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Požadavky potravinového práva

Evropské předpisy 
➢ nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

➢ nařízení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin

Národní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách
prováděcí vyhlášky:
➢ vyhláška č. 417/2016 Sb. – o označování potravin
➢ vyhláška č. 69/2016 Sb. – pro maso a masné výrobky
➢ vyhláška č. 397/2016 Sb. – pro mléko a mléčné výrobky
➢ vyhláška č. 333/1997 Sb. – pro pekařské a cukrářské výrobky
➢ vyhláška č. 157/2003 Sb. – pro zpracované ovoce a zelenina
➢ vyhláška č. 335/1997 Sb. – pro alko, nealko nápoje, pivo, medovinu



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Seznam povinných údajů (čl. 9)

❖ název potraviny

❖ seznam složek

❖ alergenní látky

❖ množství složky nebo skupiny 
složek (podle podmínek)

❖ množství potraviny

❖ DMT nebo DP

❖ podmínky uchování (podle podmínek)

❖ jméno nebo obch. název PPP

❖ země původu nebo místo 

provenience (podle podmínek)

❖ návod k použití (podle podmínek)

❖ nápoje nad 1,2 % alkoholu -

obsah alkoholu

❖ výživové údaje



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Další povinné údaje

❖ „baleno v ochranné atmosféře“

❖ „se sladidlem“

❖ „obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu)“

❖ „obsahuje lékořici“

❖ „obsahuje kofein“ 

❖ „s přidanými rostlinnými steroly“

❖ datum zmrazení



Velikost písma

• Způsob uvádění povinných údajů na obale potraviny

- dobře viditelné, snadno čitelné, nesmazatelné

- velikost písma „x“ – 1,2 mm 

- důležitý kontrast mezi tiskem a pozadím 

- výjimky pro použití min. velikosti písma – obaly jejichž 

největší plocha je menší 

než 80 cm2 – 0,9 mm

- EK – stanovení pravidel k čitelnosti



Čitelnost – velikost písma ???



Srozumitelnost  a čitelnost ???



Kontrast mezi tiskem a pozadím   ???



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Název potraviny

Zákonný název
✓ stanovují předpisy EU nebo národní

např. masný výrobek tepelně opracovaný, pšeničnožitný chléb,
ochucená voda minerální apod.

Vžitý název 
✓ pro spotřebitele obecně známý, bez nutnosti definice
např. názvy pokrmů (svíčková)

Popisný název 
✓ dle popisu použité technologie, složení
např. pažitková pomazánka



Název potraviny



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Složení

Na co dát pozor:

➢ uvození slovem „Složení:“

➢ uvedení všech složek a jejich seřazení v sestupném pořadí
podle hmotnosti stanovené v okamžiku jejich použití při
výrobě potraviny

➢ pokud složení uvedeno není -> alergeny se uvedou slovy
"obsahuje: (název alergenu)“



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Alergeny

• uvedení v seznamu složek

• název látky (alergenu) 
podle přílohy II

• jasné odlišení od ostatních 
složek uvedených v 
seznamu

např. typem nebo stylem 
písma nebo barvou pozadí

• zvýrazní část nebo celek – sušené
mléko x sušené mléko

• pokud jsou všechny složky alergeny
– odlišení celku od ostatních
povinných údajů

• uvedení kategorií z přílohy II ve
složení je nutné jen pokud složka
jasně neodkazuje na alergeny

Srdcovka jedlá (měkkýš)
Koryféna velká (ryba)
Jazyk klínotvarý (ryba)



Jak zvýraznit a jasně odlišit alergeny ? ? ?

✓ Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

✓ Složení: cukr, kakao, LAKTÓZA, rýžová mouka, ARAŠÍDY

✓ Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

✓ Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

✓ Složení: cukr, kakao,           ,    , , rýžová mouka,

NE: Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

laktóza arašídy

Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Alergeny

• zvýraznění alergenů v seznamu složek zajišťuje, že
spotřebitelé seznam složek i nadále kontrolují

Nelze použít označení =  označení         „bez alergenů“

(alergie může být vyvolána přítomností jakékoliv jiné látky ve složení potraviny)

• pokud není uveden seznam složek uvedou se alergeny slovem 
„Obsahuje“  s jejich výčtem

Nevyžaduje se, pokud název potraviny odkazuje na alergen.



