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Nařízení o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům 
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      Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 
 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)]  
 Evropský parlament – 2. čtení skončilo přijetím návrhu 
 Rada – formální přijetí 29. září 2011 → Úřední věstník EU 22. listopadu 2011 
 nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení 
směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 
Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004   

 vstup v platnost – 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU 
 použitelnost – použije se ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 

písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se 
použije ode dne 1. ledna 2014  

 7 kapitol 
 55 článků 
 15 příloh 

!Q&A! 

z 31. ledna 2013 
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Rozsah nařízení 
 

 nařízení se vztahuje na balené a nebalené potraviny a na potraviny určené do 
zařízení společného stravování 
 

 s výhradou předpisů Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na 
potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat 
jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji 
nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat 
 

 nařízení ruší od 13. prosince 2014: 
 směrnici 87/250/EHS (uvádění alkoholu v % objemových) 
 směrnici 90/496/EHS (nutriční značení) 
 směrnici 1999/10/ES (označování potravin ve vztahu k reklamě a prezentaci) 
 směrnici 2000/13/ES (označování potravin) 
 směrnici 2002/67/ES (označování chininu a kofeinu) 
 směrnici 2008/5/ES (povinné uvádění jiných údajů)  
 nařízení (ES) č. 608/2004 (fytosteroly, fytostanoly a jejich estery) 

 

 nařízení mění: 
 nařízení (ES) č. 1924/2006 (povinné nutriční značení u  
      výživových a zdravotních tvrzení) 
 nařízení (ES) č. 1925/2006 (povinné nutriční značení obohacených potravin) 
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Definice (čl. 2) 
 

 nařízení přebírá definice z dosavadních předpisů na označování, které ruší 
 balená potravina 
 složka (směsná složka) 
 označení 
 zákonný název  (vžitý název, popisný název) 
 živina 

 

 nařízení přebírá definice z jiných právních předpisů, které zůstávají zachovány: 
 potravina 
 reklama (komunikační prostředky na dálku) 
 potravinářský enzym (přídatná látka, aroma atd.) 
 maso 

 

 nařízení upravuje nové pojmy 
 etiketa 
 zorné pole (hlavní zorné pole) 
 čitelnost 
 primární složka 
 umělý nanomateriál 
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                               Povinně uváděné informace  (čl. 9 odst. 1) 
 

a) název potraviny 
b) seznam složek 
c) alergeny  
d) množství určitých složek nebo skupin složek 
e) čisté množství potraviny 
f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti 
g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití 
h) jméno nebo obchodní název a adresa PPP, pod jehož jménem nebo obchodním 

názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v EU, pak dovozce 
potraviny trh EU 

i) země původu nebo místo provenience 
j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné 

odpovídajícím způsobem použít 
k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah 

alkoholu v % objemových 
l) výživové údaje 
 

+ další povinně uváděné údaje uvedené v přílohách ("baleno v ochranné 
atmosféře", "se sladidly", "ošetřeno ionizujícím zářením", "rozmrazeno" atd....) 
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Prodej na dálku  (čl. 14) 
 odst. 1: Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v 

případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na 
dálku: 

a) povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v 
čl. 9 odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením 
nákupu a uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku 
nebo musí být poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně 
určenými provozovatelem potravinářského podniku. V případě 
vyuţi tí jiných vhodných prostředků musí být povinné informace o 
potravinách poskytnuty, aniţ by provozovatel potravinářského 
podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady; 

b) veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamţiku doručení. 
 

 odst. 2: V případě nebalených potravin nabízených k prodeji komunikačními 
prostředky na dálku musí být údaje vyžadované podle článku 44 dány                 
k dispozici podle odstavce 1 tohoto článku. 
 

 odst. 3: Ustanovení odst. 1 písm. a) se nevztahuje na                                
potraviny nabízené k prodeji prostřednictvím prodejních                             
automatů nebo automatizovaných obchodních prostor 
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 Nebalené potraviny 
 

 čl. 44 nařízení 
 musí být poskytnuta alespoň informace o obsahu alergenů 
 členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření, jimiž                              

stanoví způsoby poskytování informací o alergenech 
 
 nejsou-li tato opatření přijata, musí být informace o alergenech, které byly při 

přípravě potraviny (nebo pokrmu) použity 
• dobře viditelná 
• snadno čitelná 
• je-li to vhodné také nesmazatelná 

 musí být tedy uvedena písemnou formou 
 

 členské státy mohou rozšířit okruh povinně uváděných 
údajů  

 členské státy mohou přijmout opatření pro způsob 
poskytování údajů nebo jejich částí a                                    
případně pro způsob jejich vyjadřování                              
a uvádění 
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Dostupnost a umístění povinných údajů 
 u všech potravin – dispozici a snadno dostupné 
 balené potraviny – vždy přímo na obalu nebo etiketě 
+  zvláštní ustanovení pro případy, kdy jsou potraviny nabízeny k prodeji 

konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo 
jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo do hotového balení 
pro přímý prodej 

