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Další doplňkové údaje 

Uvádění jakostní třídy, pokud je uvedena v komoditní vyhlášce. Skutečný obsah alkoholu v procentech ob-

jemových u nápojů o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových. Obsah soli vyšší než 2,5 %. Na potra-

vinách ošetřených ionizujícím zářením se uvede jeden z těchto údajů „ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím 

zářením“. 

Výživová a zdravotní tvrzení 

Výživovým tvrzením se rozumí každé tvrzení, jež uvádí nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité 

prospěšné výživové vlastnosti. Zdravotním tvrzením se  rozumí každé tvrzení, jež uvádí nebo ze kterého 

vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím. 

Výživová a zdravotní tvrzení jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. 

Dobrovolné informace 

Pro informace o potravinách poskytované dobrovolně platí tyto požadavky:

a) nesmějí uvádět spotřebitele v omyl; 

b) nesmějí být nejednoznačné ani matoucí pro spotřebitele;

c) musejí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými údaji.

Dobrovolně poskytované informace o potravinách nesmějí být uvedeny na úkor prostoru pro povinné in-

formace o potravinách.

Označování výrobků s chráněným i názvy

Musejí splňovat požadavky stanovené nařízením Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a po-

travinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a nařízením Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně země-

pisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. 

Značky kvality, loga pro biopotraviny, regionální potraviny a další značky

Mohou uvádět na obalech pouze subjekty, které splňují požadavky na jejich používání a  jimž byly uděleny.

Nebalené potraviny

Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování neba-

lené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý 

prodej, upravují požadavky na jejich značení členské státy. Označování nebalených potravin a potravin bale-

ných v přítomnosti nebo nepřítomnosti spotřebitele je nově řešeno v zákoně o potravinách č. 110/1997 Sb.

Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby informace týkající se nebalených 

potravin určených pro konečného spotřebitele nebo k dodání do zařízení společného stravování byly pře-

dány provozovateli potravinářského podniku, jenž potraviny přebírá (prodává), aby bylo možno poskyt-

nout povinné informace o potravinách konečnému spotřebiteli. Prodejce je povinen umístit povinné údaje 

v blízkosti místa nabízení potraviny zákazníkovi.
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Energetická hodnota (kJ/kcal) 2350 

Tuky (g) 49,6

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 4,3

mononenasycené mastné kyseliny (g) 18,1

polynenasycené mastné kyseliny (g) 22,8

Sacharidy (g) 19,2

z toho cukry (g) 2,3

Vláknina (g) 8,4

Bílkoviny (g) 26

Sůl (g) 3,7

 ■ Vzor etikety 6

Název výrobku: Maková náplň

Složení: mák (Papaver somniferum L.) 40 %, cukr, extrudovaná kukuřičná krupice, pšeničná mouka, sušené 

vaječné bílky, E172 (barvivo), aroma citronové, E330 (antioxidant), skořice.

Doba minimální trvanlivosti činí 6 měsíců od data uvedeného na obalu.

Skladujte v chladu a suchu.

Hmotnost: 250 g 

L 13 B 128

Výrobce: Propek a. s., náměstí Svobody 10, Lomnice, Česká republika

Návod k přípravě: Smíchejte obsah sáčku s 250 ml horké vody a 125 g strouhanky. Po promíchání nechte 

stát cca 30 minut před použitím k plnění pečiva.

Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:

Energetická hodnota (kJ/kcal) 1850/435

Tuky (g) 15,3

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 1,6

Sacharidy (g) 66,5

z toho cukry (g) 45,3

Bílkoviny (g) 7,6

Sůl (g) 0,05

Čaj, káva, kávoviny

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR 

č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-

kových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro 

čaj, kávu a kávoviny.

Čajem se rozumí výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo 

nápoj připravený z tohoto výrobku. Čaje se dělí na:

 1) čaj pravý – čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku 

(Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze), popřípadě jejich kombinací; 

 2) černý čaj – čaj pravý, ve kterém proběhla plná fermentace;

 3) polofermentovaný čaj (oolong) – čaj pravý, v němž proběhla částečná fermentace;

 4) zelený čaj – čaj pravý, ve kterém neproběhla fermentace;
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Článek 31 Výpočet 

Množství jednotlivých živin (tuků, mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli) se stanoví rozborem 

dané potraviny nebo výpočtem s použitím známých a obecně uznávaných údajů z odborné literatury a da-

tabází složení potravin. Energetická hodnota potraviny se vypočte pomocí převodních koefi cientů u jed-

notlivých živin uvedených v příloze XIV. Přepočet se provede na cal a kJ/1 g hmotnosti.

