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Úvod 

 V dnešní době je téma potravin, a s tím související debaty ohledně jejich kvality, 

ceny, srozumitelnosti etiket a dalšího, jedním z nejdiskutovanějších vůbec. Dá se říci, že 

není dne, kdy by se alespoň v některém z médií neobjevila reportáž týkající se potravin. 

Toto téma nás všechny spojuje a mělo by být v našem nejvyšším zájmu věnovat mu 

dostatečnou pozornost, neboť z kvality potravin, které konzumujeme, se odvíjí kvalita 

našeho života. 

 Důležitost této oblasti a její úpravy je patrná i z toho, že Organizace spojených 

národů uznala právo na výživu za jedno ze základních lidských práv člověka a zakotvila 

ho ve významném mezinárodním dokumentu, a to v Mezinárodním paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech v Části III., článek 11.
1
 

 Ale přestože je kvalita potravin a informace o nich jedním z našich základních 

práv, tak na druhé straně vah stojí zájmy podnikatelů potravinářského průmyslu, jejichž 

motivací a cílem je zisk, kterého je dosaženo v mnohých případech na úkor kvality, a 

proto není v jejich zájmu informovat spotřebitele o případné kvalitě či nekvalitě jejich 

produktů. Proto je tak důležité upravit tuto oblast důsledně prostřednictvím právních 

předpisů, jenž přesně stanoví povinné údaje na etiketách a jejich přehlednost, čitelnost, 

srozumitelnost a další parametry, které by měly zabránit oklamání spotřebitele a 

současně by mu měly poskytnout dostatek informací při výběru. 

 Je to otázka nejenom našeho práva na informace a práva nebýt klamáni, ale 

často také otázkou ochrany zdraví a kvality života. V moderní době stoupl počet jedinců 

trpících potravinovými alergiemi, kteří musí bedlivě sledovat složení potravin, aby 

předešli negativním projevům alergie na jejich zdraví. Proto je tak nezbytné poskytnout 

spotřebitelům dostatečné množství informací, jež jsou srozumitelné i laikovi. I když se 

zdá, že se člověk dnešní doby téměř topí v proudech informací, často nám ty 

nejpodstatnější informace unikají a to se týká i informací ohledně toho, co 

konzumujeme. 

Pro mě osobně je přirozené vyhledávat si informace o potravinách, které 

konzumuji a zajímat se o účinky látek v nich obsažených a o jejich původ. Ale pro 

                                                 
1
  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 19. prosince 1966 

dostupný z http://www.osn.cz/. 
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běžného spotřebitele, který chce svůj obvyklý týdenní nákup potravin absolvovat v co 

nejkratším čase, může být čtení etiket činností více než nadbytečnou a zdržující, 

nehledě k tomu, že mnoha informacím z nich ani nemusí porozumět. Vidím velkou 

mezeru v nedostatečné osvětě ohledně značení potravin, a proto jsem se začala více 

zajímat, jakým způsobem je po právní stránce značení upraveno a zda je úprava 

dostačující a vyhovující. 

 V nedávné době vešel na úrovni práva EU v účinnost velmi významný předpis 

týkající se označování potravin, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 

(dále jen nařízení č. 1169/2011/EU) a na jeho základě došlo ke změně také na úrovni 

české legislativy, a to schválením novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích (dále jen zákon č. 110/1997 Sb.). V současnosti je již také 

připravena novela prováděcí vyhlášky č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a 

tabákových výrobků (dále jen vyhláška č. 113/2005 Sb.), která ale doposud nebyla 

schválena vládou ČR. Jedním z cílů této diplomové práce je bližší seznámení veřejnosti 

se zmíněnými novými předpisy a způsoby, jakými se promítají v označování potravin. 

Co to vůbec pojem označení je a jakým způsobem by se mělo vykládat, definuje 

výše uvedené nařízení EU, dle kterého jsou označením: „jakákoli slova, údaje, 

ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly, které se vztahují k určité 

potravině a jsou umístěny na obalu, dokladu, nápisu nebo etiketě (krčkové nebo 

rukávové), které potravinu doprovázejí, nebo na ní odkazují;“
2
 Označením jsou tedy 

veškeré informace a údaje uvedené na obale potraviny, ať už v textové či grafické 

podobě a nezáleží ani na tom, zda jsou to údaje povinně či nepovinně uváděné.
3 

Pojem označení je prozatím definován také v prováděcí vyhlášce č. 113/2005 

Sb. Přednost má samozřejmě výše uvedená definice, neboť pochází z předpisu s vyšší 

právní silou. Duplicitní ustanovení vyhlášky bude snad brzy odstraněno díky již 

zmíněné novele z dílny Ministerstva zemědělství. 

                                                 
2
  Ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. j) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze 

dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. In: EUR-lex. Úřad pro 

publikace Evropské unie. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
3
  BABIČKA, Luboš. Průvodce světem potravin: rady spotřebitelům, na co si dát pozor při 

nakupování a manipulaci s potravinami. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství, Odbor 

bezpečnosti potravin, 2012, 44 s. ISBN 978-80-7434-086-4. Str. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/
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Druhým hlavním pojmem, který bude v této práci zmíněn nesčetněkrát, je pojem 

potravina. Jistě má každý určitou představu o tom, co to potravina je, ale pro účely této 

práce je nezbytné znát především legální definici tohoto pojmu, tedy to jak jej 

zákonodárce vymezil a co pod něj zahrnuje, a to i s ohledem na jeho další používání 

v právní úpravě. 

Novelou zákona č. 110/1997 Sb. byla vypuštěna definice pojmu potravina, 

neboť tuto definici v současnosti obsahuje přímo použitelný předpis EU, a to konkrétně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále 

jen nařízení č. 178/2002/ES), které vymezuje potraviny takto: „Pro účely tohoto 

nařízení se "potravinou" rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně 

zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž 

lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Mezi "potraviny" patří 

nápoje, žvýkačky a jakékoli látky včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do 

potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování.“
4
 Dosáhlo se tak sjednocení 

chápání a výkladu pojmu pro všechny členské státy EU. 

Předmětné nařízení v tomtéž článku také přímo vylučuje některé látky, které by 

mohly být do definice zahrnuty, ale které nejsou za potraviny ve smyslu tohoto nařízení 

považovány. Jsou to konkrétně krmiva, živá zvířata - pokud nejsou připravena pro 

uvedení na trh k lidské spotřebě, rostliny před sklizní, léčivé přípravky, kosmetické 

prostředky, omamné a psychotropní látky, rezidua a kontaminující látky. 

Pro účely této práce je nezbytné vymezit ještě pojem spotřebitel, protože k němu 

směřuje v konečném důsledku naplnění požadavků na označování potravin. Dle nařízení 

č. 178/2002/ES se „"konečným spotřebitelem" rozumí konečný spotřebitel potraviny, 

který nepoužije potravinu v rámci provozování potravinářského podniku nebo jeho 

činnosti.“
5
 Definice se nezabývá tím, za jakým účelem konkrétní osoba potravinu 

kupuje, ale jakým způsobem jí použije. Dále není nikterak od průměrných spotřebitelů 

odlišována osoba, která běžně ve svém profesním životě zastupuje potravinářský podnik 

                                                 
4
  Ustanovení čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 

2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/. 
5
  Ustanovení čl. 3 odst. 18 nařízení č. 178/2002/ES. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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a má tudíž mnohem širší znalosti než je obvyklé u spotřebitelů, kteří se v prostředí 

potravinářského průmyslu nepohybují. 

Také v české legislativě lze nalézt definici pojmu spotřebitel, a to v zákoně č. 

634/1992, o ochraně spotřebitele, dle kterého je: „spotřebitelem fyzická osoba, která 

nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání.“
6
 Česká definice je samozřejmě širší a méně konkrétní, protože se vztahuje na 

veškeré spotřebitele, ne jen na ty, kteří vystupují v rámci obchodu s potravinami. 

 Bohužel téma označování potravin doposud nebylo zpracováno v mnoha 

odborných publikacích či článcích, a tak jsem při zpracovávání tématu musela vycházet 

z těch několika málo zdrojů, jež jsou k dispozici. Zároveň to byl ale i motiv k tomu, 

abych tuto opomíjenou právní oblast zpracovala. 