 

Způsob uvádění povinných údajů 
 na viditelném místě tak, aby byly dobře  

• viditelné 
• snadno čitelné a, je-li to vhodné, 
• nesmazatelné (nesmějí být skryty,                                                                  

zastřeny ani přerušeny) 
 povinnou velikostí písma 
 v jazyce srozumitelném spotřebitelům v daném                       členském státu 

(členské státy si mohou vlastními předpisy                                                   
stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích EU) 
 

Údaje ve stejném zorném poli 
 název potraviny + čisté množství + skutečný obsah alkoholu v % objemových (u 

nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových) 
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Čitelnost 
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     Základní pojmy 
 

 čl. 2 odst. 2 písm. m) – čitelností se rozumí 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, povrchem materiálu a 
výrazným kontrastem mezi písmem a pozadím; 

  čl. 2 odst. 2 písm. k) – zorným polem se  
      rozumí všechny povrchy na balení, které lze 
      přečíst z jednoho zorného úhlu; 
 čl. 2 odst. 2 písm. l) – hlavním zorným polem  
     se rozumí zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší 

pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní výrobek okamžitě 
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 zvolí provozovatel potravinářského 
podniku; 
 

ALE – velikost písma se vztahuje k největší ploše ! 
 

!!! POZOR – ve stejném zorném 
poli musí být uveden 
 název 
 čisté mnoţ ství 
 event. obsah alkoholu 
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Největší plocha a velikost písma... 
 
 Největší plocha = zorné pole obalu (tj. největší strana obalu) 

větší než 80 cm² (čl. 13 odst. 2) 

všechny povinné údaje  
podle čl. 9 odst. 1 

velikost písma 1,2 mm 

menší než 25 cm² (příloha V) 

výjimka z označení  
výživovými údaji (čl. 16 odst. 3) 

menší než 80 cm² (čl. 13 odst. 3) 

všechny povinné údaje  
podle čl. 9 odst. 1 

velikost písma 0,9 mm 

menší než 10 cm² (čl. 16 odst. 2) 

povinnost uvádět pouze 
  název potraviny 
  alergeny 
  čisté mnoţ ství 
  datum minimální trvanlivosti  
    nebo datum pouţ itelnosti 
→ + seznam sloţe k na ţá dost spotřebitele 

lahve k opakovanému pouţití  (čl. 16 odst. 1) 
  název potraviny, alergeny, čisté mnoţ ství, datum 
 min. trvanlivosti nebo pouţ itelnosti a výţi vové údaje 
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Největší plocha je... 
 

     .... největší strana obalu, která je vidět z jednoho úhlu pohledu a která zároveň 
může být z jednoho zorného úhlu (technicky) potisknutelná 

                      
 
 

 obecně bude největší plocha  
     limitována hranou obalu                                                                                    

 výška krát šířka                             !  ALE jsou i jiné obaly než 
                                                                                    hranaté  
                                                                                    krabičky.... 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.... největší strana obalu, která je vidět z jednoho úhlu pohledu a která  
     zároveň můţe být z jednoho zorného úhlu (technicky) potištěná 

VŽDY  
   bude nutné vzít v úvahu tvar 
     obalu a jeho specifika                                       → 2.3 Q&A: „V případě obalů ve tvaru válce 

  PPP bude povinen zajistit, aby povinné                 nebo…lahví, které většinou nemají stejné 

     informace byly jasně čitelné a snadno                  tvary… jako plocha nezahrnující víka, dna, 

     pro spotřebitele dostupné                                      obruby na horní a spodní straně plechovek 
                                                                                                                            zakřivené části a hrdla lahví a sklenic…“      
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Definice výšky malého písmene "x" – příloha IV 
 

                                                                  
                                                                      → velikost písma je však ovlivněna                              
                                                                           mnoha různými faktory 

 
                                                                                                        

 
                NEPOUŽÍVEJTE 

  příliš často podtrhávání 
  příliš zhuštěné písmo 
  příliš stylizované nebo dekorativní fonty 
  řádky, na které se vejde málo slov 
  příliš mnoho symbolů 
  barvy se stejnými tonálními kontrasty 
  obaly, které mohou znehodnotit čitelnost informací 
  části obalů, které nejsou přímo a snadno dostupné 

→ grafická úprava → velikost fontu, barva a kontrast → balení a potisk 
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Příklady 
 

                                                                  
                                                                                      