Komise je rovněž zmocněna doplnit koefi cienty pro příslušné minerální látky a  vitamíny uvedené 

v příloze XIII.

Uvedené koefi cienty se vztahují na 1 g hmotnosti živiny v potravině ve stavu, jak je prodávána spotřebiteli. 

Vyjadřují však průměrné hodnoty, takže mezi konkrétními výsledky mohou být určité rozdíly a tolerance.

Také v tomto ustanovení nedošlo k výrazným změnám a v podstatě navazuje na směrnici ES, která byla 

zapracována do příslušné národní vyhlášky a je tedy ve shodě s tímto nařízením.

Článek 32 Vyjádření v jednotkách na 100 g nebo 100 ml 

Energetická hodnota a obsah živin se uvádějí v měrných jednotkách uvedených v příloze XV na 100 g či 

100 ml potraviny, u minerálních látek a vitamínů se uvádějí hodnoty též v % podílu referenční hodnoty 

příjmu, přičemž tyto hodnoty jsou stanoveny v příloze XIII.

Pokud se vyjádří energetická hodnota v % podílu referenční hodnoty, musí se uvést v těsné blízkosti infor-

mace ve znění: „referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 8400 kJ/2000 kcal“.

Také zde nedošlo oproti dosavadnímu způsobu označování k výraznějším změnám.

Článek 33 Vyjádření údajů v přepočtu na jednu porci nebo na jednotku spotřeby 

Energetickou hodnotu a živiny je možné kromě označení údajů podle předchozího článku vyjádřit na eti-

ketě též na jednotku spotřeby nebo porci, avšak za podmínky, že toto vyjádření bude snadno srozumitelné 

a na etiketě je vyznačena velikost a počet porcí nebo jednotek v daném balení.

Toto ustanovení popisuje další varianty a možnosti uvádění výživových hodnot u jednotek porcí či spotře-

by. Referenční denní příjem je uveden v příloze XIII, v části B.

Komise je k tomuto zmocněna přijmout prováděcí pravidla.

Článek 34 Způsob uvádění informací 

Jednotlivé údaje uvedené v čl. 30 odst. 1 a 2 se musejí nacházet ve stejném zorném poli. Uvádějí se společně 

ve srozumitelném formátu a tam, kde je to vhodné, v pořadí stanoveném v příloze XV. 

Údaje uvedené v čl. 30 odst. 1 a 2 se uvádějí v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami, je-li dostatek místa. Při 

nedostatku místa se údaje uvedou v řadě za sebou. 

Údaje o energetické hodnotě spolu s dalšími živinami se uvádějí v hlavním zorném poli s velikostí písmen 

minimálně 1,2 mm a lze použít jiného formátu než tabulku. V případě, že jsou energetická hodnota či obsah 

živiny přítomny v potravině v zanedbatelném obsahu, lze údaje nahradit slovy: „obsahuje zanedbatelné 

množství… “, a to v těsné blízkosti u výživových údajů.

Také u tohoto značení Komise může vydat prováděcí pravidla.

Článek 35 Další způsoby vyjadřování a uvádění údajů 

Kromě již uvedených způsobů lze energetickou hodnotu a  obsah živin vyjádřit grafi ckým znázorněním 

nebo symboly, které doplňují slovní nebo číselné vyjádření, za těchto podmínek:

 • neuvádějí spotřebitele v omyl a jsou založeny na vědeckém základě a spotřebitelských výzkumech,

 • jsou vytvořeny na základě konzultací s velkým počtem zastupitelských organizací,

 • jejich cílem je usnadnit srozumitelnost a pochopení údajů,

 • je vědecky prokázáno, že průměrný spotřebitel tomu bude rozumět,

 • jsou objektivní a nediskriminační,

 • nevytvářejí překážky volného pohybu zboží.

