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Legislativa 



Nařízení (ES) č. 1169/2011 

Označování potravin  

od 13. 12. 2014 

Povinné výživové označování  

od 13. 12. 2016 

Nařízení (ES) č. 1337/2013 

Povinné označování původu (vepřové, skopové, kozí, 
drůbeží maso) 

1. 4. 2015 

Zákon o potravinách 

1. 1. 2015  

 

Datum účinnosti nových pravidel 



Zorné pole 



„ZORNÉ POLE“ jsou všechny povrchy na balení, které lze přečíst z 

jednoho zorného úhlu;  

 

„HLAVNÍ ZORNÉ POLE“ je zorné pole, jehož si spotřebitel při 

nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které 

mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat, pokud jde o jeho 

charakteristické rysy nebo povahu a popřípadě jeho obchodní 

značku. Pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, 

považuje se za hlavní zorné pole to, které zvolil provozovatel 

potravinářského podniku;  

Zorné pole 



Zorné pole 



Ve stejném zorném poli se uvádí: 

Údaje o potravině 

― Název potraviny 

― Čisté množství potraviny 

― Skutečný obsah alkoholu, je-li vyšší než 1,2% 

Výživové údaje 

― Energetická hodnota 

― Tuky 

― Sacharidy… 

Varování týkající se kofeinu a přidaných fytosterolů se uvedou ve 

stejném zorném poli jako název potraviny  

Zorné pole 



Zorné pole 

Název potraviny 

 
Netto: 250g 

Alkohol 40% obj. 

 
vysoký obsah kofeinu – není vhodné 

pro děti a těhotné nebo kojící ženy (20 

mg kofeinu/100ml)  

Energetická 
hodnota 

kJ / 
kcal 

Tuky g 

- Z toho nasycené 
mastné kys. 

g 

Sacharidy g 

- Z toho cukry g 

Bílkoviny g 

Sůl g 

Vitamíny - 

Sůl obsažena výlučně v 
důsledku přirozeně se 
vyskytujícího sodíku 



V hlavním zorném poli se uvádí: 

 

―Opakovaná informace o energetické hodnotě 
potraviny 

 

―Opakovaná informace o energetické hodnotě 
spolu s množstvím tuků, nasycených mastných 
kyselin, cukrů a soli 

Hlavní zorné pole 



Zorné pole 

Název potraviny 

 
Netto: 250g 

Alkohol 40% obj. 

 

Obsahuje pouze 2 kalorie  

Energetická 
hodnota 

kJ / 
kcal 

Tuky g 

- Z toho nasycené 
mastné kys. 

g 

Sacharidy g 

- Z toho cukry g 

Bílkoviny g 

Sůl g 

Vitamíny - 

Sůl obsažena výlučně v 
důsledku přirozeně se 
vyskytujícího sodíku 



Čitelnost 



„ČITELNOST“ je fyzický vzhled informace, jehož prostřednictvím je 

informace vizuálně přístupná pro běžnou populaci a který je určen 

různými prvky, mimo jiné velikostí písma, odstupy mezi písmeny, 

odstupy mezi řádky, tloušťkou tahů písma, barvou písma, druhem 

písma, poměrem mezi výškou a šířkou písmen, povrchem materiálu 

a výrazným kontrastem mezi písmem a pozadím;  

Písmem, jehož výška malého písmene „x“, činí nejméně 1,2 mm.  

V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 

80 cm2, nejméně 0,9 mm.  

 

 

Čitelnost 



Požadavky na čitelnost se týkají pouze povinných údajů.  

Kromě toho musí být povinné údaje na viditelném místě tak, aby 

byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, 

nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny 

ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím 

materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost.  

Povinné údaje musí být vyjádřeny slovy a čísly. Navíc též 

piktogramy nebo symboly. 

Povinná minimální velikost písma se vztahuje i na zvláštní 

ustanovení o názvu potraviny a údajích, které k němu musí být 

připojeny podle čl. 17 odst. 5 a přílohy VI.  

 

Čitelnost 



Minimální velikost písma se nevztahuje na povinné informace 

poskytnuté dobrovolně např.:  

― Dobrovolné výživové údaje (škrob, vláknina, polyalkoholy… - čl. 