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Stopy alergenů
• preventivní označení

• mělo být používáno pouze při splnění níže uvedených podmínek:

➢ použití preventivního označení musí být odůvodněné (např. na 
základě analýzy rizika, screeningu výrobního zařízení nebo výstupní 
kontroly)

➢ provozovatel musí přijmout vhodná preventivní opatření k zamezení 
kontaminace alergenní složkou.

„Může obsahovat stopy…“

„Může obsahovat …“



Označování balených potravin

Stopy alergenů

Alergen Stopa alergenu

Mléčná bílkovina 25 mg/kg

Sójová bílkovina 25 mg/kg

Vejce 25 mg/kg

Arašídy 25 mg/kg

Lískový ořech 25 mg/kg

Mandle 25 mg/kg

Vlašský ořech 24 mg/kg

Hořčice 10 mg/kg

Lupina 10 mg/kg

Sezam 31 mg/kg



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Označování výživových údajů

Výživové údaje na 100 g

energetická hodnota 1937 kJ/ 468 kcal

tuky 40,0 g

z toho nasycené mastné kyseliny 17,0 g

sacharidy 1,9 g

z toho cukry 1,8 g

bílkoviny 25,0 g

sůl 3,8 g

✓ na balených potravinách od 13. prosince 2016

✓ potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13.12. 2016 – do vyčerpání zásob

✓ povinná velikost písma

✓ vyjadřují se na 100 g nebo 100 ml

✓ stejné zorné pole



Označení alergenů ve složení



Označování balených potravin

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Označování výživových údajů

✓ uvádět hodnoty ve správném pořadí, v tabulce s přiřazenými hodnotami

✓ vyjadřovat výživové údaje ve stejných jednotkách jako vyjádření údaje o 
množství potraviny

✓ seznam živin taxativně vymezuje nařízení (EU) č. 1169/2011 -> neuvedené 
nelze uvést např. cholesterol, trans mastné kyseliny

✓ vždy se uvádí všechny povinné živiny, pokud není v potravině obsažena, uvede 
se nulová hodnota

✓ uvádět slovní spojení „z toho“ u cukrů a nasycených mastných kyselin

Na co si dát pozor !!



Množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému

spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí

potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod přímo

zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo

vyrobeno výrobcem, který v posledním uzavřeném účetním období

předcházejícím okamžiku, kdy byla potravina vyrobena

a) zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců

jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s 

výrobou potravin, 

nebo

b)  dosáhl maximálního ročního obratu 20 000 000 Kč.

Zákon č. 110/1997 Sb.
Definice „malého množství“

výjimka z nutričního označování dle nařízení (EU) č. 1169/2011



41) čl. 3 odst. 7 nařízení (ES) č. 178/2002 – definice maloobchodu

42) § 1d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – průměrným počtem 

zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 

podle metodiky Českého statistického úřadu.

Výpočet se provede přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců

ve fyzických osobách (počet úvazků * počet kalendářních dní / počet

kalendářních dní v měsíci) podle délky jejich pracovních úvazků na

zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu

43) § 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – definice obratu

Zákon č. 110/1997 Sb.
Definice „malého množství“

výjimka z nutričního označování dle nařízení (EU) č. 1169/2011



Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy "česká potravina",

grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou

informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země

původu potraviny je Česká republika, pokud

a) 100 % složek celkové hmotnosti

nezpracované potraviny vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky a

prvovýroba, porážka zvířat a výroba proběhla na území České republiky,

nebo

b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 %

celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě

potraviny jiné než nezpracované potraviny a mléka a výroba proběhla na území České

republiky. Přidaná voda se do celkové hmotnosti nezapočítává.

Zákon č. 110/1997 Sb.
Česká potravina

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzHmJKxtcgCFYMTLAod9iwMEQ&url=http://www.ceskenovinky.eu/2015/07/28/ministr-jurecka-spotrebitele-snaze-poznaji-ceske-zbozi-ministerstvo-zemedelstvi-predstavuje-nove-logo-pro-ceskou-potravinu/&psig=AFQjCNGLOGPm3K2ftsJSnFpCiP4vIWvlDA&ust=1444479905858976


Jasné legislativní vymezení pojmů:

- „česká potravina“ (všech odkazů se stejným 
významem)

- „vyrobeno v České republice“

Možné použití při medializaci podpory výroby, prodeje a spotřeby 
českých potravin.