                                                 
6
  Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
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1. Principy a zásady ve vztahu k označování potravin 

 Principy a zásady potravinového práva jsou jakýmsi základem a východiskem 

tohoto právního odvětví. Většinou se jedná o nepsaná pravidla, ale právě v odvětví 

potravinového práva lze nalézt ucelený výčet těchto zásad v psané formě, a to díky 

nařízení č. 178/2002/ES, ze kterého zejména budu v této kapitole vycházet. Hlavním 

přínosem tohoto nařízení je sjednocení základních zásad potravinového práva pro celou 

EU a tím zajištění větší míry právní jistoty. 

 Mezi ty nejpodstatnější principy a zásady potravinového práva, které se 

promítají také v označování potravin, patří: 

 bezpečnost potravin, 

 ochrana života a zdraví,  

 ochrana zájmů spotřebitele, 

 předběžná opatrnost, 

 zásada zpětné sledovatelnosti krmiv a potravin, 

 volný pohyb potravin. 

1.1 Bezpečnost potravin 

Jedna ze základních zásad potravinového práva, protože přímo souvisí také se 

zásadou ochrany zdraví spotřebitelů. Dle nařízení č. 178/2002/ES se za bezpečnou 

nepovažuje potravina, která by mohla mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo není 

určena k lidské spotřebě
7
, a proto nesmí být uvedena na trh.

8
 

Co se týče neblahých zdravotních následků konzumace určité potraviny, není 

v hodnocení bezpečnosti důležité, zda byly tyto následky jen krátkodobé a méně 

závažné nebo těžšího rázu. Jakýkoliv negativní projev na zdraví je nežádoucí. Za 

nikoliv bezpečnou je také brána potravina, která obsahuje látky s možným negativním 

vlivem na zdraví až v dlouhodobějším časovém horizontu poté, co se nahromadí v těle 

v důsledku pravidelné konzumace. 

Je nutné nahlížet na bezpečnost potravin komplexně a nesoustředit se jen na 

výsledný produkt, ale kontrolovat celý proces produkce. „Výchozím předpokladem 

                                                 
7
  Ustanovení čl. 14 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 178/2002/ES. 

8
  Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení č. 178/2002/ES. 
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bezpečných a kvalitních potravin je cílené sledování nežádoucích látek nejen 

v konečných produktech, ale již ve výchozích surovinách používaných pro jejich výrobu, 

a to bez rozdílu, zda se jedná o potravinu nebo krmivo. Z tohoto hlediska je důležitá 

kontrola i těch složek životního prostředí, které by mohly ovlivnit výchozí surovinu, a 

tudíž i finální výrobek.“
9
 

Jedním z mnoha měřítek toho, zda je potravina bezpečná, jsou také informace 

poskytnuté spotřebiteli.
10

 Obzvláště v případech kdy je nutná specifická příprava 

konkrétní potraviny před její konzumací. Bez uvedení přesného postupu přípravy na 

etiketě této potraviny by nebylo možné jinak zajistit informování spotřebitele a tím 

zároveň zabezpečit její bezpečné použití a nezávadnost. Označování potravin se tak 

stává nástrojem k zajištění jejich bezpečnosti díky informacím poskytnutým 

spotřebitelům prostřednictvím patřičně označených obalů a etiket. 

Dalším údajem, kterým jsou potraviny označovány, a který zajišťuje 

informovanost spotřebitelů o bezpečnosti potraviny je datum minimální trvanlivosti 

nebo datum použitelnosti (u potravin rychle podléhajících zkáze, viz kapitola o 

povinných údajích na potravinách). Po uplynutí data minimální trvanlivosti, již není 

bezpečnost potraviny garantována a v případě uplynutí data použitelnosti se již dokonce 

potravina za bezpečnou vůbec nepovažuje.
11

 

Kdyby se těmito údaji potraviny neoznačovaly, neexistovala by jiná možnost, 

jak důvěryhodně ověřit nezávadnost a bezpečnost potravin nežli senzorickým testem 

samotných spotřebitelů, který ale nemusí být spolehlivý, protože např. mnoho druhů 

plísní napadajících potraviny nejsou z počátku viditelné ani jinak poznatelné bez použití 

speciálních přístrojů. Navíc většina obalů potravin ani neumožňuje před jejich 

zakoupením tyto vlastnosti ověřit. Bezpečnost tak může být garantována pouze 

v případě důkladného označování potravin všemi povinnými údaji, neboť všechny mají 

své opodstatnění s cílem předcházet ohrožení zdraví spotřebitelů. 

                                                 
9
  VALENTA, Ondřej a Petr HLADÍK. Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku: 

technologie potravin. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, 123 s. Monografie (Key 

Publishing). ISBN 978-80-86794-38-9. Str. 12. 
10

  Ustanovení čl. 14 odst. 3 písm. b) nařízení č. 178/2002/ES. 
11

  Ustanovení čl. 24 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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1.2 Ochrana života a zdraví 

 Ochrana života a zdraví je primární cíl, ke kterému směřuje celé potravinové 

právo. Nejedná se jen o zdraví spotřebitelů jakožto konzumentů potravinářských 

produktů, neboť tato zásada zohledňuje i ochranu zdraví živočichů a rostlin.
12

 

 Že je na úrovni komunitárního práva ochraně zdraví přikládána vysoká 

důležitost je patrné z toho, že podpora tohoto cíle je zakotvena přímo ve Smlouvě 

o fungování Evropské unie v článku 169 odst. 1.
13

 I v Českém právním řádu je tomuto 

základnímu právu poskytována vysoká právní ochrana tím, že je deklarováno v Listině 

základních práv a svobod, a to konkrétně v článku 31.
14

 

 Na úrovni potravinového práva je ochrana života a zdraví zajištěna zejména 

skrze zásadu bezpečnosti, dle které, jak již bylo výše uvedeno, potravina především 

nesmí mít škodlivý vliv na zdraví spotřebitelů. A jistota spotřebitelů, že je potravina pro 

ně vhodná a nezpůsobí jim újmu na zdraví či jiné škodlivé účinky, pramení právě 

z dostatečného množství jim poskytnutých informací, protože ne všechny schválené 

potraviny jsou bezpečné a zdravotně nezávadné pro všechny spotřebitele.
15

 

Nejzářnějším příkladem ochrany zdraví skrze označování potravin je případ 

spotřebitele trpícího potravinovou alergií, který díky povinně uváděným údajům 

o obsažených alergenech může zvolit pro něj vhodnou potravinu a předejít následným 

projevům alergie a zdravotním komplikacím. 

 V případě neexistence právní úpravy přesně vymezující pravidla pro označování 

alergenů by tito spotřebitelé byli odkázáni na libovůli jednotlivých provozovatelů 

potravinářských podniků a jejich ochotě uvést alergeny obsažené v potravině na jejím 

obale. A ani v tomto případě by neměli úplnou jistotu, zda výčet je úplný a nezkreslený, 

protože pokud by provozovatelé potravinářských podniků neměly odpovědnost za 

správné označování, tak by zde neexistovaly ani mechanismy vynucující dodržování 

těchto pravidel. 

                                                 
12

  Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení č. 178/2002/ES. 
13

  Smlouva o fungování Evropské unie ze dne 3. prosince 2007. In: EUR-lex. Úřad pro publikace 

Evropské unie. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
14

  Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
15

  BABIČKA, op. cit. Str. 2. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://portal.gov.cz/zakon/2/1993
http://portal.gov.cz/zakon/2/1993
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1.3 Ochrana zájmů spotřebitele 

Ochrana zájmů spotřebitele je v potravinovém právu zajištěna hlavně poskytnutím 

dostatečného množství informací, které nejsou klamavé a nesrozumitelné.
16

 Spotřebitel 

má na tyto informace právo, aby na jejich základě mohl učinit informovaný výběr 

konkrétní potraviny. Spotřebitel nesmí být označením nebo obalem potraviny a ani 

související reklamou uveden v omyl.
17

 

Tento princip je opět velmi úzce svázaný s předchozími principy, protože předním 

zájmem spotřebitele jsou bezpečné a kvalitní potraviny. Takže pokud chceme 

v označování potravin dostát tomuto principu, je nezbytné uvést přesné a neklamavé 

informace především o údajích výše zmíněných, tj. alergeny, datum minimální 

trvanlivosti a použitelnosti, zvláštní podmínky uchování nebo použití. 

