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Autor si pro svou práci vybral zajímavé téma. 

Při jeho zpracování postupoval poměrně logicky. V rámci teoretické části práce 

byla problematika zkoumána jak z pohledu právní úpravy České republiky, tak z 

pohledu práva Evropské unie. Členské země EU se svým vstupem do tohoto seskupení 

zavázaly převzít právo EU do svého právního systému, tj. Unie má pravomoc zasahovat 

do určitých, jí svěřených oblastí práva. Vnitřní trh patří mezi oblasti se sdílenou 

pravomocí, kromě toho ještě existují pravomoci výlučné a podpůrné.    

V praktické části práce se bakalant věnuje zákonům a vyhláškám upravujícím přímo 

obchod s potravinami, potažmo s potravinovými doplňky. Provedl rozbor 

prodejů potravinových doplňků v zemích s jejich největší spotřebou v roce 2015 

s předpokládaným vývojem nárůstu prodejů v roce 2020. Dále vybral deset 

nejprodávanějších značek doplňků stravy, jež lze zakoupit v ČR. Zajímavostí je, že 

plných 50 % tvoří české značky.  

Poslední část práce je věnována zkušenostem firmy ProAlfa Corp, s.r.o., která se 

zabývá dovozem a prodejem potravinových doplňků pro profesionální i amatérské 

sportovce nebo pro lidi upřednostňující zdravou stravu. Firma tyto produkty prodává 

pod značkou Eprotein, veškerý prodej probíhá formou přímé distribuce do fitness 

center nebo prostřednictvím internetového obchodu.  

Ne příliš šťastným se ukázal výběr společnosti ProAlfa Corp, s.r.o. Vzhledem ke 

skutečnosti, že rozmach prodeje potravinových doplňků v ČR nastal až v posledních 

letech, se bakalantovi nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi naším členstvím 

v EU a nárůstem prodejů. Po analýze všech právních předpisů mohl ale konstatovat, že 

jednotný vnitřní trh určitě přispívá ke snižování bariér mezi státy a tím k nižším 

nákladům a tudíž i lepším hospodářským výsledkům firmy ProAlfa Corp, s.r.o. 

Lze tedy konstatovat, že cíl práce byl splněn, bakalář prokázal schopnost vyhledat a 

zpracovat relevantní materiál, týkající se dané problematiky. Pozitivně lze hodnotit i 

formální a stylistickou úroveň práce, text je doplněn statistickými daty vhodně 

zapracovanými do tabulek. 

 
 