Označování potravinZákon č. 110/1997 Sb.
Česká potravina

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzHmJKxtcgCFYMTLAod9iwMEQ&url=http://www.ceskenovinky.eu/2015/07/28/ministr-jurecka-spotrebitele-snaze-poznaji-ceske-zbozi-ministerstvo-zemedelstvi-predstavuje-nove-logo-pro-ceskou-potravinu/&psig=AFQjCNGLOGPm3K2ftsJSnFpCiP4vIWvlDA&ust=1444479905858976


Vyhláška o označování č. 417/2016 Sb.
Pozor na použití označení

"vhodná pro děti", "domácí",
"čerstvá", "živá", "čistá", 

"přírodní" nebo "pravá", aj.  

▪ jsou stanoveny 
prováděcím právním 
předpisem nebo 
předpisem EU

Např.:
čerstvé máslo, čerstvé 
mléko, čerstvé ovoce a 
zelenina,  čerstvé pečivo

Výrazy lze uvést za 
předpokladu, že . . .

▪ pokud budou řádně 
odůvodněny a doplněny 
popisnou informací, která 
spotřebiteli vysvětlí, proč 
je potravina deklarována 
jako například „vhodná 
pro děti“ nebo „domácí“

▪ výčet termínů není 
vyčerpávající a je tak 
pouze indikativního 
charakteru jaké termíny 
jsou zejména 
považovány za zavádějící 
na základě  čl. 7 nařízení 
(EU) č. 1169/2011.



Vyhláška o označování č. 417/2016 Sb.
Pozor na použití označení

Informace o potravinách dále nesmějí 
obsahovat zavádějící informace, které by 

mohly…

Vyvolat pochybnosti o 
neškodnosti  jiných podobných 

potravin nebo vyvolat u 
spotřebitele obavy z jejich použití

Vést k záměně běžných potravin s 
potravinami pro zvláštní výživu

V odvozené nebo zdrobnělé formě 
vést k záměně potravin s 

potravinami , které jsou vymezeny 
právními předpisy



Vyhláška o označování č. 417/2016 Sb.
Pozor na použití označení

Informace o potravinách neobsahují 
údaje, 

jejichž pravdivost nelze dokázat !!



Vyhláška o označování č. 417/2016 Sb.
Pozor na použití označení

Údaj o čistém množství u 
polotuchých nebo polotekutých 

výrobků 

▪ Uvádí se v jednotkách hmotnostních NEBO
objemových, stanoví-li tak právní předpis.



. . . obsahuje-li masný výrobek nebo masný polotovar nejméně 50 % hmotnostních
uvedeného masa z celkového obsahu masa použitého při jeho výrobě.

Srnčí klobása, telecí párek

. . . obsahuje-li masný výrobek méně než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového
obsahu masa, může být tato skutečnost vyjádřena v názvu masného výrobku pouze slovy
„s (název živočišného druhu) masem“.

Klobása se srnčím masem, párek s telecím masem

hovězí, vepřové, skopové, 

jehněčí, kozí, kůzlečí, 

koňské, hříběcí, králičí, 

krokodýlí

Masné výrobky obecně

Označení masa podle živočišného
druhu zvířat nebo podle výrazů
uvedených ve vyhlášce č. 69/2016 Sb. v
tabulkách lze v názvu masného výrobku
nebo masného polotovaru použít . . .



Masné výrobky obecně

Nová vyhláška č. 69/2016 Sb. o požadavcích na
maso, masné výrobky, produkty rybolovu
a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z
nich.

Pokud bylo při výrobě použito nejedlé střívko, musí být tato skutečnost
(střívko není jedlé) uvedena na obale.

Uvedení surovin v sestupném pořadí

Není nutné již uvádět % obsahu tuku a soli

Uvádět % masa ve složení

Nepoužívat zvýrazňovače chuti u potravin zařazovaných do soutěží kvality
(např. KLASA, Regionální potravina)

Na co dávat např. pozor ?





• Šunka z vepřového masa je vyrobena pouze z vepřové kýty či 
masa vepřové kýty. 

• Pokud je šunka z jiného než vepřového masa, musí být v názvu 
označena živočišným druhem a částí jatečného těla, ze kterého 
pochází (např. kuřecí prsní šunka).

• Šunky nejvyšší jakosti a výběrové jsou celosvalové, u šunek třídy 
standardní lze při výrobě použít zrněnou surovinu.