! symboly a piktogramy 
lze uvést pouze v 
případě, ţ e doplňují 
slovní vyjádření  (např. 
návod k pouţ ití) ! 
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Jak vůbec sdělit všechny 
 povinné údaje ... 
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             ...kdyţ mají být snadno viditelné a nezakryté ? 
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             Obalem ale není…. papírová páska přes chléb… 
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Vybrané povinné údaje 
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PPP  odpovědný 
za potravinu 

 

tento PPP je 
povinen zajistit, 
ţ e informace na 
potravině jsou 

uvedeny přesně 
a v souladu s 

platnými 
právními 
předpisy 

Jméno nebo obchodní jméno a adresa PPP 
 

 čl. 8 nařízení 
 na potravině musí být uveden PPP, pod jehož jménem nebo 

obchodním názvem je potravina uváděna na trh 
 není-li usazen v EU, pak dovozce potraviny na trh Unie 

 
 je vyloučena možnost uvést PPP prostřednictvím ochranné 

známky  
 není povinné uvádět charakter hospodářské aktivity (např. že 

se jedná o výrobce, prodávajícího či balírnu – to je 
dobrovolná informace jdoucí nad rámec povinných údajů) 
 

 označení PPP nesmí uvádět spotřebitele v omyl 
musí být přesná a vypovídající i s uvedením státu, a to v 

jazyce srozumitelném pro spotřebitele daného státu 
 neuvedení státu je možné pouze ve výjimečných případech 

 
 značení země původu povinné není, pokud by neuvedení 

tohoto údaje uvádělo v omyl o původu nebo vzniku potraviny 
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Datum zmrazení 
 

a) povinné uvádění data zmrazení nebo data prvního zmrazení v případech, kdy je 
produkt zmražen více než jednou, a jedná se o: 

 maso + masné polotovary + nezpracované produkty rybolovu, které byly 
zamrazeny 

 

b) formy vyjádření 
 před datem se uvede výraz "Zmrazeno dne..." a doplní se se datem samotným 

nebo odkazem, kde na obalu /etiketě lze toto datum nalézt 
 datum se uvede v nekódovaném tvaru v pořadí den – měsíc – rok 
 

Čisté mnoţstv í 
 

 čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, centilitrech, mililitrech, kilogramech 
nebo gramech, jak je to vhodné: 
a) u tekutých produktů v objemových jednotkách 
b) u ostatních produktů v hmotnostních jednotkách 

 

 EK může pro určité druhy potravin stanovit, že se čisté                              
množství vyjadřuje jiným způsobem 
 

 technická pravidla stanoví příloha IX 
 

zmizí záporné 
hmotnostní 

odchylky ???? 
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            Zvláštní průvodní údaje při označování potravin 
 

a) údaj o fyzikálním stavu nebo určitém způsobu úpravy potraviny 
 v názvu např. v prášku, opakovaně zmrazené, uzená... 
 v případě, že potravina bude před prodejem zmrazena a prodávána jako 

rozmrazená, na obale se musí uvést "Rozmrazeno" 
 výjimky (zmrazení jako technologicky nezbytný krok apod.) 

 

b) doplňkové údaje 
 baleno v ochranné atmosféře 
 obsah sladidel, kofeinu apod. 
 přidané fytosteroly, jejich estery, fytostanoly nebo jejich estery 
c) imitace potravin 
 pokud bude v potravině nahrazena složka nebo součást, pak se                         

tato skutečnost uvede na etiketě jako doplňující informace k                      
seznamu složek 

 uvede se v těsné blízkosti názvu produktu 
 velikostí fontu, která tvoří alespoň 75 % velikosti fontu, ve kterém                               

je uveden název potraviny, a který nesmí být menší než je povinná                                               
minimální velikost písma 

d) seznam potravin osvobozených od požadavku na povinné výživové údaje 
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Zvláštní průvodní údaje týkající se masa                                                  
a masných výrobků 

a) přidané bílkoviny odlišného živočišného původu 
 údaj o přítomnosti takových bílkovin a jejich původu 
b) masný výrobek a polotovar v podobě krájeného masa, kusu nebo plátku 
 pokud doplněná voda tvoří víc než 5 % váhy finálního produktu  
c) výrobky ve skutečnosti vytvořené spojením různých kusů, ale vyvolávající dojem 

jednoho celistvého kusu 
 "zformované maso", "zformované rybí maso" 
 

d) zvláštní požadavky na označení "mleté maso" 
 kritéria složení kontrolovaná na základě denního průměru 
 souběžně s požadavky uvedenými v kapitole IV oddíle V přílohy III nařízení 

(ES) č. 853/2004 
e) zvláštní požadavky na označování střívek uzenin 
 pokud střívko uzených výrobků nebude jedlé, musí                                             

to být uvedeno na obalu 
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Seznam sloţek  
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Poţadav ky nařízení 
 