30 odst. 2) 

― Povinné informace v případě, že jsou poskytnuty dobrovolně 

(např. země původu) 

― Dobrovolně poskytnuté informace nesmějí být uvedeny na 

úkor prostoru pro povinné informace 

Velikost písma 



Čitelnost 

Název potraviny 

 
Netto: 250g 

Alkohol 40% obj. 

 

Obsahuje pouze 2 kalorie  

1,2 mm 



Povinné údaje 



― Název 

― Seznam složek 

― Látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost 

― Množství určitých složek nebo skupin složek 

― Čisté množství potraviny 

― Datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti 

― Podmínky uchování a použití 

― Jméno nebo obch. název a adresa PPP (odpovědného za 

označení potravin) 

― Země původu nebo místo provenience 

― Návod k použití 

― Obsah alkoholu nad 1,2% obj. 

― Výživové údaje 

Povinné údaje 



― Zmrazené maso, zmrazené masné polotovary a zmrazené 

nezpracované produkty rybolovu: 

– Datum zmrazení nebo, u produktů zmrazených více než jednou, 

datum prvního zmrazení, slovy „Zmrazeno dne…“ 

― Název potraviny, která byla před prodejem zmrazena a je 

prodávána v rozmrazeném stavu, je třeba doplnit označením 

„rozmrazeno“ (Výjimky: jednotlivé složky, technologický proces, 

bez vlivu na kvalitu a nezávadnost) 

― „baleno v ochranné atmosféře“ 

– Není nutno uvádět kategorii přídatných látek (balící plyny) a 

jejich výčet ve složení potraviny. 

Další povinné údaje, např.: 



― Masné výrobky, jejichž střívko není jedlé – uvést tuto 
skutečnost 

― U masných výrobků, masných polotovarů a produktů rybolovu 
musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti bílkovin 
odlišného živočišného původu, včetně hydrolyzovaných 
bílkovin (např. vepřové párky s hovězí krevní plazmou) 

― Informace o přidané vodě v názvu masného výrobku, 
masného polotovaru a produktu rybolovu, které mají podobu 
krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa a 
JUT, pokud množství přidané vody představuje více než 5% 
hmotnostních konečného výrobku 

– Ustanovení se vztahuje např. na křehčené maso, 
polotovary ke grilování (vyjma polotovarů z mletého masa) 

– Nevztahuje se na párky, salámy typu junior… 

 

Další povinné údaje, např.: 

 



OZNAČOVÁNÍ PŘIDANÉ VODY 

― Uvádí se v seznamu složek v pořadí podle množství v 
konečném výrobku, pokud jí je v konečném výrobku více 
než 5%  

― Maso, masné polotovary, nezpracované produkty 
rybolovu a nezpracovaní mlži – PŘIDANÁ VODA SE V 
SEZNAMU SLOŽEK UVÁDÍ VŽDY 

― U potravin, které ztratily po úpravě vlhkost, se uvedené 
množství vyjádří jako procentní podíl odpovídající 
množství použité složky nebo použitých složek v 
hotovém výrobku, pokud toto množství nebo celkové 
množství všech složek uvedených na etiketě 
nepřekračuje 100 %. V tom případě se uvede množství 
na základě hmotnosti složky nebo složek použitých k 
přípravě 100 g konečného výrobku  

Další povinné údaje, např.: 



― „ze spojovaných kousků (rybího) masa“ v blízkosti názvu 

masných výrobků, masných polotovarů a nezpracovaných 

produktů rybolovu, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny 

z jednoho celistvého kusu masa, avšak jsou spojeny jinými 

složkami či dalšími prostředky 

– Za další prostředky je považováno např. použití tlaku, nízké 

teploty 

– Ustanovení není vhodné vztahovat na produkty s viditelnou 

spojkou (salámy, tlačenky, jitrnice..) 

 

Další povinné údaje, např.: 

 



― Potravina, v níž byla nahrazena některá součást nebo složka, 

jejíž běžné použití spotřebitel předpokládá, musí v těsné blízkosti 

názvu obsahovat informaci o složce, jež byla pro nahrazení 

použita 

― Informace o použité náhradní složce musí být vytištěna písmem 

jehož velikost je nejméně 75% velikosti písma názvu potraviny 

ale ne menším než 1,2 mm (0,9 mm) 

― Složka musí být současně uvedena i v seznamu složek i s 

uvedením jejího množství 

Další povinné údaje, např.: 

 



― Skleněné láhve k opakovanému použití (nesmazatelně 
označeny)  

– povinný pouze název, alergen, množství, DMT/DP, 
výživové hodnoty 

― Obaly jejichž největší plocha je menší než 10 cm2  

– povinný pouze název, množství, DMT/DP, alergeny 

Vypuštění určitých povinných údajů 



― Názvem potraviny je její zákonný název (definované 
předpisy EU, nebo ČS). 

