Žadatel proto na obalu pro spotrebitele vyznací krome údaju stanovených v obecne závazných
právních predpisech i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot bez splnení techto
podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotne nezávadné.
Predmetem rozhodnutí nebylo posouzení úcinnosti výrobku, protože Ministerstvu
zdravotnictví ji neprísluší posuzovat.
Poucení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to
do 15 dnu ode dne dorucení, podáním ucineným hlavnímu hygienikovi CR.
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