 čl. 9 odst. 1 písm. b) – povinně se uvede seznam složek; 
  čl. 18 – pravidla pro uvádění sloţek  

 seznam složek se nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem obsahujícím 
slovo „sloţení “ 

 seznam složek obsahuje všechny složky seřazené sestupně podle 
hmotnosti stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny; 

 složky se označují svým specifickým názvem 
 technická pravidla stanoví příloha VII 
 složky v podobě umělých nanomateriálů se uvádí v seznamu složek a musí 

být za jejich názvy označení (nano) 
 čl. 19 - u některých potravin lze seznam složek vynechat 
 čl. 20 – některé součásti potravin lze také ze seznamu                                 

složek vynechat 
 čl. 22 – pravidlo QUID zůstává zachováno 
 Příloha VII – pozor např. na označení rostlinných olejů                                                    

(musí být uveden konkrétní rostlinný původ…) 
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             Mnoţst ví určitých sloţek nebo kategorií sloţek  
 
 množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny 

se vyjádří jako procentní podíl  – v názvu potraviny nebo bezprostředně vedle 
tohoto názvu nebo v seznamu složek společně s danou složkou nebo skupinou 
složek, pokud je dotčená složka nebo skupina složek : 

a) uvedena v názvu potraviny (např. ravioli se sýrem ricotta a špenátem) nebo ji 
spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují (např. brambory v bramborových 
knedlíkách); 

b) na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo                                        
grafickým znázorněním (např. obrázek vajec na balení                                      
majonézy), nebo 

                 c) důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení                                                                     
                     od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému                                                              
                     názvu nebo vzhledu (např. mléko a oříšky v čokoládovém                                                                                                     
                     roztíratelném krému). 
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Vypuštění součástí potravin  
ze seznamu sloţek – čl. 20 

 

součásti sloţky, které byly 
během výroby přechodně 
odděleny a poté znovu do 
potraviny přidány 

přídatné látky a enzymy,  
 které byly v jedné nebo více sloţká ch dané 

potraviny, ale v konečném výrobku jiţ  
neplní svoji technologickou funkci 

 nosiče a látky, které nejsou aditivy, avšak 
jsou pouţív ány stejným způsobem a ke 
stejnému účelu jako nosiče, pouţité v 
nezbytně nutném mnoţstv í 
 

látky, které nejsou aditivy, 
ale jsou pouţív ány 
stejným způsobem a ke 
stejnému účelu a jsou v 
konečném výrobku 
přítomny, byť v 
pozměněné formě 

voda: 
 pokud se pouţív á k 

rekonstituci 
 jako nálev, který se 

běţ ně nekonzumuje 

nosiče a látky, které 
nejsou aditivy, ale jsou 
pouţív ány stejným 
způsobem a ke stejným 
účelům jako aditiva, a 
jsou pouţity  v nezbytně 
nutném mnoţstv í 

 

 aniţ je dotčen čl. 21 (alergeny), není nutné do seznamu sloţek  uvádět: 
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Značení alergenů 
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ALE – jak má být tedy údaj o alergenech zvýrazněn ? 

Poţadav ky nařízení 
 

 čl. 9 odst. 1 písm. c) – povinně se uvede každá látka nebo 
     pomocná látka uvedená na seznamu v příloze II nebo látka  
     z nich odvozená způsobující alergii nebo nesnášenlivost, která byla použita při 

výrobě a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě; 
  čl. 21 – pravidla pro označování alergenů 

 uvádějí se v seznamu složek s jasným odkazem na látku podle přílohy II a 
 název je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek 

uvedených v seznamu (např. typem či stylem písma nebo barvou pozadí); 
 

 
 

•   pochází-li více složek nebo pomocných látek obsažených v potravině  
     z jediné látky nebo produktu ze seznamu, musí to být v označení 
     jasně uvedeno pro každou danou složku nebo pomocnou látku; 
•   uvedení údaje o alergenech ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) se  
     nevyžaduje tehdy, pokud název potraviny jasně odkazuje na danou  
     látku nebo produkt (pozn.: pak se také nepoužije ani zvýraznění !) 
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Vyjádření údaje o alergenech... 