1.4 Předběžná opatrnost 

Zásada předběžné opatrnosti se uplatní v situaci, kdy panuje nejistota ohledně 

škodlivých účinků konkrétní potraviny na zdraví spotřebitelů. Příčina této nejistoty tkví 

v tom, že na základě dostupných vědeckých dat nelze s přesností říct, zda je potravina 

bezpečná a existuje tu reálné riziko škodlivých zdravotních účinků. Pokud dosavadními 

vědeckými výzkumy není možné negativní důsledky na zdraví člověka vyvrátit ani 

potvrdit, je nezbytné přijmout v souladu s touto zásadou předběžná opatření, jejichž 

cílem je prevence možných negativních následků na lidském zdraví po konzumaci této 

potraviny.
18

 Neboť v případě ochrany zdraví spotřebitelů jednoznačně platí zásada 

superfluum non nocet
19

. 

Úskalím těchto předběžných opatření je vybalancovat mezi nejdůležitějším cílem 

právní ochrany – ochranou zdraví a na druhé straně neomezit nadměrně volný obchod 

na poli potravinářského průmyslu a zatěžovat nad míru nezbytnou provozovatele 

potravinářských podniků přehnanými opatřeními.
20

 

Ve vztahu k označování potravin se tato zásada projevuje především 

v preventivních označeních alergenů. Jedná se o známé formulace jako např. „Může 

obsahovat stopy arašídů“ apod. Tyto informace se uvádějí v případech, kdy nelze 

                                                 
16

  Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. a) – c) nařízení č. 178/2002/ES. 
17

  Ustanovení čl. 16 nařízení č. 178/2002/ES. 
18

  Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 178/2002/ES. 
19

  Neškodí, co je nadbytečné. 
20

  Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení č. 178/2002/ES. 
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s jistotou vyloučit, zda jsou alergeny přítomné v potravině a v zájmu ochrany 

spotřebitele se tyto údaje raději předběžně na obale uvedou. Více se této problematice 

věnuji v podkapitole o alergenech. 

1.5 Zásada zpětné sledovatelnosti krmiv a potravin 

V současné době se trh s potravinářskými produkty velmi rozvinul a předtím než se 

potravina dostane ke konečnému spotřebiteli, projde dlouhým procesem produkce, který 

se stává značně nepřehledným. Proto bylo nutné vytvořit systém zpětné sledovatelnosti 

krmiv a potravin, aby bylo možné v případě ohrožení trhu nežádoucími produkty 

zasáhnout. 

Zpětná sledovatelnost potravin znamená, že lze zpětně dohledat celý proces její 

produkce ve všech fázích od výroby až po dodání konečnému spotřebiteli.
21

 Aby bylo 

možné tento proces, kterým potravina prošla, zpětně zkontrolovat, jsou provozovatelé 

potravinářských podniků povinni označit potravinu příslušnou dokumentací.
22

 

Konkrétní úprava specifického označení sloužícího zpětné sledovatelnosti a 

identifikaci potravin je obsažena v zákoně č. 110/1997 Sb. v ustanovení § 9, kde je 

zakotvena povinnost provozovatelů potravinářských podniků označit potravinu 

příslušnou šarží.
23

 Tento údaj se uvede přímo na balení potraviny nebo alespoň na 

přiložené etiketě a v případě nebalených potravin bude k dispozici buď na přepravním 

obalu, nebo alespoň v průvodní dokumentaci.24 Díky takto přesné specifikaci je možné 

v případě zjištění negativního vlivu potraviny na lidské zdraví stáhnout všechny 

potraviny pocházející ze stejné produkce z trhu. 

1.6 Volný pohyb potravin 

Tato zásada přímo vychází z principů společného trhu, na kterých je postaven 

obchod mezi členskými státy EU – tj. volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Aby 

mohl volný pohyb potravin skutečně fungovat, musí pro celou EU platit jednotná 

pravidla vztahující se k obchodu s potravinami, aby nedocházelo k diskriminaci zboží 

                                                 
21

  Ustanovení čl. 3 odst. 15 nařízení č. 178/2002/ES. 
22

  Ustanovení čl. 18 odst. 4 nařízení č. 178/2002/ES. 
23

  Ustanovení § 9 zákona č. 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
24

  Ustanovení § 9 odst. 1 – 3 zákona č. 110/1997 Sb. 
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z jiných členských států oproti národním produktům. Tato pravidla ale zároveň musí být 

v souladu se zásadami bezpečnosti potravin.
25

 

Dříve byl volný pohyb potravin upravován hlavně prostřednictvím směrnic, což 

se ukázalo jako ne zcela vyhovující, protože různé členské státy je transponovaly do 

svých vnitřních předpisů odlišně, čímž paradoxně vznikly překážky pro tento volný 

pohyb. V současnosti už je většina potravinového práva upravena přímo použitelnými 

předpisy – tj. nařízeními či rozhodnutími a vnitrostátní úpravě jednotlivých členských 

států je ponecháno jen málo prostoru. 

Označování potravin velmi zjednodušuje fungování volného pohybu potravin, a 

to díky sjednoceným pravidlům, která se týkají informací poskytovaných spotřebitelům. 

Tato pravidla jsou zakotvena v nařízení č. 1169/2011/EU, jenž výslovně členským 

státům zakazuje přijímat nebo zachovávat na jejich vnitrostátní úrovni ustanovení, která 

by byla duplicitní.
26

 Provozovatelé potravinářských podniků z členských států EU tak 

mohou bez větších potíží nabízet své zboží ne jen na svém národním trhu, ale i 

v ostatních státech EU, aniž by museli plnit speciální požadavky na označování jejich 

produktů vyplývající z případné zvláštní národní úpravy. 

1.7 Závěr 

Účelem této kapitoly bylo shrnout ty nejelementárnější pravidla a cíle, na nichž 

je stavěno označování potravin a k nimž se snaží celá právní úprava označování 

směřovat. Jejich znalost je nezbytná k lepšímu pochopení samotné právní úpravy a 

poznání východisek použitých při její tvorbě. Protože pro tak specifickou oblast, jakou 

označování potravin je, samozřejmě neexistují zvlášť vymezené principy a zásady, tak 

jsem musela vycházet z obecných principů a zásad, které jsou platné pro celé 

potravinové právo. Výčet nemusí být kompletní, je mnoho dalších principů z různých 

právních oblastí, které by se daly na označování potravin aplikovat, ale určitě jsou ve 

výčtu zahrnuty ty nejzákladnější a vždy platné principy a zásady. 

Zvláštní důraz je v této kapitole kladen na způsob, jakým se prakticky tyto 

principy do označování potravin promítají. Cílem bylo demonstrovat, jak se jednotlivé 

zásady aplikují v praxi, a že se tedy nejedná jen o jakési nejasné ideje. Výsledným 

                                                 
25

  Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení č. 178/2002/ES. 
26

  Ustanovení čl. 38 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 



 

17 

 

zjištěním je, že nejzákladnějším principem je ochrana spotřebitele a zejm. jeho zdraví, 

protože tento princip se promítá napříč všemi ostatními a je vždy upřednostňován. 
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2. Prameny práva 

 Tato část ve zkratce shrne nejdůležitější právní předpisy vztahující se 

k označování potravin. Zmíněny zde budou opravdu jen ty nejzákladnější, neboť 

ustanovení vztahující se k označování potravin se vyskytují napříč všemi předpisy 

potravinového práva a nebylo by přínosné uvádět je všechny jako položky telefonního 

seznamu. Pro přehlednost jsou předpisy roztříděny do tří kapitol, a to do pramenů práva 

mezinárodního, unijního a národního. 

2.1. Mezinárodní prameny práva 

 S rozvojem mezinárodního obchodu a globalizace sílila potřeba upravit oblast 

potravinového práva hlavně za účelem ochrany spotřebitele. Bylo nutné stanovit 

základní mezinárodní standardy a postupy zaručující ochranu zdraví spotřebitelů a 

bezpečnost potravin napříč globalizovaným trhem s potravinami. 

 Těmto požadavkům se vyhovělo v roce 1963 přijetím Codexu Alimentarius
27

 

(překládáno jako Potravinářský zákoník), který spravuje Komise Codex Alimentarius 

založená rok před přijetím Codexu Organizací pro potraviny a zemědělství (Food and 

Agriculture Organization) a Světovou zdravotnickou organizací (World Health 

Organization). Členem je i EU, tedy i ČR. 