Šunka

Obsah čistých svalových bílkovin (16 % - nej. jakost, 
13 % výběrová)

Celosvalový výrobek

Použití barviv, vlákniny, škrobu (včetně škrobu 
modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných a 
jiných živočišných bílkovin a dalších látek, které 
zvyšují obsah bílkovin ve výrobku, se nepřipouští.

Nejvyšší jakost, 
výběrová



Šunka

Šunka nejvyšší jakosti

Masný výrobek tepelně opracovaný. Složení: vepřová kýta (95 %), voda, jedlá

sůl, koření, konzervant: E 250, stabilizátor E450, antioxidant E316.

Uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C.

Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Spotřebujte do: 1. 3. 2018 Hmotnost: 200 g

Řeznictví Čáslavkovice s.r.o., Spojovací 321, 
Čáslavkovice 321 45

nebo 
registrační 

číslo



Paštiky 

Honzíkova srnčí paštika s brusinkami

Masný výrobek tepelně opracovaný.
Složení: srnčí maso (70 %), vepřové maso, vepřové sádlo, zelenina (cibule, mrkev),
brusinky 3 %, jedlá sůl, koření.

Uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C.

Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Spotřebujte do: 1. 3. 2017 Hmotnost: 150 g

Váňova jatka s.r.o., Slezská 231, Sedláčkov 146 70

nebo 
registrační 

číslo



Trvanlivé masné výrobky

Lovecký salám

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný.
Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, směs koření a
extraktů koření, dextróza, konzervant E 250, antioxidanty (E 300, E 301),
startovací kultura.

Na 100 g výrobku bylo použito 135 g masa.

Uchovávejte při teplotě do 20 °C.

Spotřebujte do: 25. 3. 2018
Hmotnost: 150 g

Chuťovky s.r.o., Spoustova 123, Šancov 145 70

nebo 
registrační 

číslo



Vepřové maso ve vlastní šťávě

Vepřové maso ve vlastní šťávě. 
Masný výrobek, konzerva.

Složení: vepřové maso (75 %), voda, vepřové kůže, koření, solící směs (sůl,
konzervant E 250), zahušťovadlo karagenan.

Skladujte v suchu při teplotě 0-28 ° C.
Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
Po otevření skladujte v chladničce do 10 °C a spotřebujte do 48 hodin.

Minimální trvanlivost do: 1. 3. 2017 Hmotnost: 300 g

Wintrov s.r.o., Úzká 123, Šancov 149 60

nebo 
registrační 

číslo





Vejce

Číslo s kódem balírny nebo třídírny na obale vajec je 

povinným údajem ALE NENÍ INFORMACÍ O ZEMI PŮVODU VAJEC

Země původu vajec je uvedena v kódu producenta přímo na 

vejci



§ 17 Uvádění mléka a mléčných výrobků na trh

Mléko a mléčné výrobky se skladují, přepravují a uvádějí na trh při teplotě od 2 °C

do 8 °C s výjimkou

- mléka, smetany a mléčných výrobků ošetřených vysokotepelným ošetřením

(UHT) nebo sterilací,

- zahuštěného mléka, sušeného mléka a bílkovinných mléčných výrobků,

tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a jiných tavených výrobků, které se

skladují, přepravují a uvádějí na trh při teplotě stanovené výrobcem.

Mléčné výrobky lze skladovat v rozmezí teplot od 2 do 8 °C

(tedy i v teplotách 4 až 8 °C, 2 až 6 °C)

Mléčné výrobky obecně



§ 4 (2) Údaj o čistém množství u polotuhých nebo polotekutých výrobků -

Mléčné výrobky, které jsou polotekuté nebo polotuhé (např. zákys, kefír,

jogurtové mléko) lze čisté množství potraviny uvádět v g nebo ml.

§ 5 (4) Jako "čerstvé" lze označit tekuté mléko nebo tekutou smetanu,

které nebyly ošetřeny teplotou vyšší než 125 °C.

Mléčné výrobky obecně



Mléčné výrobky obecně

§ 4 (4) Povinné uvedení údaje o obsahu tuku u mléka a mléčných

výrobků podle této vyhlášky je jakostním údajem.

V případě, že je obsah tuku uveden v tabulce výživových hodnot u

mléčných výrobků, není třeba uvést obsah tuku.

V případě, že je na výrobku uvedeno, že je vyroben z

nestandardizovaného mléka, není nutné obsah tuku na obale

uvádět.