Členské státy mohou přitom doporučovat výběr způsobu označování výživových hodnot. Zajistí však sle-

dování a vyhodnocování použitých způsobů značení a za tím účelem mohou potřebné informace vyžado-

vat od výrobců.
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V daném případě tedy musí být u názvu potraviny (ne jen ve složení, kde bude aroma též uvedeno jako 

složka) zřetelně uvedeno, že obsahuje přírodní jahodové aroma nebo že se  jedná o potravinu s příchutí 

jahod. V takovémto případě pak může být jahoda na obalu vyobrazena. Název ale nesmí býtnapř. „jahodový 

pudink“ nebo „jahodový krém“, ale třeba „Jahůdka“ a k němu připojen druh potraviny a upozornění na aro-

ma, např. pudink s přírodním jahodovým aroma.

 ✒ Dotaz: 

Dají se nutriční hodnoty vypočítat, aniž by byl výrobek podroben rozboru? Existují někde dostupná data 

k výpočtům?

Odpověď:

Údaje pro uvádění výživových (nutričních) hodnot lze získat rozborem vzorku nebo výpočtem. Pokud se pro-

vádí rozbor, je třeba větší soubor vzorků z různých šarží, aby mohla být vypočtena průměrná hodnota, která 

se uvádí v tabulce výživových hodnot. Vzhledem k velké náročnosti rozborů se výživové hodnoty obvykle 

získávají výpočtem. Existuje řada databází složení potravin, kde se pro jednotlivé složky vyhledají příslušné 

údaje, které se pak podle receptury přepočítají pro konkrétní výrobek. V ČR existuje databáze doporučená 

ministerstvem zemědělství. Jde o projekt Centra pro databázi složení potravin nutridatabaze.cz, na němž 

se  společně podílejí Ústav zemědělské ekonomiky a  informací (ÚZEI) a  Výzkumný ústav potravinářský 

(VÚPP). Kromě toho existují i různé mezinárodní databáze. Je vždy vhodné vyhledat více zdrojů a pracovat 

s průměrnými hodnotami.

Dále vyšel Metodický dokument EK Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy 

EU k nařízení (EU) č. 1169/2011 a směrnici Rady 90/496/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/

ES s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě. 

Dokument je dostupný na adrese http://goo.gl/xAO2Op a jsou v něm stanoveny podmínky pro zaokrouh-

lování výsledných výživových údajů a počet desetinných míst. 

 ✒ Dotaz: 

V kapitole Příklady označování: Škroby, výrobky ze škrobu a olejnatá semena je uveden vzor etikety pro Slu-

nečnicové semínko loupané solené. Prosím o vyjádření, zda neuvádění nutričních hodnot u nesolených 

semen bude v pořádku i pro legislativu účinnou od roku 2016?

Odpověď:

V nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je v příloze V uvede-

no, u  kterých potravin se  výživové údaje uvádět nemusí. Patří sem mimo jiné i  nezpracované produkty 

a produkty zpracované pouze zráním, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek. Toto se vztahuje 

i na nesolená semena, takže ani po prosinci 2016 se výživové údaje u tohoto produktu povinně uvádět 

nemusí. Mohou se ale uvést jako dobrovolný údaj. V případě solených semínek se již nejedná o jednoslož-

kovou potravinu a výživové údaje bude třeba uvádět.

 ✒ Dotaz: 

Vyrábíme lihovinu nazvanou Meruňka. Neobsahuje meruňkový destilát, pouze meruňkové aroma. Je mož-

né tuto lihovinu nadále nazývat Meruňka i po nabytí účinnosti nařízení (EU) č. 1169/2011 v prosinci 2014? 

Odpověď: 

Nařízení (EU) č.  1169/2011 se  označováním lihovin konkrétně nezabývá. Je zde jen obecný požadavek, 

že označení musí být pro spotřebitele srozumitelné, nesmí být klamavé a nesmí uvádět spotřebitele v omyl. 

Pokud použijete obchodní název Meruňka, je to přípustné, ale v jeho blízkosti musí být uvedeno, že se jed-

ná o lihovinu s aromatem (která musí odpovídat defi nici v nařízení (ES) č. 110/2008), a to v případě umě-

lého (syntetického) aroma buď jen „ s aroma“ nebo „s meruňkovým aroma“. V případě použití přírodního 
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