 Ustanovení Codexu nejsou právně závazná a nevzniká tak povinnost členských 

států implementovat je do národních předpisů. A pokud se členské státy přesto zavázaly 

standardy začlenit do své národní legislativy, neexistují žádné nástroje k vymožení 

těchto závazků. „Ačkoliv kodexové normy nemají právní platnost, jsou uznávané a 

používané, neboť byly sestaveny na základě vědeckých poznatků a v konsensu mezi 

velkým počtem zemí celého světa. V mnoha případech se Organizace pro světový 

obchod (World Trade Organization) odvolává na kodexové normy při mezinárodních 

sporech týkajících se potravin a potravinářských výrobků.“
28

 

 „Codex Alimentarius svým záběrem pokrývá zpracované, polozpracované a 

nezpracované potraviny se zvláštním zřetelem na potraviny, které jsou určeny přímo 

                                                 
27

  Dostupný z http://www.codexalimentarius.org/  
28

  DOSTÁLOVÁ, Jana a Pavel KADLEC. Potravinářské zbožíznalství: technologie potravin. 

Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2014, 425 s. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-208-2. 

Str. 21. 

http://www.codexalimentarius.org/
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spotřebiteli. Zabývá se např. označováním potravin, potravinovou hygienou, 

potravinovými doplňky, rezidui pesticidů a postupy hodnocení bezpečnosti potravin na 

základě nejnovějších biotechnologií.“
29

 

 Jak bylo výše uvedeno, tak Codex také zakotvuje esenciální požadavky na 

označování potravin. Předně definuje jednotlivé pojmy, jako například kdo je to 

spotřebitel apod., tím se na mezinárodní úrovni sjednotil výklad a chápání těchto pojmů. 

Dále udává základní principy označování potravin jako například zákaz klamání 

spotřebitelů uvedením zavádějících či nepravdivých informací. A v neposlední řadě také 

konkretizuje údaje, které by měly být spotřebitelům poskytnuty (název potraviny, 

seznam složení, alergeny a další).
30

 

2.2 Unijní prameny práva 

Mezi nejvýznamnější právní předpisy EU upravující označování potravin patří 

především dvě nařízení, a to nařízení č. 1169/2011/EU stanovující přímo pravidla pro 

označování potravin a nařízení č. 178/2002/ES, v němž lze nalézt definice základních 

pojmů a obecné zásady potravinového práva promítající se také v označování potravin. 

Proto se budu těmto dvěma nařízením věnovat podrobněji než ostatním právním 

předpisům EU. 

Dalšími významnými prameny práva EU z oblasti označování potravin jsou 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 

o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (dále jen nařízení č. 

1924/2006/ES) a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů (dále jen nařízení č. 834/2007/ES). 

2.2.1 Nařízení č. 1169/2011/EU 

Donedávna byla právní úprava označování potravin na úrovni unijního práva 

značně roztříštěna. Stěžejními právními předpisy pro tuto oblast byly směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2000/13 ze dne 20. března 2000, o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní 

                                                 
29

 VALENTA a HLADÍK, op. cit.  Str. 89 
30

  Food labelling. 5th ed. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007, 

41 p. ISBN 978-92-5-105840-4. 
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úpravy a související reklamy
31

 a směrnice Rady (EHS) č. 90/496 ze dne 24. září 1990 

o nutričním označování potravin
32

. Ode dne 13. prosince 2014 je použitelné nové 

nařízení č. 1169/2011/EU ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům. Jedná se o nejvýznamnější změnu v právní úpravě označování potravin 

za posledních 30 let. 

Že je nutné novelizovat oblast označování potravin, bylo zřejmé již řadu let, neboť 

většina ustanovení týkající se této oblasti pocházela již z roku 1978
33

 a jedinou novější 

právní úpravou byla změna týkající se povinného označování alergenních složek z roku 

2003, pomineme-li zmíněnou směrnici o nutričním označování z roku 1990. Dosavadní 

právní úprava se tak stala zastaralou a nedokázala reagovat na změny v potravinářském 

průmyslu a na druhé straně nedokázala ani zabezpečit odpovídající ochranu 

spotřebitelů. 

Návrh nařízení č. 1169/2011/EU byl předložen Evropskou komisí dne 30. ledna 

2008. Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 6. července 2011 návrh 

nařízení schválil. Kompromisní text byl schválen 605 hlasy, proti bylo 45 a zdrželo se 

26 europoslanců. Rada formálně přijala kompromisní text 29. září 2011 a dne 

22. listopadu 2011 nařízení pod č. 1169/2011 vyšlo v Úředním věstníku EU. Již bylo 

řečeno, že je nařízení použitelné ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 

písm. l), který stanoví povinné uvádění výživových údajů, jenž se použije ode dne 

13. prosince 2016, a části B přílohy VI, která upravuje podmínky označení mletého 

masa a je účinná již ode dne 1. ledna 2014.
34

 

Tříleté legisvakanční období mělo za cíl jediné, a to usnadnit provozovatelům 

potravinářských podniků přechod mezi starou a novou právní úpravou. Vzhledem 

k rozsáhlosti změn v označování výživových údajů potravin byla poskytnuta dokonce 

lhůta ještě o dva roky delší. Jak bylo výše uvedeno, tak pouze úprava označování 

mletého masa vešla v účinnost již 1. ledna 2014. Další úleva pro provozovatele 

potravinářských podniků je zakotvena v přechodných ustanoveních tohoto nařízení a 

                                                 
31

  Dostupná z http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  
32

  Dostupná z http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
33

  Obecné označování potravin sice bylo upraveno rámcovou směrnicí 2000/13/ES, ale většina 

ustanovení této směrnice pocházela opravdu již z roku 1978, neboť se jednalo o kodifikaci původní 

směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18.12.1978 
34

  Potravinářská komora ČR. Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

FOODNET Informační systém PK ČR [online].  [cit. 2014-10-25]. Dostupné z 

http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+o+poskytov%C3%A1n%C3

%AD+informac%C3%AD+o+potravin%C3%A1ch+spot%C5%99ebitel%C5%AFm&id=888 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Nařízení+o+poskytování+informac%25C
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Nařízení+o+poskytování+informac%25C
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Nařízení+o+poskytování+informací+o+potravinách+spotřebitelům&id=888
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spočívá v tom, že výrobky uvedené na trh nebo opatřené etiketou před datem účinnosti 

jednotlivých ustanovení, které ještě nesplňují požadavky nového nařízení, přesto smějí 

být na trh uváděny, avšak pouze do vyčerpání zásob. 

Předmětné nařízení sestává ze 7 kapitol, 55 článků a 15 příloh. Hlavním cílem této 

úpravy je zajistit spotřebiteli co nejsnadnější přístup k informacím o potravinách a 

zároveň s tím také zajistit přehlednost a srozumitelnost těchto informací, aby na jejich 

základě mohl spotřebitel učinit informovaný výběr. 

Dle mého názoru největší přínos nařízení č. 1169/2011/EU spočívá právě ve 

sjednocení doposud roztříštěné právní úpravy označování potravin. Navíc dosavadní 

právní úprava spočívala hlavně ve velkém množství směrnic, které nejsou 

v jednotlivých státech EU přímo aplikovatelné a musely být na úrovni národního práva 

implementovány. Ve srovnání s touto původní úpravou tkví výhoda nařízení č. 

1169/2011/EU v jeho přímé použitelnosti. Odpadla tím nadbytečná byrokracie, která 

vždy doprovází implementaci směrnic na vnitrostátní úroveň, a také je díky tomu 

zajištěna mnohem větší právní jistota, kdy bude ve všech státech EU právní úprava 

označování potravin aplikována stejně. Přínosem je i zjednodušení obchodování 

s potravinami na vnitřním trhu EU. Zároveň úprava přispěje k lepší orientaci 

spotřebitelů v průvodních informacích o jednotlivých potravinářských produktech 

napříč členskými státy. 

Mezi další pozitiva tohoto nařízení patří úprava ohraničení odpovědnosti 

provozovatelů potravinářských podniků za informace uvedené na potravinách, zpřísnění 

úpravy týkající se označování alergenů přítomných v potravinách a specifikace formální 

úpravy textu uvedeného na potravinách (např. velikost písma). Toto všechno jsou 

novinky oproti předchozí úpravě, které povedou k lepší informovanosti spotřebitelů. 

Podrobněji budou jednotlivá ustanovení úpravy zpracována v dalších kapitolách této 

práce. 

Přestože dle mého názoru převládají pozitivní stránky nařízení, tak zde zmíním i 

některé jeho nedostatky. Nejvíce diskutovaným nedostatkem je, že jednotlivá 

ustanovení této právní úpravy nejsou dostatečně podrobná, a proto je pro fungování 

v praxi nutná bližší specifikace. Nařízení to řeší ne zcela vhodným způsobem a to tak, 

že odkazuje na zatím neexistující právní akty, které Komise teprve musí zpracovat. 