Mléko

Čerstvé mléko plnotučné

Čerstvé plnotučné mléko. Homogenizováno. Pasterováno.
Obsah tuku 3,5 %.

Uchovejte při teplotě 2 – 8 °C.
Spotřebujte do: 1. 3. 2018 Objem: 1 litr

Mlékárna Třískov s.r.o.,

Hrušková 52, Havlíčkovice 318 45

nebo 
registrační 

číslo



Tvaroh

obsahem tuku nebo tuku v sušině

obsahem sušiny

použitou ochucující složkou

Tvaroh se označí jako….
• tučný (více než 38,0 % včetně) tuku v sušině
• polotučný (15 – 25 %) tuku v sušině
• nízkotučný nebo jemný (méně než 15 % včetně) tuku v sušině
• odtučněný nebo měkký nebo tvrdý (méně než 5,0 % včetně) tuku v

sušině

... a dále



Tvaroh ze Sládkovic

Tvaroh tučný. Tuk v sušině: 38 %, Sušina: 22 %

Uchovejte a skladujte při teplotě od +2 °C do +8 °C.
Po otevření ihned spotřebujte. 

Spotřebujte do: 9. 3. 2018
Hmotnost: 250 g

Mlékárna Sládkovice a.s.

Františkova 317, Zimov 533 02

Tvaroh

nebo 
registrační 

číslo



Sýr
Označí 

se… 
1. Názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek a

syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny.
2. U skupiny přírodních sýrů lze sýr označit názvem

podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v
příloze č. 2 tabulkách 9, 10 a 12 vyhlášky č. 397/2016
Sb.

3. Obsahem tuku nebo tuku v sušině,
4. Obsahem sušiny,
5. Použitou ochucující složkou,
6. Jako "tavený sýrový výrobek", pokud tavený sýr

obsahuje více než 5 % laktózy



Sýr

Kudělovický sýr 

Polotvrdý zrající sýr.
Složení: mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, barvivo: annato
Sušina: 57%, tuk v sušině: 45%

Uchovejte a skladujte při teplotě od +2 °C do +8 °C.
Po otevření ihned spotřebujte. 

Spotřebujte do: 9. 3. 2018
Hmotnost: 250 g

Mlékárna Lutyňovice a.s.

Gabzdylova 13, Lutyně 503 02

nebo 
registrační 

číslo



Kysané mléčné výrobky

Letenský královský kefír meruňkový

Kefírové mléko meruňkové

Složení: mléko, ovocná složka 14% (cukr, meruňková dřeň 38 %, zahušťovadlo: modifikovaný 
škrob, mlékařské kultury, probiotická kultura ATB (Lactobacillus acidophilus 106/g, 
Bifidobacteria 106/g, Streptococcus thermophilus 106/g)

Obsah tuku 1 %

Uchovejte a skladujte při teplotě od +4 °C do +8 °C.
Po otevření ihned spotřebujte. 

Spotřebujte do: 9. 3. 2018
Hmotnost: 500 g

Mlékárna Jindřichov a.s.

Letná 12, Jindřichov 410 01

nebo 
registrační 

číslo





Jogurt

Jogurt ze Štěpánkoviček
Bílý

Jogurt bílý. Tuk 3 %.  Uchovávejte při teplotě 2 - 8°C

Po otevření ihned spotřebujte.

Spotřebujte do: 4. 3. 2018

Hmotnost: 150 g

Mlékárna Štěpánkovičky a.s.

Palackého 317, Štěpánkovičky 317 45

U mléčných výrobků, při jejichž výrobě bylo
použito pouze mléko, jednotlivé složky mléka,
kultury mléčného kysání, syřidlo a sůl nezbytná k
jejich výrobě, a považují se za jednosložkovou

potravinu, se složení uvádět nemusí.

nebo 
registrační 

číslo



Jogurt

Jogurt ze Štěpánkoviček
Jahoda

Jogurt jahodový. Složení: mléko, ochucující složka 16% (cukr, jahody 45%, glukózo-
fruktózový sirup), sušené mléko, jogurtová kultura. 

Tuk 3%. 
Uchovávejte při teplotě 2-8°C. 

Po otevření ihned spotřebujte. 

Spotřebujte do: uvedeno na víčku
Hmotnost: 150 g

Mlékárna Štěpánkovičky a.s.