DOPORUČENÍ: požadavkům nařízení lze nejlépe vyhovět uvedením  
                           informace o alergenech tučným písmem 

Event. je moţné  pouţít také 
 

  tučné podtrţ ené zvýraznění 
 

NEPOUŢÍVEJTE ! 
 

  odkazy hvězdičkou (*) 
  barevné odlišení 
  odlišný font 
  kurzívu 

POZOR: 
  u obalů pod 10 cm² lze seznam sloţek   
    vynechat, ale údaj o alergenu musí být  
    uveden za slovem „Obsahuje:…“ 
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Zásadní změny ve značení výţi vových 
údajů 
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! nevztahuje se na 
minerální vody, ale 
pouze pokud na nich 
není uvedeno VT nebo 
ZT anebo nejsou-li 
uvedeny dobrovolně 
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Výţ ivové údaje 

Na 100g / 
100ml 

Energetická hodnota kJ / kcal 

Tuky  g 

  z toho 

Nasycené mastné kyseliny g 

  - mononenasycené mastné kyseliny   
    (monoenové mastné kyseliny) 

g 

  - polynenasycené mastné kyseliny     
    (polyenové mastné kyseliny) 

g 

Sacharidy g 

  z toho 

  - cukry g 

  - polyalkoholy g 
  - škroby g 

Vláknina g 

Bílkoviny g 

Sůl g 

 pokud je mnoţs tví 
energetické hodnoty a 
ţiv in zanedbatelné, lze 
informaci o nich 
nahradit prohlášením 

 zanedbatelná mnoţs tví 
uvádějí „guidance on 
tolerance“ 
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Výţiv ové údaje – referenční hodnota příjmu (dále jen „RI“) 

Výţ ivové údaje 

Na 100g / 
100ml 

%* na 
100 g/ml 

Energetická hodnota kJ / kcal % 

Tuky  g % 

  z toho 

Nasycené mastné kyseliny g % 

 - mononenasycené mastné kyseliny   
    (monoenové mastné kyseliny) 

g 

 - polynenasycené mastné kyseliny     
    (polyenové mastné kyseliny) 

g 

Sacharidy g % 

  z toho 

  - cukry g % 

  - polyalkoholy g 

  - škroby g 

Vláknina g 

Bílkoviny g % 

Sůl g % 

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 
(8400 kJ / 2000 kcal) 

 musí se objevit všude, kde 
je RI vyjádřeno na 100 
g/ml (nemusí, pokud je RI 
vyjádřeno jen na porci) 

 pokud je vyjádřeno pouze 
na porci, nemusí být  

 pokud se pouţ ívá 
zkratka, musí být na 
obalu vysvětlena 

 dokud Komise nepřijme 
konkrétní pravidla, 
nelze RI na děti 
pouţ ívat 

 členské státy si však 
mohou přijmout svoje 
vnitrostátní pravidla 

   (čl. 32 odst. 4, čl. odst.   
    3 a čl. 43)  
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Výţiv ové údaje – porce vs. RI 

Povinné 

Nepovinné 

Výţ ivové údaje 

Na 100g 
/ 100ml 

Na porci  %* na 
100 g/ml 

%* na 
porci** 

Energetická hodnota kJ / kcal kJ / kcal % % 

Tuky  g g % % 

  z toho 

Nasycené mastné kyseliny g g % % 

  - mononenasycené mastné kyseliny   
    (monoenové mastné kyseliny) 

g g 

  - polynenasycené mastné kyseliny     
    (polyenové mastné kyseliny) 

g g 

Sacharidy g g % % 

  z toho 

  - cukry g g % % 

  - polyalkoholy g g 

  - škroby g g 

Vláknina g g 

Bílkoviny g g % % 

Sůl g g % % 

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) 
!!! vţdy  kdyţ jsou uvedeny RI na 100 g/ml !!! 

**1 porce = 1 sušenka / plátek / lţí ce = 10 g 

 za stávajících podmínek v rámci 
přechodného období lze i nadále 
pouţ ívat označení GDA, a to aniţ by 
byla nutně uvedena v tabulce 

 není však moţné  je zaměnit za RI 

 % RI lze vyjádřit pouze na porci, aniţ by 
byla RI vyjádřena i na 100 g/ml 

 podmínka uvést hodnotu na porci a k 
tomu % RI na porci není kumulativní – 
lze je uvést podle výběru ze 
předpokladu, ţe  budou respektovány 
podmínky stanovené nařízením 

 nařízení umoţň uje vyjádřit povinné i 
dobrovolné výţiv ové údaje na porci nebo 
jednotku spotřeby  

 mohou být uvedeny doplňkově k vyjádření 
na 100 g/ml  

 doplňkově k % RI na 100g/ml nebo místo 
něho 

 porce nebo jednotka spotřeby musí být 
 spotřebitelem snadno rozeznatelná 
 kvantifikovaná na obale a 
 v blízkosti musí být uveden počet 

porcí nebo jednotek spotřeby v balení  
 lze ji vyjádřit i formou symbolů 
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Vitamíny a minerální látky 