Vypracována má být například zpráva o tom, zda by měl být povinně označován původ 
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nejen hovězího masa (jak je tomu nyní), ale i dalších druhů mas a jiných výrobků (např. 

mléka, oleje)
35

 a dále také zprávy týkající se způsobu označování alkoholických 

nápojů
36

 a opakování výživových údajů
37

. Tímto se zejména provozovatelé 

potravinářských podniků dostávají do situace, kdy neví, jakým způsobem vykládat 

jednotlivá ustanovení nařízení a jak je posléze aplikovat, což nevyhnutelně vede k 

právní nejistotě. 

Další mezeru nařízení lze spatřovat v tom, že zákonodárce opomněl zahrnout do 

připravované legislativy požadavky na označování šarže, neboť tento údaj není mezi 

povinnými údaji dle čl. 9 odst. 1 nařízení. Znamená to, že označení šarže si mohou 

jednotlivé státy EU upravit svou vnitrostátní právní úpravou a pokud tak neučiní, tak 

stejně označení šarže zůstane povinným údajem, a to na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2011/91 ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách 

určujících šarži, ke které potravina patří.
38

 Tím se stává právní úprava opět zbytečně 

rozmělněnou. Na úrovni českého práva již byla povinnost označování šarže upravena, a 

to v § 9 novely zákona č. 110/1997 Sb. 

Úprava týkající se nebalených potravin také vykazuje nedokonalosti. Požadavky 

nařízení na uvedení povinných informací jsou v tomto případě téměř neproveditelné, a 

tak byly nebalené potraviny vyňaty z povinností na označování uvedených v čl. 9 a čl. 

10 nařízení a bylo ponecháno na rozhodnutí jednotlivým členským státům, zda si jejich 

označování upraví sami na vnitrostátní úrovni. Jediným povinným údajem dle nařízení 

v případě nebalených potravin je informace o přítomnosti alergenů
39

. 

Výše uvedené jde k tíži spotřebitele, který nebude mít k dispozici všechny nezbytné 

informace při výběru potravin, pokud členské státy úpravu nařízení nekonkretizují ve 

svých národních předpisech. Spotřebitelé se tak budou muset zorientovat v různých 

způsobech označování nebalených potravin podle toho, v jakém státě EU se budou 

nacházet, pokud jednotlivé státy EU přijmou odlišná opatření. Což je v rozporu s ratio 

legis
40

 tohoto nařízení, tj. sjednocení a zjednodušení právní úpravy napříč celé EU. 

                                                 
35

  Důvod v bodě 32 nařízení č. 1169/2011/EU. 
36

  Důvod v bodě 40 nařízení č. 1169/2011/EU. 
37

  Důvod v bodě 41 nařízení č. 1169/2011/EU. 
38

 CHÝLKOVÁ, Markéta. Označování potravin: mnoho cenných informací pro spotřebitele?. 1. 

vyd. Praha: Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2013, 

37 s. ISBN 978-80-905096-4-1. Str. 7. 
39

  Ustanovení čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1169/2011/EU. 
40

  Účel/smysl zákona. 
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Ohledně konkrétní právní úpravy nebalených potravin na úrovni českého práva je dále 

pojednáno v kapitole o povinných údajích na nebalených potravinách.  

De lege ferenda se domnívám, že bude potřeba právně upravit označování 

vhodnosti potravin z hlediska náboženského vyznání a různých stravovacích směrů. 

S tím, jak se společnost stává multikulturnější a do Evropy přichází velké množství 

přistěhovalců, kteří si sebou přinášejí i svá náboženství a zvyky, bude stále větší tlak na 

rozlišení potravin dle přijatelnosti pro jednotlivé náboženské skupiny. 

Jedná se nejen o obsah složek v potravinách, ale často také o způsob přípravy 

pokrmů. Například jak v židovském tak v islámském náboženství by se neměly tzv. 

„čisté“ pokrmy při přípravě setkat s těmi „nečistými“ a stejně tak nástroje na jejich 

přípravu by měly být oddělené. 

V posledních letech se také zvyšuje počet osob hlásících se k vegetariánství, 

veganství, frutariánství, vitariánství a k dalším stravovacím a výživovým směrům. Dá se 

předpokládat, že rostoucí počet jejich příznivců může být podnikatelsky velmi zajímavý 

pro určitou sortu provozovatelů potravinářských podniků, kteří budou častěji uvádět 

údaje o vhodnosti potravin pro jednotlivé směry. Již nyní se lze setkat na potravinách 

s označením „raw“ nebo „vegan“, ale zatím především ve specializovaných obchodech 

zaměřených na zdravou výživu. Bylo by vhodné označování právně upravit v části 

nařízení o dobrovolných údajích na potravinách a předejít klamání spotřebitelů. Potřeba 

úpravy těchto označení bude zřejmě naplněna, a to díky ustanovení samotného nařízení, 

ve kterém se předpokládá přijetí speciální úpravy týkající se informací o vhodnosti 

potraviny pro vegetariány nebo vegany
41

. 

2.2.2 Nařízení č. 178/2002/ES 

Dalším neméně důležitým právním předpisem na úrovni EU je nařízení č. 

178/2002/ES, kterým jsou především stanoveny obecné zásady a principy 

potravinového práva a potažmo také zásady označování potravin, jak jsou popsány 

v předchozí části této práce. Tímto nařízením byl také zřízen Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin, mezi jehož hlavní úkoly patří sledovat na základě jím 

                                                 
41

  Ustanovení čl. 36 odst. 3 písm. b) nařízení č. 1169/2011/EU. 
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shromážděných dat možná rizika vztahující se k bezpečnosti potravin, poskytovat 

veřejnosti objektivní informace a podporovat síť vědeckých institucí.
42

 

Nařízení vstoupilo v platnost dne 21. února 2002 a stejně jako v případě nařízení č. 

1169/2011/EU nahradilo směrnice do té doby upravující bezpečnost potravin a tím 

došlo na úrovni práva EU ke sjednocení úpravy bezpečnosti potravin. Sjednocení právní 

úpravy bezpečnosti potravin a zavedení jednotného výkladu základních pojmů jako je 

potravina
43

 nebo potravinové právo
44

 na úrovni celé EU je jedním z největších přínosů 

této právní úpravy. 

Nařízení č. 178/2002/ES především zakotvuje vysokou ochranu lidského zdraví a 

zájmů spotřebitelů prostřednictvím zajištění bezpečnosti potravin uváděných na trh. 

Bezpečnost potravin musí vycházet z ověřených vědeckých výzkumů a dlouhodobých 

hodnocení rizik. 

Samotné nařízení by se dalo rozdělit do tří částí, které jsou patrné přímo z jeho 

názvu, a to: 

 obecné zásady a požadavky potravinového práva, 

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 

 postupy týkající se bezpečnosti potravin. 

Ustanovení této směrnice jsou adresována provozovatelům potravinářských podniků, 

kteří mají v souladu s těmito pravidly zajistit bezpečnost potravin a jsou za to také 

odpovědní. 

2.3 Národní prameny práva 

Základní požadavky českého práva na označování potravin jsou zakotveny v 

zákoně č. 110/1997 Sb. Není možné, aby tento jediný zákon zahrnul všechny specifické 

požadavky na označování každé konkrétní potraviny, a proto se k tomuto zákonu váže 

velké množství prováděcích předpisů upravujících označování pro konkrétní 

potraviny
45

, např. některé zvláštní požadavky, které souvisejí s označováním produktů 

živočišného původu, jsou obsaženy v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, 

požadavky na označování biopotravin blíže stanoví zákon č. 242/2000 Sb., 

                                                 
42

  Ustanovení čl. 22 nařízení č. 178/2002/ES. 
43

  Ustanovení čl. 2 nařízení č. 178/2002/ES. 
44

  Ustanovení čl. 3 bod 1 nařízení č. 178/2002/ES. 
45

  HELEŠIC, František. Základy potravinového práva České republiky. 1. vyd. Praha: Michálek, 

1998, 281 s. ISBN 80-902-5730-5. Str. 12. 
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o ekologickém zemědělství (dále jen zákon č. 242/2000 Sb.) a vyhláška č. 16/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. 

 Dne 22. července 2014 vstoupil v platnost zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 

18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 166/1999 

Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Změny v zákoně ve 

vztahu k označování potravin reagují především na nařízení č. 1169/2011, kterým je ČR 

vázána. Předně byla zrušena duplicitní ustanovení těchto předpisů a sjednocena jejich 

terminologie. Novela je účinná ode dne 1. ledna 2015. 