Palackého 317, Štěpánkovičky 317 45

nebo 
registrační 

číslo



§ 12 (5) Jako "řecký jogurt" se označí jogurt, u kterého byl zvýšen obsah

sušiny odebráním syrovátky, a který obsahuje nejméně 5,6 % mléčných

bílkovin, které nebyly do výrobku záměrně přidány v koncentrované formě.

Na obale výrobku se uvede země původu výrobku podle nařízení o

poskytování informací o potravinách spotřebitelům11).

§ 12 (6) Jako "jogurt řeckého typu" nebo "jogurt řeckého stylu" se

označí jogurt, který obsahuje nejméně 5,6 % bílkovin, čehož bylo dosaženo

přidáním koncentrovaných bílkovinných mléčných složek před zahájením

kysacího procesu.

Mléčné výrobky obecně



Mléčné výrobky 

V případě, že je uvedena tabulka výživových hodnot u mléčných výrobků, není
třeba uvést obsah tuku

Uvedení surovin v sestupném pořadí

U mléčných výrobků, při jejichž výrobě bylo použito pouze mléko, jednotlivé
složky mléka, kultury mléčného kysání, syřidlo a sůl nezbytná k jejich výrobě, a
považují se za jednosložkovou potravinu, se složení uvádět nemusí.

Pokud se nejedná u mléčných výrobků o kravské mléko, je vhodné doplnit
informaci o živočišném druhu, ze kterého pochází (ovčí mléko, kozí mléko). Ve
složení je povinné uvést druh zvířete, ze kterého mléko pochází

Na co si dát pozor ?



Čerstvé ovoce a 

zelenina 

obecně

• Základním předpisem pro čerstvé OZ je prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví
výrobků z ovoce a zeleniny.

• U čerstvého ovoce a zeleniny, vč. brambor, kromě loupaného,
krájeného nebo podobně upraveného čerstvého ovoce a zeleniny
nemusí být uvedeno datum minimální trvanlivosti.

• Vždy se u čerstvého OZ a brambor uvádí země původu.



• třída jakosti (výběrová, I. a II. jakost) se povinně uvádí
u vybraných druhů ovoce a zeleniny - u jablek, hrušek, kiwi, jahod,
stolních hroznů révy vinné, citrusových plodů, papriky zeleninové,
rajčat, broskví, nektarinek

• saláty včetně endivií – pouze I. a II. jakost

• pro tyto druhy OZ jsou v části B přílohy I Nařízení č. 543/2011
stanoveny tzv. zvláštní obchodní normy

Čerstvé ovoce a 

zelenina 

obecně



Obchodní normy pro ovoce a zeleninu

• Pro ostatní druhy OZ platí tzv. všeobecná obchodní norma

(část A přílohy I Nařízení (EU) č. 543/2011).

• OZ vždy celé, zdravé, čisté, bez škůdců, poškození škůdci, nadměrné
povrchové vlhkosti, bez cizího pachu či chuť

• stav musí umožňovat přepravu a manipulaci

• Zvláštní obchodní normy jsou více specifické než všeobecná
obchodní norma.

• Kromě kvality jsou zde požadavky na např. velikost plodů, zbarvení,
stav slupky, požadavky na balení (při přepravě)



Brambory
• vyhláška č. 157/2003 Sb. – zahrnuje požadavky na zpracované

ovoce a zeleninu, brambory, houby a výrobky z nich,
skořápkové plody

Označování brambor:

• brambory konzumní kromě země původu také uvedení odrůdy

• brambory konzumní pozdní – uvedení varného typu (A,B,C dle
účelu užití)

• brambory konzumní rané – zejména barva dužiny a tvar hlíz

Houby – seznam druhů, které lze uvádět do oběhu (příloha č. 13)

Kromě kvality OZ a brambor kontroluje SZPI také odrůdovou pravost 
(záměny odrůd) http://www.potravinynapranyri.cz/



Zpracované ovoce a zelenina

Sušená jablka

Sušené ovoce jednodruhové
Složení: sušená jablka, konzervant: oxid siřičitý

Hmotnost: 150 g

Minimální trvanlivost do: 25.9.2018

Fialkovo zelinářství s.r.o.,
Jindřichova 310, Letňanov
321 46





Džem
- směs přírodních sladidel, vody, ovoce
- kategorie – džem, džem výběrové extra, extra speciální

- množství ovoce použité na 100 g hotového výrobku
- obsah sladidel ve 100 g hotového výrobku
- stejné zorné pole jako název výrobku



Džem
Džem
Džem výběrový (EXTRA)
Džem výběrový (EXTRA) méně sladký
Džem výběrový (EXTRA) speciál

➢ Všeobecně musí být při výrobě džemů použito nejméně 350 gramů ovoce na 
kilogram výrobku

➢ Do džemů výběrových nejméně 450 gramů ovoce na kilogram výrobku. 