― Pokud neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název 
(pro spotřebitele obecně známý, bez nutnosti definice). 
V případě že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se 
popisný název dané potraviny (dle popisu použité 
technologie). 

― Příloha VI – povinné údaje připojené k názvu potraviny 

Název potraviny 

 



― Uvede se patřičným nadpisem obsahujícím slovo „SLOŽENÍ“ 

― Složky v podobě nanomateriálu se doplní výrazem „(nano)“ 

― Seznam složek obsahuje všechny složky potraviny seřazené 

sestupně podle hmotnosti, stanovené v okamžiku jejich použití 

při výrobě potraviny 

― Složky se označují svým specifickým názvem (příloha VII - sýr, 

maso, koření…) 

– MASO = kosterní svalovina, uvede se slovem „maso“ a 

označením živočišného druhu (stanovený obsah tuku a vaziva) 

– SOM se nepovažuje za maso 

― Směsná složka – výčet vlastních složek (kromě směsi koření a 

bylin do 2% hmotnosti výrobku) 

Seznam složek 



― Uvádění údajů o množství složek – uvedení v názvu, na 

etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým 

znázorněním nebo pokud je složka důležitá pro charakterizaci 

potraviny a pro její odlišení od s ní zaměnitelných potravin 

― Uvedení množství složky v % hmotnostních se uvede u té 

složky, která je zvýrazněna. Pokud je zvýrazněna složka 

složená jako např. „s tvarohovou náplní“ uvede se množství 

tvarohové náplně. Pokud je uvedeno „s tvarohem“ uvede se 

množství tvarohu. Pokud je uvedeno „s tvarohovou náplní“ a na 

etiketě je zobrazen tvaroh uvede se množství jak tvarohové 

náplně tak tvarohu 

 

Seznam složek 

 



― U sýrů, másla, kysaného mléka a smetany, do nichž nebyly 

přidány žádné jiné složky kromě mléčných produktů, 

potravinářských enzymů a mikrobiálních kultur nezbytných k 

výrobě nebo v případě sýrů jiných než čerstvých a tavených, sůl 

nezbytná k jejich výrobě; 

– Ochucené sýry musí mít uvedeno ve složení kompletní výčet složek, tj. 

např. mléko, mlékařské kultury, chlorid vápenatý, bazalka. 

– U sýrů s vyšším obsahem soli, než je množství nezbytné k jejich 

výrobě a u čerstvých sýrů s jakýmkoli obsahem soli, musí být 

uvedeno složení a kompletní výčet složek.  

― u potraviny sestávající z jediné složky, pokud  

– je název potraviny totožný s názvem složky, nebo 

– název potraviny umožňuje určit povahu složky bez rizika záměny. 

Vypuštění seznamu složek 

 



― Název látky je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních 

složek (typem či stylem písma nebo barvou pozadí) 

― Není-li seznam složek uveden, musí být uvedeno slovo 

“obsahuje“ a následně název alergenní látky 

― Uvedení údajů o alergenních látkách se nevyžaduje v případech, 

kdy název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo produkt 

― Označování víceslovného názvu alergenu: 

– Např.: Mléčná bílkovina 

• Mléčná bílkovina 

Látky způsobující alergie nebo 

nesnášenlivost 



 Jogurtová kultura nepatří 

mezi látky způsobující 

alergie, proto nemusí být 

zvýrazněna jako alergen. 