 Ustanovení novely týkající se označování potravin většinou odkazují přímo na 

nařízení č. 1169/2011/EU, které problematiku podrobněji upravuje. Nad rámec nařízení 

jde novela zákona zejména v těch případech, kdy nařízení přímo ponechává prostor 

členským státům pro jejich vnitrostátní úpravu. Týká se to úpravy označování 

nebalených potravin
46

, potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele
47

, pokrmů při 

poskytování stravovacích služeb
48

 a údajů o šarži, ke které potravina patří
49

. Podrobné 

podmínky označování těchto údajů budou uvedeny v další části. 

 V komparaci s předchozí úpravou zákona č. 110/1997 Sb. obsahuje účinná 

novela mnohem méně ustanovení týkajících se označování potravin. Je to způsobeno 

tím, jak již bylo zmíněno, že byla vypuštěna veškerá duplicitní ustanovení, která se 

nadále nacházejí jen v přímo použitelných předpisech EU. V předchozí právní úpravě 

byly definovány veškeré základní pojmy jako např. potravina a další, které jsou nyní 

upraveny jen předpisy EU. Na jednu stranu se tím zákon stal přehlednější, ale na druhou 

stranu bude nyní pro mnoho uživatelů orientace v úpravě označování potravin 

komplikovanější, protože nenajdou vše upraveno v jednom právním předpise, ale budou 

nuceni si potřebná ustanovení dohledávat také v unijních předpisech. 

 Za zdařilá považuji nová ustanovení týkající se povinného poskytování 

informací o alergenech obsažených v potravině. Oproti minulé úpravě, kdy nebyly 

alergeny ve složení potraviny zvýrazňovány a u nebalených potravin nemusely být 

                                                 
46

  Ustanovení § 8 zákona č. 110/1997 Sb. 
47

  Ustanovení § 7 zákona č. 110/1997 Sb. 
48

  Ustanovení § 9a zákona č. 110/1997 Sb. 
49

  Ustanovení § 9 zákona č. 110/1997 Sb. 
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vůbec uváděny, je tato novinka v označování velkým přínosem pro spotřebitele, neboť 

jim usnadní orientaci na trhu s potravinami. 

Další pozitivum, které lze postavit do kontrastu s předchozí úpravou, je zahrnutí 

aktuálního pojmosloví a názvů organizací a institucí (např. nahrazení zastaralého názvu 

„Evropské společenství“ novým „EU“). Nahrazen byl také např. pojem „uvádět do 

oběhu“, a to pojmem „uvádět na trh“, který je mnohem výstižnější, neboť specifikuje tu 

fázi, kdy už jsou potraviny skutečně nabízeny spotřebitelům. Dalším novým pojmem je 

„bezpečnost potravin“ oproti dosavadnímu „zdravotní nezávadnost potravin“. Bezpečná 

potravina bude jistě zdravotně nezávadná, ale navíc v sobě ponese i další kvality a 

vlastnosti, takže lze nový pojem užít v mnohem širší míře než doposud. 

 Novela jde vstříc spotřebitelům také v tom, že zavádí povinnost uvádět veškeré 

povinné informace o potravině v českém jazyce. Oproti minulé úpravě se tím zajistí, 

nejenom poskytnutí informací, ale hlavně jejich srozumitelnost pro běžného 

spotřebitele. 

 Označování potravin upravuje mnoho prováděcích vyhlášek k zákonu 

č. 110/1997 Sb., které se vztahují ke konkrétním produktům jako např. vyhláška 

č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, vyhláška 

č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené 

krémy a jedlé tuky a oleje, vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 

přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a 

čokoládové bonbony a mnoho dalších. Z těchto prováděcích vyhlášek je ve vztahu 

k označování potravin bezesporu nejvýznamnější vyhláška č. 113/2005 Sb. upřesňující 

způsob označování potravin, která platí obecně a nevymezuje své použití pouze na 

jeden konkrétní produkt. 

 Současná podoba této vyhlášky zatím neprošla revizí, kterou by se v reakci na 

přijetí nařízení č. 1169/2011/EU odstranily duplicitní ustanovení a sjednotily pojmy, 

jako tomu bylo v případě zákona č. 110/1997 Sb. V případě shodných ustanovení 

vyhlášky č. 113/2005 Sb. a nařízení č. 1169/2011/EU se přednostně použije nařízení, 

jakožto akt vyšší právní síly. Návrh novely, jehož předkladatelem je Ministerstvo 

zemědělství, je již připraven a předložen Úřadu vlády ČR, ale doposud nebyl projednán 
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a schválen.
50

 Předpokládaná účinnost novely byla původně stanovena na den 1. ledna 

2015, tedy současně s účinností novely zákona č. 110/1997 Sb. Momentálně je návrh 

novely ve stavu ukončení připomínkového řízení a není jisté, od kdy bude novela 

skutečně účinná.  

 S přihlédnutím k tomu, že se v současnosti nacházíme v jakémsi mezičase, kdy 

účinná podoba vyhlášky už je zastaralá, ale nová zatím nebyla schválena a přijata, tak 

bude v této práci vyhláška zmíněna spíše okrajově. 

2.4 Závěr 

V této části mé práce byly osvětleny důvody, které vedly k nové právní úpravě 

označování na úrovni EU, a které se promítají také do naší národní úpravy. Uvedla jsem 

jak přínosy nařízení č. 1169/2011/EU a zákona č. 110/1997 Sb., tak také jejich 

nedostatky, aby mohly být posléze srovnány s jejich předchozími úpravami. 

V konečném součtu pozitiva nových právních předpisů silně převažují, a proto je 

hodnotím jako velmi zdařilé a přínosné. Zahrnula jsem i své úvahy de lege ferenda, a to 

zejm. ve vztahu k dalším dobrovolným údajům (jako je např. označení vegetariánských 

a náboženských pokrmů), které by měly být do budoucna regulovány. 

                                                 
50

  Informace o legislativním procesu dostupné z https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9QDBTSSB. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9QDBTSSB
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9QDBTSSB
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3. Povinné údaje na potravinách 

 Tato část je členěna na povinné údaje na balených potravinách a nebalených 

potravinách Předtím než se budu podrobně zabývat jednotlivými povinnými údaji na 

potravinách, shrnu obecné požadavky na jejich uvádění. 

 Cílem právní úpravy označování potravin je, aby se spotřebitelé při jejich 

nákupu rozhodovali na základě poskytnutých informací, jinými slovy aby mohli učinit 

tzv. informovaný výběr. Je nezbytné upravit nejen obsah těchto informací, ale také 

formu za účelem jejich srozumitelnosti. 

 Povinné údaje se uvádějí na obale slovy a čísly a mohou být doplněny i 

vyjádřením ve formě piktogramů nebo symbolů, pokud je jim průměrný spotřebitel 

schopen rozumět. Informace o potravinách uváděných na trh v ČR musí být uvedeny 

v českém jazyce.51 

Spotřebitel má právo na přesné, jasné a snadno srozumitelné informace 

o potravině
52

 a neměl by být klamán informacemi zavádějícími, zejména pokud jde 

o charakteristiku potraviny (složení, množství apod.).
53

 Zavádějící mohou být nejenom 

informace uvedené v textu, ale také vyobrazené na etiketě výrobku. Například pokud je 

na obale zobrazen vanilkový lusk či květ, je tím ve spotřebiteli vyvolán dojem, že 

produkt obsahuje pravou vanilku. Pokud by obsahoval pouze vanilkové aroma, jednalo 

by se o klamání spotřebitele.
54

 

 Dále musí být povinné údaje umístěny na viditelném místě, být snadno čitelné a 

nesmazatelné. Není dovoleno, aby byly tyto informace jakýmkoliv způsobem skryty, 

zastřeny nebo přerušeny a ani od nich nesmí být odváděna pozornost.
55

 „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, druhem písma, 

poměrem mezi výškou a šířkou písmen, povrchem materiálu a výrazným kontrastem 

                                                 
51

  Ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb. 
52

  Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1169/2011/EU. 
53

  Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
54

  KOVÁŘOVÁ, Kateřina. Certifikace potravin. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 

Provozně ekonomická fakulta, c2010, 174 s. Průvodce spotřebitele. ISBN 978-80-213-2134-2. Str. 39 – 

40. 
55

  Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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mezi písmem a pozadím.“
56

 Aby byla zajištěna dobrá čitelnost textu, stanovila se 

nejmenší přípustná velikost písma na nejméně 1,2 mm.
57

 U obalů nebo nádob, jejichž 

největší plocha je menší než 80 cm 
2
 se připouští výjimka, dle které je velikost písma 

stanovena na nejméně 0,9 mm.58 

Minimální možná velikost písma je pro provozovatele potravinářských podniků 

zcela novou povinností, protože předchozí právní úprava ji nikterak neurčovala. 