Výţ ivové údaje 

Na 100g 
/ 100ml 

%* na 
100 g/ml 

%* na 
porci 

Povinné výţiv ové údaje… % % 

Údaje o vitamínech a minerálních látkách 

Vitamíny (např. vitamín C) µg / mg % % 

Minerální látky (např. vápník) µg / mg % % 

 doplňky stravy jsou vyňaty z povinného 
výţiv ového označování AVŠAK 

 bude nutné nahradit DDD povoleným 
označením (alespoň „referenční hodnota 
příjmu“), protoţe  směrnice pro doplňky stravy 
odkazuje na rušenou směrnici o nutričním 
označování 

 zároveň zůstává zachována povinnost uvádět 
denní dávku doporučenou výrobcem 

 významným mnoţstv ím se rozumí: 
 15 % denní referenční hodnoty příjmů na 

100 g/ml u potravin jiných, neţ ná pojů 
 7,5 % referenčního hodnoty příjmu na 

100 ml v případě nápojů 
 15 % referenční výţiv ové hodnoty na 

porci v případě, ţe  balení (ať potravina či 
nápoj) obsahuje 1 porci  

 lze uvádět pouze tehdy, vyskytují-li se v 
potravině ve významném mnoţs tví 

 v opačném případě se neuvádí vůbec  

 lze uvádět pouze ty vitamíny a minerální látky, 
které jsou uvedeny v příloze XIII část A, a to v 
jednotkách zde uvedených 

 vyjadřují se na 100 g/ml a zároveň v % RI na 
100 g/ml 

 navíc mohou být vyjádřena i v % RI na porci / 
výrobcem doporučenou denní dávku 

 !!! MUSÍ BÝT UVEDEN DOVĚTEK !!! 
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Opakování výţi vových údajů 

 energetická hodnota 
musí být vţ dy 
uvedena na 100 g/ml 
+ dodatečně lze na 
porci 

 lze uvést i jen na porci 

179 kJ/ 43 kcal  
na 100 g/ml  

 tyto údaje musí být v tabulce výţ ivových údajů 
 % RI lze na přední straně uvést jako doplněk k 

absolutním hodnotám vyjádřeným v tabulce, i kdyţ  
nebude tato forma vyjádření uvedena v tabulce 

* Referenční hodnota příjmu u průměrné     
        dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) – ale 
pouze v případě, ţe se uvádí RI na 100 g/ml !!! 

+ 
nebo 

 lze pouze 
 na přední straně obalu 
 povinnou velikostí písma 
 vyjmenované údaje 

za stávajících 
podmínek v 
rámci 
přechodného 
období lze dále 
pouţív at 
označení GDA, 
a to aniţ by 
byla nutně 
uvedena v 
tabulce 

16%* 

energetická  
hodnota 

25%* 6%* 1%* 16%* 0%* 

sůl cukry 
nasycené  
mastné  
kyseliny tuky 
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Kromě výše uvedených způsobů vyjadřování údajů (na 
100g/ml, přepočet na jednu porci, procentní podíl 
referenčních hodnot příjmu) a prezentace (název ţ iviny, 
číselná hodnota) lze pouţ ít další způsoby vyjádření /  
prezentace za vyuţ ití grafického znázornění nebo 
symbolů, jsou-li splněny tyto poţ adavky:  
 jsou zaloţ eny na důkladných a vědecky ověřených 

spotřebitelských výzkumech a neuvádějí spotřebitele 
v omyl; 

 jsou vytvořeny na základě konzultací s velkým 
počtem skupin zúčastněných subjektů;  

 jejich cílem je usnadnit spotřebitelům pochopení 
příspěvku nebo významnosti potraviny pro obsah 
energie a ţ ivin v jejich stravě;  

pokud jde o jiné způsoby vyjadřování, vycházejí buď 
z harmonizovaných referenčních hodnot příjmu 
uvedených v Příloze XIII, nebo nejsou-li k dispozici, z 
obecně přijatých vědeckých doporučení o příjmu 
energie a ţ ivin; 

 jsou objektivní a nediskriminační; a  
 jejich pouţ ití nevytváří překáţky  volnému pohybu 

zboţ í.  

Další způsoby vyjadřování a uvádění  
výţi vových údajů – čl. 35  
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Výpočet výţivový ch údajů a 
tolerance 
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             Způsob uvádění informací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpočet 
 
 
 
 

 leden 2013 
 Pokyny Evropské komise týkající se uvádění nutričních hodnot a 

obsahu vlákniny na obalech – na stránkách Komise nebo na foodnetu 
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pokyny+Evropsk%C3%A9+komise+t%C3%BDkaj%C3%
ADc%C3%AD+se+uv%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD+nutri%C4%8Dn%C3%ADch+hodnot+a+ob
sahu+vl%C3%A1kniny+na+obalech&id=35145 
 akceptovatelné rozdíly mezi uváděnými nutričními údaji a údaji 

zjištěnými úřední kontrolou 
 pravidla pro zaokrouhlování a stanovení „zanedbatelného“ mnoţs tví 

 

Čl. 34 odst. 5 - jsou-li energetická hodnota nebo obsah ţ ivin zanedbatelné, lze informace o nich  
                         nahradit např. prohlášením "Obsahuje zanedbatelné množství..."  umístěným v těsné  
                         blízkosti výţ ivových údajů, pokud jsou uvedeny... 
 