 

 Opakování alergenů není 

doporučováno 

 

Látky způsobující nesnášenlivost nebo alergie 



― U tekutých produktů (charakter nápoje) v objemových 
jednotkách (ml, cl, l) 

― U ostatních produktů v hmotnostních jednotkách (g, 
kg) 

― Uvedení údaje o čistém množství není povinné: 

– Množství menší než 5 g nebo ml 

– Běžně prodávaných po kusech (počet kusů jasně 
viditelný nebo snadno spočitatelný) 

― U pevných potravin v nálevu – též čistá hmotnost po 
odkapání 

– Potravina v oleji není pro vyjadřování čisté 
hmotnosti považována za potravinu v nálevu  

Čisté množství 



Potraviny s glazurou 

― U potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny 
bez glazury 

― Čistá hmotnost potravin s glazurou = hmotnost po 
odkapání 

― Vyjadřování: 

– Čistá hmotnost: Xg; a hmotnost po odkapání: Xg 

– Čistá hmotnost = hmotnost po odkapání = Xg 

– Čistá hmotnost po odkapání Xg 

 

 

 

Čisté množství 

 



― Hotové balení, které se skládá se ze dvou nebo více jednotlivých 

balení, která nejsou považována za prodejní jednotky – čisté 

množství se skládá z celkového čistého množství potraviny a 

počtu jednotlivých balení. 

― Hotové balení, které se skládá se ze dvou nebo více jednotlivých 

balení (stejné množství téhož výrobku) - čisté množství se 

skládá z čistého množství jednotlivého balení a počet těchto 

balení. Výjimka - pokud je z vnějšku jasně viditelné počet těchto 

balení a aspoň jedno označení čistého množství jednotlivého 

balení. 

 

Čisté množství 

 



― Není řešeno, jaký status má potravina s prošlým datem 

minimální trvanlivosti 

― V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno 

podléhají zkáze, a mohou tedy po krátké době představovat 

bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví, se datum minimální 

trvanlivosti nahradí datem použitelnosti („spotřebujte do“). 

– „minimální trvanlivost do….“ (uvedení data) 

– „minimální trvanlivost do konce….“ 

– Odkaz na místo, kde je datum ne etiketě/potravině uvedeno 

Datum minimální trvanlivosti 



Datum použitelnosti 

― „spotřebujte do…“ uvedení data nebo místa, kde je datum na 

etiketě/výrobku uvedeno. 

― Popis podmínek uchování 

Datum zmrazení 

― Maso, masné polotovary a nezpracované produkty rybolovu 

― „zmrazeno dne…“ uvedení data nebo místa, kde je datum na 

etiketě/výrobku uvedeno. 

 

Datum použitelnosti a datum zmrazení 



Za informace o potravině odpovídá provozovatel, pod jehož jménem 

nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li 

usazen v Unii, dovozce potravin na trh EU. 

― Jméno nebo obchodní název a adresa PPP 

― Uvedení hospodářské aktivity PPP je dobrovolné (dovozce, 

výrobce,..) 

― Není vysloveně stanovena povinnost uvést název a adresu 

pouze jednoho PPP 

 

Jméno nebo obchodní název provozovatele 



Novela zákona o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.): 

― údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo 

přímo použitelný předpis EU 

― symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést, jsou-li 

splněny požadavky stanovené zákonem o metrologii 

― údaj o šarži 

Potraviny uváděné na trh ČR musí mít povinné informace 

o potravinách stanovené v nařízení 1169/2011 uvedeny v českém 

jazyce 

 

Další požadavky pro označování balených 

potravin 



Novela zákona o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.): 

― jméno nebo obchodní firmu PPP, po jehož jménem je potravina zabalená,  

― jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla PPP, který 

potravinu vyrobil 

― název potraviny,  

― čisté množství,  

― seznam složek,  

― země nebo místo původu,  

― způsob uchování,  

― datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,  

― údaje uvedené v příloze III nařízení č. 1169/2011 („se sladidlem“, „baleno v ochranné 

atmosféře“...) 

― látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost 

― Údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech (stanoví-li prováděcí 

předpis) 

― třída jakosti 

 

  

Potraviny zabalené bez přítomnosti 

spotřebitele  



Novela zákona o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.): 

Tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její 

těsné blízkosti, viditelně umístit snadno čitelný údaj obsahující: 

– název a adresu sídla PPP, který potravinu vyrobil,  

– údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, 

stanoví-li tak prováděcí právní předpis,  

– údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo 

přímo použitelný předpis EU,  

– název potraviny, 

– země nebo místo původu,  

– údaje uvedené v příloze III nařízení č. 1169/2011 („se sladidlem“, 

...) 