Z reakcí spotřebitelů vyplývá, že se jedná o velmi vítanou změnu, protože velké 

procento z nich mělo doposud se čtením miniaturních textů problémy. Očekává se ale, 

že zvětšení písma textu u mnohých výrobků povede k omezení počtu jazykových verzí, 

ve kterých jsou informace uváděny, protože zkrátka nebude na obalu potravin dost 

místa a zmenšit prostor určený pro marketingová sdělení jistě není v zájmu 

provozovatelů potravinářských podniků. 

 Odpovědnost za správnost a přesnost údajů uvedených na potravině nese 

provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je 

potravina uváděna na trh.
59

 Pokud jde o potraviny, které se dovážejí do EU ze třetích 

zemí, tak stejná povinnost leží na dovozci. Odpovědným nemusí být provozovatel 

potravinářského podniku, který potravinu vyprodukoval. Pokud je potravina vyrobena a 

zabalena provozovatelem potravinářského podniku – dodavatelem na základě poptávky 

jiného provozovatele potravinářského podniku a nese název nebo obchodní jméno 

tohoto posledně jmenovaného (např. privátní značky) – odpovědným bude on a musí 

proto zajistit, aby všechny informace o potravině byly kompletní a pravdivé.
60

 

V předešlé právní úpravě byl odpovědným ten provozovatel potravinářského podniku, 

který uvedl potravinu do oběhu, aniž by musel být na ní uveden. Nová úprava je určitě 

mnohem praktičtější z toho hlediska, že údaje o odpovědném provozovateli 

potravinářského podniku jsou uvedeny přímo na obalu potraviny a nebude tak těžké ho 

dohledat, jako tomu bylo dříve. 

 Pokud provozovatel potravinářského podniku neuvede povinné informace dle 

příslušných právních předpisů
61

 nebo pokud je uvede v rozporu s těmito předpisy
62

, 

                                                 
56

  DOSTÁLOVÁ a KADLEC, op. cit. Str. 30. 
57

  Ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení č. 1169/2011/EU, ve spojení s přílohou IV tohoto nařízení. 
58

  Ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení č. 1169/2011/EU. 
59

  Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
60

  CHÝLKOVÁ, 2013, op. cit. Str. 8. 
61

  Ustanovení § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb. 
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dopustí se tím správního deliktu a může mu být uložena pokuta až do výše 10.000.000,- 

Kč.
63

 

3.1Povinné údaje na balených potravinách 

Povinné údaje musí být uvedeny na obale potraviny nebo na etiketě k ní 

připojené
64

. Oproti stávající legislativě byl seznam povinných údajů nařízením č. 

1169/2011/EU rozšířen a provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni uvést na 

potravině tyto údaje
65

: 

a) Název potraviny 

b) Seznam složek 

c) Každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nařízení č. 

1169/2011/EU nebo odvozenou z této látky či produktu způsobující alergie 

nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je 

v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě 

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 adresu provozovatele potravinářského podniku 

uvedeného v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU 

i) Zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26 

nařízení č. 1169/2011/EU 

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 procentech objemových 

l) Výživové údaje 

 

                                                                                                                                               
62

  Ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. 
63

  Ustanovení § 17 odst. 11 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. 
64

  Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení č. 1169/2011/EU. 
65

  Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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 Mimo povinnost označovat potraviny výše uvedenými údaji byla v české právní 

úpravě navíc zavedena povinnost informovat o šarži, ze které potravina pochází
66

 a také 

o třídě jakosti
67

. 

3.1.1 Název potraviny 

 Nařízení č. 1169/2011/EU v článku 17 definuje název potraviny takto: „Názvem 

potraviny je její zákonný název. Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její 

vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané 

potraviny.“
68

 Na tuto definici odkazuje také česká úprava v § 2 písm. c) novely zákona 

č. 110/1997 Sb. 

 Zákonný název potraviny je takový, který je stanoven v příslušných předpisech 

EU nebo konkrétního členského státu, v němž je potravina prodávána.
69

 Není-li 

takového názvu, použije se pro potravinu vžitý název, který spotřebitelé běžně 

používají, aniž by bylo nutné další vysvětlení.
70

 A poslední možností je uvést na 

potravině popisný název, který obsahuje popis potraviny, popřípadě rovněž popis jejího 

použití, který je dostatečně přesný, aby spotřebitelům umožnil poznat skutečnou 

podstatu potraviny a odlišit ji od jiných produktů, se kterými by mohla být 

zaměněna;“
71 

 

 Spotřebitelé ve valné většině případů mylně pokládají za název potraviny její 

obchodní název, který ji odlišuje od podobných produktů. Obchodní název je ale 

údajem nepovinným a může být uveden i v jiném nežli českém jazyce.
72

 Názorným 

příkladem může být jogurt Jogobella. Běžný spotřebitel se domnívá, že názvem je právě 

označení Jogobella, ale skutečným názvem v souladu s nařízením je obecnější označení 

jogurt, které je společné pro všechny produkty splňující určitá kritéria.
 

 
Z názvu potraviny musí být zřejmé, zda byla potravina nějakým specifickým 

způsobem upravena, například opakovaně zmrazena nebo prošla procesem uzení a také 

musí být jasné, v jakém fyzikálním skupenství se potravina nachází (např. v prášku, 

                                                 
66

  Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. 
67

  Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. 
68

  Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
69

  Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení č. 1169/2011/EU. 
70

  Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. o) nařízení č. 1169/2011/EU. 
71

  Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. p) nařízení č. 1169/201/EU. 
72

  SUKOVÁ, Irena. Průvodce označováním potravin. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a 

potravinářských informací, 2006, 36 s. Průvodce spotřebitele. ISBN 80-727-1174-1. Str. 10. 
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koncentrovaná a podobně), pokud by vynecháním těchto informací mohl být spotřebitel 

uveden v omyl.
73

 

 Velká pozornost médií byla věnována povinnému označování rozmrazených 

potravin, zejména pečivu, tedy takovým potravinám, které byly před prodejem 

zmrazeny, ale prodávány jsou v rozmrazeném stavu. Novináři se zaměřovali především 

na to, zda se tento způsob úpravy pečiva projeví na jeho kvalitě z hlediska chuťových 

vlastností a trvanlivosti. Negativní dopady rozmrazování však nebyly nikdy prokázány. 

Zvýšený zájem médií se ale velmi kladně projevil na míře informovanosti 

běžných spotřebitelů. Hodnotím proto takovou pozornost velmi pozitivně a využití 

médií vidím jako jednu z cest, jak dostat důležité informace o potravinách do povědomí 

široké veřejnosti. 

3.1.2 Seznam složek 

 „Seznam složek se nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem obsahujícím slovo 

„složení“. Seznam složek obsahuje všechny složky potraviny seřazené sestupně podle 

hmotnosti, stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny.“
74

 

Povinnost uvádět složky v pořadí od té hmotnostně nejvíce zastoupené až po tu 

nejméně, vnímám jako velmi přínosnou pro spotřebitele. Lze tak jednoduše porovnat 

dva podobné výrobky a rozhodnout se pouze na základě pořadí jednotlivých složek, 

který produkt je pro konkrétního spotřebitele vhodnější. 

 V některých případech by uvedení seznamu složek bylo nadbytečné, protože se 

potravina například skládá pouze z jedné složky. Jedná se především o čerstvé ovoce a 

zeleninu (nevztahuje se na loupané, krájené a jinak upravené čerstvé ovoce či zeleninu); 

sycené vody, sýry, másla a kvasný ocet.
75

 Neuvedení seznamu složek ale nikdy nesmí 

být na úkor náležité informovanosti konečného spotřebitele. 

3.1.3 Alergeny 

 Velkým problémem současnosti jsou stále častější potravinové alergie. Doposud 

nebyla vědecky odhalena příčina jejich vzniku. Je zde zřejmě spojitost s moderním 

způsobem života a potažmo stravováním, neboť lidé z rozvinutých zemí trpí těmito 

                                                 
73

  Ustanovení čl. 1 přílohy VI nařízení č. 1169/2011/EU. 
74

 Ustanovení čl. 18 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
75

  Ustanovení čl. 19 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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alergiemi mnohem častěji než lidé ze zemí rozvojových či obecně kdykoliv předtím 

v minulosti. 