                       - Komise můţ e přijmout legislativní akty týkající se energetické hodnoty a obsahu ţ ivin, 
                          které lze povaţ ovat za zanedbatelné 

Čl. 31 odst. 4 – Komise můţ e přijmout prováděcí akty, v nichţ  stanoví podrobná pravidla pro jednotné  
                          uvádění nutričních hodnot, pokud jde o jejich přesnost, jako např. rozdíly mezi  
                          uváděnými hodnotami a hodnotami zjištěnými při úřední kontrole...  

http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pokyny+Evropsk%C3%A9+komise+t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD+se+uv%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD+nutri%C4%8Dn%C3%ADch+hodnot+a+obsahu+vl%C3%A1kniny+na+obalech&id=35145
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pokyny+Evropsk%C3%A9+komise+t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD+se+uv%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD+nutri%C4%8Dn%C3%ADch+hodnot+a+obsahu+vl%C3%A1kniny+na+obalech&id=35145
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pokyny+Evropsk%C3%A9+komise+t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD+se+uv%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD+nutri%C4%8Dn%C3%ADch+hodnot+a+obsahu+vl%C3%A1kniny+na+obalech&id=35145


 
 uvedení údajů na jednom místě v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami,  
       s výj. malých obalů (lineární forma) 
                              Jak zjistit obsah energie a ostatních výživných látek ? 
"big 4"                   - energie – přepočítávací koeficienty 
                               - ostatní nutrienty – výpočet podle surovin (od dodavatele) 
                                                               - analytická metoda 
                                                                       - tabulky 
 

 

"big 8" 

energie 
bílkoviny 
sacharidy 
tuky 

software NUTRICOM  
(přes Společnost pro výţ ivu) tabulky např. ÚZPI nebo  

ministerstvo zemědělství USA 
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp 

/search/ 

http://www.agronavigator.cz/ 
akreditované laboratoře (např. SVU) 
analýza obsahu cukrů – do 2 tis. Kč 
sodíku do 300 Kč, nas. matné kyseliny 1200 Kč 

http://www.foodcomp.dk/v7/fcdb_default.asp 

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.foodcomp.dk/v7/fcdb_default.asp


 

   Databáze chemického sloţení  

   potravin na internetu 
 

  European Food information Council: www.eufic.org  
  FAO: www.fao.org/infoods/directory-en.stm  
  Finska: www.fineli.fi  
  Dánska: www.foodcomp.dk  
  Irska: www.ucc.ie/en/ifcdb  
  USA: www.nal.usda.gov  
  Číny: www.caf-net.org/index.htm  
  Japonska: database.food.sugiyama-u.ac.jp  
  Arménie: www.agrowebce.net  

 
 databáze zahrnují informace z různého počtu zemí, vesměs však obsahují jen 

údaje o základních látkách  

http://www.eufic.org/
http://www.fao.org/infoods/directory-en.stm
http://www.fao.org/infoods/directory-en.stm
http://www.fao.org/infoods/directory-en.stm
http://www.fineli.fi/
http://www.foodcomp.dk/
http://www.ucc.ie/en/ifcdb
http://www.nal.usda.gov/
http://www.caf-net.org/index.htm
http://www.caf-net.org/index.htm
http://www.caf-net.org/index.htm
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   Dánská databáze sloţení potravin 
 

  www.foodcomp.dk 

http://www.foodcomp.dk/
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   Česká databáze sloţení potravin 
 

  www.czfcdb.cz 
 

http://www.czfcdb.cz/
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Značení země původu 
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             Povinné značení země původu 
 

 pravidla platí pro: 
 hovězí maso, ovoce a zeleninu, banány, olivový olej, víno, vejce, dovážená 

kuřata, med a chmel 
 Komise vypracuje zprávy pro: 

 jiné druhy masa než je vepřové, drůbeží, skopové a kozí masa a další 
potraviny, a to do 13.12.2014 

 pro maso použité jako složka, a to do 13.12.2013. 
 