Nebalené potraviny 



V blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně 

zpřístupnit další snadno čitelné údaje:  

– datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti (lze uvést 

pouze na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě 

prodeje na žádost spotřebitele) 

– látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost 

– další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 

použitelný předpis Evropské unie 

Na vyžádání je povinnost sdělit nebo zpřístupnit informace o: 

–  seznamu složek 

–  o množství složek „zdůrazněných“ 

 

 

Nebalené potraviny 



Informativní text úplného znění zákona o potravinách 

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/oznacovani-potravin-a-obaly/  
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Označování původu 



 

Uvádění země původu nebo místa původu 

  

 

 1) Povinné 

 2) Dobrovolné 

  

Označování původu 



ZEMĚ PŮVODU  

― článek 23 až 26 nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex 

Společenství) 

― za potravinu pocházející z určité země se považuje potravina, 

která byla zcela získána nebo vyrobena v této zemi 

― potravina, na jejíž výrobě se podílely dvě nebo více zemí, 

pochází ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému 

hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo 

opracování 

Označování původu 



 

MÍSTO PROVENIENCE (místo původu) 

 

― „místem provenience“ je místo, o němž je uvedeno, že z něj 

potravina pochází, a které není „zemí původu“ ve smyslu 

článků 23 až 26 nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex 

Společenství) 

Označování původu 



 

Uvádění země původu - POVINNÉ 

 

1) Pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět 
spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu 
nebo místa provenience potraviny 

2) V případě masa hovězího, vepřového, skopového, 
kozího, drůbežího 

 

Označování původu 



Nařízení EU o uvádění země původu nebo místa provenience 

u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, 

skopového, kozího a drůbežího masa (1337/2013) 

Maso se označí: 

1) místem chovu – pro každý druh je stanovena lhůta chovu, 

která musí být splněna, aby maso mohlo být označeno jako 

chováno v dané zemi (členský stát nebo třetí země) 

 „Chov v: členský stát nebo třetí země“  

2) místem porážky – členský stát nebo třetí země, kde bylo 

poraženo:  

 „Porážka v: členský stát nebo třetí země“ 

  

Označování původu 



Lhůta pro uvedení země chovu – VEPŘOVÉ 

― zvíře starší 6 měsíců, uvede se země posledního chovu v 

období nejméně 4 měsíců  

― zvíře mladší než 6 měsíců a o živé hmotnosti nejméně 80 

kg uvede se země, ve které proběhl odchov poté, co zvíře 

dosáhne 30 kg hmotnosti 

― zvíře mladší než 6 měsíců a s živou hmotností méně než 80 

kg, uvede se země, ve které proběhl celý odchov  
  

Označování původu 



 

Lhůta pro uvedení místa chovu – DRŮBEŽ 

― poslední odchov pro období v délce nejméně jednoho 

měsíce  

nebo  

― období celého chovu poté, co bylo umístěno na výkrm, v 

případě, že zvíře je poraženo mladší než jeden měsíc; 

 

 
  

Označování původu 



Lhůta pro uvedení místa chovu – OVCE A KOZY 

 

― poslední odchov pro období v délce nejméně šesti měsíců  

nebo  

― období celého chovu v případě, že zvíře je poraženo mladší 

než šesti měsíců  

 
  

Označování původu 



 Pokud nedojde ke splnění lhůty pro místo chovu, 
označí se chov jako:  

― „Chov v: několika členských státech EU“ 

 nebo  

― „Chov v: jiných zemích než v členských státech 
EU“  

 nebo 

― „Chov v: seznam názvů členských států nebo 
třetích zemí“ 

 

 

Označování původu 



  

Pokud bylo zvíře narozeno, chováno a poraženo v 
jedné zemi označí se: 

 

„Původ: (název členského státu nebo třetí země)“ 

 

  

Označování původu 



Pokud jde o maso ze třetích zemí a není možné získat 

informaci o tom, zda lhůta chovu byla v některé třetí zemi 

splněna, maso se označí: 

―  „Chov v: mimo EU“  

a  

―  „Porážka v: (název třetí země, kde bylo zvíře poraženo)“
  

Označování původu 



 

Účinnost - 1. dubna 2015 

 

Maso, které bylo uvedeno na trh v Unii před dnem  1. 
dubna 2015 - do vyčerpání zásob. 