➢ Džemy obyčejné a džemy výběrové (Extra) musí obsahovat nejméně 60 gramů 
cukru na 100 gramů výrobku. 

➢ Výběrové džemy (Extra) s označením méně sladké musí obsahovat 52 až 59 
gramů cukru na 100 gramů výrobku. 

➢ U džemů výběrových (Extra) speciálních se požaduje nejvýše 40 gramů cukru 
ve 100 gramech výrobku a označení na etiketě, že se jedná o výrobek se 
sníženým obsahem energie/cukru.



Džem

Borůvkový džem

Borůvkový džem výběrový (EXTRA). Pasterováno. Pro výrobu 100 g hotového 
výrobku bylo použito 55 g ovoce. Ve 100 g výrobku je obsaženo 61 g přírodních 
sladidel.

Složení: cukr, borůvky, regulátor kyselosti: kyselina citronová, želírující látka pektin.

Po otevření uchovávejte v chladu.

Minimální trvanlivost do: 1. 9. 2017

NovotFrut s.r.o.,
Carotiho 45, Novotnov 310 45

Hmotnost: 250 g

Povinnost uvést množství ovoce, které bylo použito 
pro výrobu 100 g hotového výrobku.

Povinnost uvést celkový obsah přírodních sladidel 
obsažených ve 100 g výrobku.



Marmelády
jsou směs přírodních sladidel, vody, jedné nebo více 

surovin z citrusových plodů!!!!

http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/9173/9173382-citrusova-marmelada-1.jpg


Povidla

- vyrobeno z jednoho nebo více druhů ovoce - jablka, 

hrušky, švestky

- přídavek přírodních sladidel, nebo bez přídavku, 

- stanovení min. podílu ovoce

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=884b81b9-1cde-4aa7-920f-4eff9da0235f&fld=0000000001&name=D018-41014-14-A020202zip0606.JPG&size=maxi




Jablečná šťáva

100% jablečná šťáva. Pasterováno. Před otevřením protřepat. 
Po otevření skladujte v chladu a spotřebujte do 2 dnů. 

Minimální trvanlivost do: 1. 9. 2018

Ovocnářství Švecovice s.r.o.,
Barevná 5, Švecovice 320 45

Objem: 1 l

Ovocná nebo zeleninová šťáva se vyrábí ze
zralého, zdravého, čerstvého, chlazeného nebo
zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to z jednoho
nebo více druhů.

Ovocná nebo zeleninová šťáva, která je
vyrobena z koncentrátu, musí být na obalu
označena slovy „z koncentrátu“.

Šťáva

Označit nápoj jako "džus", "juice",
"100 %", "stoprocentní", nebo
výrazy obdobného významu, je
možné pouze u ovocné a
zeleninové šťávy.



Jablečný nektar

Jablečný nektar z koncentrátu. Pasterováno. 
Složení: Jablečná šťáva (51 %), voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, 
antioxidant: kyselina askorbová. Podíl ovocné složky nejméně 51 %.

Před otevřením protřepat. Po otevření skladujte v chladu a 
spotřebujte do 2 dnů. 

Minimální trvanlivost do: 1. 9. 2018

Ovocnářství Švecovice s.r.o.,
Barevná 5, Švecovice 123 45

Objem: 1 l

Nektar Nektar se vyrábí z ovocné 
nebo zeleninové šťávy, do 
které je přidána voda, 
popřípadě cukr nebo med. 



Medovina

Medovina

Složení: med, voda.

Objem: 0,5 l

Alk.: 12,5 % obj. 

L12122016
Výborná medovina s.r.o.,
Luční 84, 381 44  Zemkovice

Medovina může být také ochucená – např. mandlová, bylinná, 
višňová, skořicová. Ve složení se uvedou všechny použité 
složky.

Medovina musí být vyrobena nejméně z 280 g včelího medu 
na litr výrobku.

Medovina musí obsahovat nejméně 10 % obj. etanolu. 
U alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nemusí být 
uvedeno datum minimální trvanlivosti.