 
 

 

    Dobrovolné značení země původu 
 

 čl. 26 odst. 3 – je-li uváděna země původu nebo místo provenience a nejedná 
se o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází její primární složka: 
a) uvede se rovněž země původu nebo místo provenience dané primární 

složky, nebo 
b) uvede se, že země původu nebo místo provenience primární složky se liší 

od země původu nebo místa provenience potraviny 
 

ALE – chceme rozšířit povinnost značení země původu ? 
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29.9.2011  22.11.2011   13.12.2011      2012           2013      13.12.2014      2015      13.12.2016     2017 
                                

Potraviny uvedené na trh nebo 
opatřené etiketou před datem 
1.ledna 2014, které nejsou v 

souladu s požadavky nařízení na 
mleté maso, smějí být na trhu 

pouze do vyprodání zásob 

Potraviny uvedené na trh nebo 
opatřené etiketou před datem 

13.prosince 2014, které nejsou v 
souladu s požadavky nařízení (s 

výjimkou nutričního značení), 
mohou být na trhu pouze do 

vyprodání zásob 

Potraviny uvedené na trh nebo 
označené před datem 

13.prosince 2016, které nejsou 
v souladu s požadavky nařízení 
na nutriční označování, mohou 
být na trhu pouze do vyprodání 

zásob 
 

Pozn.: platí pouze 
 pro výrobce,  

kteří neaplikovali 
 žádné nutriční 
 značení až do 

12.12.2016 

Od tohoto data si  výrobci mohou 
vybrat, zda aplikují nová pravidla 

označování na svoje výrobky. Toto 
značení však nesmí být v rozporu s 

požadavky stávajících právních 
předpisů 

Pokud se výrobci rozhodli před uplynutím 
pětiletého přechodného období aplikovat 

nutriční značení, musí od tohoto data 
respektovat pravidla stanovená nařízením 

(čl. 30 až 35) 

5 let po vstupu nařízení v 
platnost: výrobci musí 

splňovat požadavky 
nařízení včetně nutričního 

značení 

3 roky po vstupu nařízení v platnost: 
datum 1. aplikace nařízení – výrobci musí 

splňovat požadavky nařízení s výjimkou 
nutričního značení, pokud se dobrovolně 

nerozhodli již dříve aplikovat nutriční 
značení podle tohoto nařízení.  

Vstup v 
platnost 

(20.dnem po 
vyhlášení v OJ) 

Publikace 
nařízení v 
Úředním 

věstníku EU 

Přijetí 
nařízení 
Radou 

Průběh 

Nutriční značení 

Vyprodání zásob 

Pokud výrobci k tomuto datu 
neaplikovali žádné nutriční značení, 

musí začít značit dle požadavků 
nařízení (čl. 9 odst. 1 písm. l) v 

souv. s čl. 30 až 35) 

                                                                           
                                                                                                                                                                                              Legenda:     

 
Nařízení o poskytování informací  

o potravinách spotřebiteli – přechodná období 
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Zdravotní a výţ ivová tvrzení na 
potravinách 
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Přístup k některým tvrzením na potravinách 

  pracovní skupina při MZe 
„zdravá potravina“, „zdravější potravina“, „pro dobré zdraví“, 
„cesta ke zdraví“, „denně pro zdraví“, „zdravý ţ ivotní styl“ 

nespecifické 
zdravotní tvrzení 

„plus vápník“, „s vápníkem“, „obsahuje vápník“, „+ vápník“ výţ ivové tvrzení 

„obsahuje probiotika“, „obsahuje prebiotika“, „obsahuje 
probiotickou vlákninu“ zdravotní tvrzení 

„obsahuje antioxidanty“ zdravotní tvrzení 

„obsahuje inulin“ výţi vové tvrzení 

výţ ivové tvrzení „se sníţ eným obsahem laktózy“ 

„bez laktózy“ informace o nepřítomnosti 
alergenu 

„s bifidokulturou“ informace o přítomnosti 
sloţek v potravině 

„s nízkým glykemickým indexem“, „GI + číselná hodnota“ dobrovolná informace 



                                     Uţ itečné odkazy 
 

www.foodnet.cz 
www.gda.cz 
www.nutricnibublina.cz 
www.mze.cz 
www.agronavigator.cz 
http://www.szpi.gov.cz/ 
http://www.biospotrebitel.cz/page.php?selected=1275 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door 
http://ec.europa.eu/index_cs.htm 
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 
http://www.europarl.europa.eu/ 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm 
http://www.gdafacts.eu/asp2/guideline-daily-amounts.asp 
www.eufic.org 
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Mgr. Markéta Chýlková 
Potravinářská komora České republiky 
Federation of the Food nad Drink Industries  
of the Czech Republic 
Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice 
tel./fax: (+420) 296 41 11 87 
info: http://www.foodnet.cz  
mail: foodnet@foodnet.cz, chylkova@foodnet.cz 
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