 
 

Označování původu 



 Uvádění země původu - DOBROVOLNÉ 

Je-li uváděna země původu lišící se od původu primární 

složky je třeba tuto informaci sdělit: 

― země původu dané primární složky, např.: 

 „Jogurt z Německa, mléko z České republiky“  

― informace, že země původu primární složky se liší od 

země původu potraviny  

 „Jogurt z České republiky, původ mléka se liší od 

země původu“  

 (použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK) 

Označování původu 



SHRNUTÍ 



Krůtí plátek s alkoholem a kofeinem (přidaná 

voda) 
Masný polotovar 

 

Netto: 250g 

Alkohol 10% obj. 

Vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné 

nebo kojící ženy (20mg/100ml) 

 

Pouze 4% tuku 

 

Složení: Krůtí maso (80%), voda, alkohol (10% obj.), krůtí 

aroma (nano), kofein (20mg/100ml), celer, hořčice 

Některé 
informace musí 
být v hlavním 
zorném poli 

 Chov v: Slovenská republika 

Poraženo v: Česká republika 



Krůtí plátek s alkoholem a kofeinem (přidaná 

voda) 
Masný polotovar 

 
Netto: 250g 

Alkohol 10% obj. 

Vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo 

kojící ženy (20mg/100ml) 

 

Pouze 4% tuku 
 

Složení: Krůtí maso (80%), voda, alkohol (10% obj.), 

krůtí aroma (nano), kofein (20mg/100ml), celer, hořčice 

 Chov v: Slovenská republika 

Poraženo v: Česká republika 
Je stanovena 

minimální 
velikost písma 
(1,2 nebo 0,9 

mm) 



Krůtí plátek s alkoholem a kofeinem (přidaná 

voda) 
Masný polotovar 

 
Netto: 250g 

Alkohol 10% obj. 

Vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo 

kojící ženy (20mg/100ml) 

 

Pouze 4% tuku 
 

Složení: Krůtí maso (80%), voda, alkohol (10% obj.), krůtí 

aroma (nano), kofein (20mg/100ml), celer, hořčice 

 Chov v: Slovenská republika 

Poraženo v: Česká republika 

Alergeny musí 
být zvýrazněny 



Krůtí plátek s alkoholem a kofeinem (přidaná 

voda) 
Masný polotovar 

 
Netto: 250g 

Alkohol 10% obj. 

Vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo 

kojící ženy (20mg/100ml) 

 

Pouze 4% tuku 

 

Složení: Krůtí maso (80%), voda, alkohol (10% obj.), krůtí 

aroma (nano), kofein (20mg/100ml), celer, hořčice 

Výživové hodnoty 
budou povinné 

od 2016, a v 
novém. 

 Chov v: Slovenská republika 

Poraženo v: Česká republika 



 Chov v: Slovenská republika 

Poraženo v: Česká republika 

Krůtí plátek s alkoholem a kofeinem (přidaná 

voda) 
Masný polotovar 

 
Netto: 250g 

Alkohol 10% obj. 

Vysoký obsah kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo 

kojící ženy (20mg/100ml) 

 

Pouze 4% tuku 

 

Složení: Krůtí maso (80%), voda, alkohol (10% obj.), krůtí 

aroma (nano), kofein (20mg/100ml), celer, hořčice 

Pro maso je od 
1.4.2015 povinné 

označení země 
původu 



Časté dotazy k označování potravin 



― Uvede se patřičným nadpisem obsahujícím slovo „SLOŽENÍ“ 

― Seznam složek obsahuje všechny složky potraviny seřazené 

sestupně podle hmotnosti, stanovené v okamžiku jejich použití 

při výrobě potraviny 

― Složky se označují svým specifickým názvem (příloha VII - sýr, 

maso, koření…) 

– Není nutné uvádět „pitná voda“, uvedení „voda“ je dostačující  

– MASO = kosterní svalovina, uvede se slovem „maso“ a 

označením živočišného druhu (stanovený obsah tuku a vaziva) 

– SOM se nepovažuje za maso 

Seznam složek: maso, SOM, voda 



― Je-li použito přírodní aroma nebo směs přírodního a 

syntetického/umělého aroma, je možno na obale vyobrazit 

vanilku, ale zároveň musí být uvedeno.. „s příchutí…“, „s 

aroma….“ nebo podobný výraz 

― Pokud je použito pouze syntetické/umělé aroma, nesmí být 

vanilka na obale vyobrazena, ale je možno použít výrazy „s 

příchutí…“, „s aroma….“ 

― Je-li použita „pravá“ vanilka, je možno použít výrazy „vanilka“, 

„vanilkový“,… 

Pozor, je dostačující uvést výše uvedené u zákonného názvu!!! 