Uvedení čísla šarže je u medoviny 
povinné. Číslo šarže lze případně nahradit 
datem minimálně trvanlivosti.



Pivo

Stávající stav Nový stav – pozor – vyhláška nevydána

Stolní pivo
(stupňovitost do 6)

Stolní pivo
(stupňovitost do 6)

Výčepní pivo
(stupňovitost 7-10)

Výčepní pivo
(7-10)

Ležák
(11-12)

Ležák
(11-12, ale pouze piva spodně 

kvašená - tradiční)

Plné pivo
(11-12, piva svrchně 

kvašená-IPA, Ale)

Speciální pivo
(13 a více)

Silné pivo
(13 a více)

Nově – „atypický pivní nápoj“ nápoj na bázi piva s modifikovaným 
podílem sladu nebo modifikovaným způsobem kvašení (není pivo)



Pivo světlý ležák 

Pasterováno. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty

Objem: 0,5 l

Alk.: 4,6 % obj.

Minimální trvanlivost do: 18.10.2017

Chraňte před přímým slunečním
světlem a mrazem.

Vaškův pivovar s.r.o.,
Pivovarská 310, 321 46  Lukšov

Pivo



Pivo výčepní světlé

Pasterováno. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty

Objem: 0,5 l

Alk.: 3,9 % obj.

Minimální trvanlivost do: 18.10.2017

Chraňte před přímým slunečním světlem
a mrazem.

Vaškův pivovar s.r.o.,
Pivovarská 310, 321 46  Lukšov

Pivo

Jméno nebo obchodní název
potravinářského podniku může být
dobrovolně doplněn uvedením i
informace, zda se jedná o výrobce,
prodejce, distributora apod.



Pivo

Pivo nealkoholické světlé

Pasterováno. Baleno v ochranné atmosféře.
Složení: Voda, ječné slady, chmelové produkty, kyselina mléčná.

Objem: 0,5 l

Alk.: max. 0,5 % obj. 

Minimální trvanlivost do: 18.10.2017 

Chraňte před přímým slunečním světlem 
a mrazem.

Letenský pivovar s.r.o.,
Belcrediho 218, 171 46  Zdendov



• regionální, územní nebo místní označení původu (med květový, podkrkonošský)

• ve vztahu k původu medu názvem "jednodruhový" nebo "smíšený„ (květový "smíšený", 
medovicový "lesní„)

Med
Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu se med dále 
označí na etiketě

a) podle jeho původu a podle způsobu jeho získávání nebo obchodní úpravy

b) v případě, že se jedná o vytočený med, lisovaný med nebo vykapávaný med, nemusí být 
původ, způsob získávání a obchodní úpravy uvedeny a výrobek lze označit jenom jako med

• květový + označení druhu rostliny (květový "akátový"), ze které med pochází (zcela nebo 
převážně z tohoto druhu, přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i 
mikroskopickou analýzou

• květový pastový (legislativa nezná pojmy, jako šlehaný nebo krémový, nepíše se ani 
pastovaný)

Doplňující údaje k označení druhu medu



MED

František Šedivý, Riegrova 4, Sládkovice
318 23, 

Množství: 500 g
Minimální trvanlivost do: 2017
Země původu: Česká republika

MED

Květový akátový z Krušných hor

František Šedivý, Riegrova 4, Sládkovice
318 23, 

Množství: 500 g
Minimální trvanlivost do: 2017
Země původu: Česká republika



Jak se vyznat v etiketách potravin ?

• Určeno spotřebitelům

• Výchova spotřebitele

• Prezentace na webu, na 
prodejně, letákem…

• Ke stažení na stránkách 
MZe



Jak se vyznat v etiketách potravin ?

http://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/oznacovani-potravin.aspx

Maso
Šunka
Mléko
Jogurt
Máslo
Vejce
Nápoje
Džem
Ovoce

http://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/oznacovani-potravin.aspx


Aktuální změny v potravinovém právu

Aktuální znění právních předpisů

http://eur-lex.europa.eu/

http://portal.gov.cz/

• Návrhy právních předpisů jsou v elektronické podobě veřejně dostupné v 
Knihovně připravované legislativy 

https://apps.odok.cz/kpl

• Databáze TRIS

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/

http://eur-lex.europa.eu/
http://portal.gov.cz/
https://apps.odok.cz/kpl
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/


Děkuji za pozornost

Sekce potravinářských výrob
Úřad pro potraviny

www.bezpecnostpotravin.cz


