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V Praze dne 23.8.2005
C.j.OVZ-350-20.7.05124710

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

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úrad príslušný podle § 11 odst. 2 písmob) 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 v rízení o žádosti
provozovatele podniku PURUS-MEDA S.r.O.,Palackého 174, 602 00 Brno ze dne 20. 7.
2005 podle § 11 odst. 2 písmob), odst. 3 a 4 tohoto zákona
souhlas
s uvedením do obehu potraviny s názvem
Ledvinový elixÍr tbl.
výrobce PURUS-MEDA s.r.o., Palackého 174, 602 00 Brno, obsahující druhy potravních
doplnku dosud neuvedené ve vyhlášce: extrakty z materídoušky úzkolisté, šalveje lékarské,
vrbovky malokveté, celíku zlatobýlu a trezalky teckované, extrakt z propolisu, a to za techto
podmínek použití:
1. upozornení: Není urceno pro deti, tehotné a kojící ženy. Obsahuje vcelí produkt
propolis a trezalku teckovanou
2. dávkování: 1 tabletu ráno a 2 tablety vecer po dobu 2-6 týdnu. Doporucuje se behem
roku kuru opakovat.
Tyto podmínky použití provozovatel potravinárského podniku uvede ve znacení této
potraviny na obalech urcených pro spotrebitele.
Výrobcem navržené a Ministerstvem zdravotnictví odsouhlasené odchylné složení
techto výrobku se povoluje na dobu do 31. prosince 2009.
Oduvodnení
Na základe žádosti provozovatele podniku PURUS-MEDA s.r.o., Palackého 174, 602
00 Brno, dorucené Ministerstvu zdravotnictví dne 20. 7. 2005 a doplneno dne 23. 8. 2005,
posoudilo Ministerstvo zdravotnictví predloženou žádost o uvedení do obehu potraviny
obsahující druhy potravních doplnku dosud neuvedené ve vyhlášce c. 446/2004 Sb., kterou se
stanoví požadavky na doplnky stravy a na obohacování potravin potravními doplnky.
Vzhledem k tomu, že predložená dokumentace, predevším dokumentace o složení,
laboratorní posudky a stanovisko Státního zdravotního ústavu v Praze ze dne 16. 8. 2005 zn.
CZŽP 15-897/05/a EX 5329215, prokazuje, že žádost, za predpokladu splnení podmínek ve
výroku uvedených, je v souladu se soucasnými požadavky na bezpecnost potravin, bylo
uvedení do obehu této potraviny schváleno. Žadatel proto na obalech urcených pro
spotrebitele vyznací krome údaju stanovených v obecne závazných právních predpisech i
údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot bez splnení techto podmínek by
potravina nemohla být považována za bezpecnou.
Predmetem rozhodnutí nebylo posouzení úcinnosti výrobku, protože Ministerstvu
zdravotnictví neprísluší úcinnost výrobku posuzovat.
Poucení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to
do 15 dnu ode dne jeho dorucenÍ.
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