 

VANILKA 

 



― Název látky je zvýrazněn ve složení tak, aby byl jasně odlišen 

od ostatních složek (typem či stylem písma nebo barvou pozadí) 

― Není-li seznam složek uveden, musí být uvedeno slovo 

“obsahuje“ a následně název alergenní látky 

― Uvedení údajů o alergenních látkách se nevyžaduje v případech, 

kdy název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo produkt 

― alergenní látka „mléko a výrobky z něj“ – mléko jakéhokoliv 

hospodářského zvířete, nikoli pouze kravské. 

Alergen „mléko a výrobky z něj“ 



Potraviny s glazurou 

― U potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny 
bez glazury 

― Čistá hmotnost potravin s glazurou = hmotnost po 
odkapání 

― Vyjadřování: 

– Čistá hmotnost: Xg; a hmotnost po odkapání: Xg 

– Čistá hmotnost = hmotnost po odkapání = Xg 

– Čistá hmotnost po odkapání Xg 

– Čistá hmotnost (bez glazury) = Xg 

 

 

 

Čisté množství u glazovaných potravin 

 



 Uvádění informace o množství tuku u celosvalových  masných 

výrobků při pultovém prodeji.  

 I na tyto výrobky se vztahuje výjimka uvedená ve vyhlášce č. 

326/2001 Sb. § 12 odst. a).  

 Povinnost označit masné výrobky nejvyšším obsahem tuku se 

nevztahuje na celosvalové masné výrobky bez ohledu na způsob 

prodeje. Při rozhodování je podstatný způsob výroby, nikoli 

způsob nabízení k prodeji. 

 

Uvádění množství tuku u celosvalových  

masných výrobků 



 Přírodní střívko - nutno uvést ve složení včetně druhu zvířete 

(např. skopové střívko) 

 Umělé jedlé střívko - nutno uvést ve složení  

 Nejedlé střívko – neuvádí se ve složení, avšak na obale musí 

být tato skutečnost uvedena. Formát není stanoven (je možno 

vyjádřit např. „střívko není jedlé“, „obal není jedlý“) 

Označení střívek u masných výrobků 



Novela zákona o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.): 

― jméno nebo obchodní firmu PPP, po jehož jménem je potravina zabalená,  

― jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla PPP, který 

potravinu vyrobil 

― název potraviny,  

― čisté množství,  

― seznam složek,  

― země nebo místo původu (místo původu = místo provenience),  

― způsob uchování,  

― datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,  

― údaje uvedené v příloze III nařízení č. 1169/2011 („se sladidlem“,...) 

― látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost 

― Údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech (stanoví-li prováděcí 

předpis) 

― třída jakosti 

 

  

Potraviny zabalené bez přítomnosti 

spotřebitele  



Novela zákona o potravinách (zákon č. 139/2014 Sb.): 

Tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její 

těsné blízkosti, viditelně umístit snadno čitelný údaj obsahující: 

– název a adresu sídla PPP, který potravinu vyrobil,  

– údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, 

stanoví-li tak prováděcí právní předpis,  

– údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo 

přímo použitelný předpis EU,  

– název potraviny, 

– země nebo místo původu (= místo provenience)  

– údaje uvedené v příloze III nařízení č. 1169/2011 („se sladidlem“, 

...) 

Nebalené potraviny 



V blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně 

zpřístupnit další snadno čitelné údaje:  

– datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti (lze uvést 

pouze na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě 

prodeje na žádost spotřebitele) 

– látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost 

– další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 

použitelný předpis Evropské unie 

Na vyžádání je povinnost sdělit nebo zpřístupnit informace o: 

–  seznamu složek 

–  o množství složek „zdůrazněných“ 

 

 

Nebalené potraviny 



Děkuji za pozornost 