Jedná se o nepřiměřenou reakci imunitního systému, který se brání cizorodým 

látkám v těle, jež nejsou škodlivé a naopak by mohly být pro tělo i prospěšné. 

Nejsilnější alergické reakce vztahující se k potravinám jsou zaznamenány u jedinců 

trpících alergií na arašídy a současně se bohužel jedná také o jednu z nejčastějších 

alergií.76 

 Alergenem je každá látka způsobující alergii nebo nesnášenlivost, která byla 

použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna. 

Aby provozovatelé potravinářských podniků měli jistotu, co pod alergeny spadá a 

mohly tím vyhovět požadavkům na jejich označení, bylo nezbytné stanovit jejich úplný 

výčet, který obsahuje příloha II nařízení č. 1169/2011/EU. Komise může kdykoliv na 

základě nových výzkumů seznam rozšířit či jinak upravit. 

Alergeny musí být vždy uvedeny v seznamu složek potraviny s jasným odkazem 

na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II. Informace o alergenech je pro 

mnoho spotřebitelů velmi důležitá ze zdravotního hlediska, proto musí být alergeny 

jasně odlišeny od ostatních složek, například typem či stylem písma nebo barvou 

pozadí.
77

 

 I v případech, kdy není vyžadován seznam složek konkrétní potraviny, však 

zůstává povinnost uvést na produktu informaci o alergenu, a to dle čl. 9 odst. 1 písm. c) 

nařízení č. 1169/2011/EU slovním spojením „obsahuje“ a název alergenu ze seznamu 

přílohy II. nařízení. 

 Ještě se vrátím k povinnosti alergen zvýraznit takovým způsobem, aby byl jasně 

odlišen od ostatních složek, protože jde o jednu z nejvýznamnějších novinek, které 

nařízení č. 1169/2011/EU zavádí. Je to velmi důležitý krok k tomu, aby informace 

o přítomnosti alergenů nezapadly, ale byly dostatečně poutavé a spotřebitel je okamžitě 

zaregistroval. Přesný způsob zvýraznění a odlišení není stanoven zřejmě proto, že 

například pouhé ztučnění a podtržení by v některých případech nebylo dostačující. 

Taková informace by na obalu s výrazným designem mohla být snadno přehlédnuta a je 

                                                 
76

  KRÁLOVÁ, Hana. Poznejte 8 potravin, které vyvolávají nejčastější alergie. uLékaře.cz  

[online]. [cit. 2014-11-19]. 6. března 2013, poslední revize 12. března 2013. Dostupné z 

http://www.ulekare.cz/clanek/poznejte-8-potravin-ktere-vyvolavaji-nejcastejsi-alergie-16429  
77

  Ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 1169/2011/EU. 

http://www.ulekare.cz/clanek/poznejte-8-potravin-ktere-vyvolavaji-nejcastejsi-alergie-16429


 

34 

 

proto vhodné, aby byl text ještě například barevně odlišen. Na jednu stranu je 

flexibilnost ustanovení přínosná, protože dává prostor pro přizpůsobení se nejrůznějším 

situacím, které mohou nastat. Na druhou stranu může být spotřebitel zmaten různými 

způsoby označování alergenů. Pokud by se častěji setkával s variantou, kdy je alergen 

v textu složení potraviny barevně odlišen, bude automaticky vždy vyhledávat tento 

způsob označení a mohl by jej pak jednoduše na jiném výrobku, kde by byl alergen 

pouze ztučněn, přehlédnout. 

 Otázkou je, jakým způsobem zvýrazňovat, když se ve víceslovném názvu složky 

objevuje alergen. Jedná se například o sušené mléko, pšeničnou mouku a další. Má být 

zdůrazněno pouze slovo označující alergen nebo celý název? Dle názoru Potravinářské 

komory ČR v takových případech postačí vyznačit tu část názvu, která odpovídá složce 

potraviny vyvolávající alergii. Ale i zvýraznění celého názvu je považováno za splnění 

kritérií.
78

 Ovšem v případě složeného názvu by se mělo zvýraznění použít na celý název 

složky.
79

 

 Pokud název potraviny jasně odkazuje na látku vyvolávající alergii, nemusí být 

tento alergen uveden. Příkladem může být potravina uváděná na trh pod názvem 

„Burákové máslo“, ze kterého jasně plyne, že je přítomen alergen a není nutné uvádět, 

že potravina obsahuje jádra podzemnice olejné neboli arašídy, jak by odpovídalo 

postupu dle čl. 9 odst. 1 písm. c) a přílohy II nařízení č. 1169/2011/EU.
80

 

 Právní úprava týkající se povinností uvádět informace o přítomnosti alergenů 

v potravině je z pochopitelných důvodů velmi striktní. Jejím cílem je ochrana zdraví 

spotřebitelů, u kterých může pozření alergenu způsobit okamžitou až život ohrožující 

reakci. Snaha provozovatelů potravinářských podniků dodržet tato striktní pravidla 

mnohdy vede až k extrémním případům, kdy alergen v seznamu složek raději uvedou, 

aby se vyhnuli sankcím za jeho neuvedení. V těchto případech používají známou 

formulaci „může obsahovat stopy“. Jedná se o tzv. preventivní značení. „Preventivní 

značení se používá pouze v případě, kdy alergenní složka nebyla vědomě použita při 

výrobě potraviny a potravina přesto obsahuje malá množství alergenní složky, která 

zůstanou ve výrobku po realizaci všech preventivních opatření k zabránění kontaminace 

                                                 
78

  CHÝLKOVÁ, Markéta. Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům: Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin. 2. 

revidované znění. Potravinářská komora ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, březen 2014. Str. 9. 
79

  CHÝLKOVÁ, 2013, op. cit. Str. 25. 
80

  CHÝLKOVÁ, 2013, op. cit. Str. 25 
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alergenní složkou.“
81

 „Průzkum zaměřený na používání preventivního značení 

provedený irskou agenturou (Food Safety Authority of Ireland - 2010) ukázal, že 94 % 

potravin nesoucích preventivní značení, neobsahovalo detekovatelné množství 

alergenů.“
82

 

Přísná úprava, jejímž cílem má být ochrana osob trpících na potravinové alergie 

a jenž by těmto osobám měla zjednodušit výběr vhodných produktů, se tak nakonec 

sama stává omezující. Bohužel jsou tak tyto osoby odkázány na úzký výběr potravin, 

jež deklarují, že nedošlo ke styku s nežádoucími alergeny, a které bývají 

několikanásobně dražší než běžné potraviny, ačkoliv by pravděpodobně mohly 

konzumovat i většinu běžných potravinových produktů. 

 Hlavním problémem je, že provozovatelé potravinářských podniků při výrobě 

všech svých potravinářských produktů používají stejné provozovny a výrobní linky. 

Dalo by se říct, že výroba produktů obsahujících alergeny střídá na druhé směně výrobu 

produktů bez přítomnosti těchto alergenů. Přestože jsou provozovatelé potravinářských 

podniků vázáni přísnými hygienickými normami, tak může ve velmi nízkém procentu 

případů dojít k nežádoucí kontaminaci, a proto se provozovatelé potravinářských 

podniků chrání patřičným označením. Řešením by bylo důsledné oddělení provozoven, 

které sebou ale přináší finanční zátěž především pro menší provozovny. Pokud se 

například orientují na výrobu cukrovinek, kdy jedna desetina jejich výrobků obsahuje 

alergii způsobující burské oříšky, nevyplatilo by se jim pro tyto výrobky zřizovat 

speciální provozovnu nebo alespoň výrobní linku.
83

 

 Přesto vnímám nový způsob označování alergenních složek v potravinách jako 

jeden z největších přínosů nové právní úpravy. Chtěla bych proto ještě zdůraznit dvě 

hlavní změny, které přispějí k informovanému výběru spotřebitelů. Je to především 

zavedení povinnosti poskytnout informace o přítomnosti alergenů u nebalených 

potravin (o nebalených potravinách bude pojednáno v další kapitole) a za druhé 

povinnost zřetelně odlišit alergeny v seznamu od ostatních složek v  potravině. 

                                                 
81

  DOSTÁLOVÁ a KADLEC, op. cit. Str. 32. 
82

  PAVELKOVÁ, Kateřina. Ochrana spotřebitelů před alergenními potravinami – označování 

alergenních složek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. 24. listopadu 2014. [cit. 2014-
12-8]. Dostupné z http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1000175&docType=ART&nid=11325.  
83  ČÍHALOVÁ, Zdenka a Dana GABROVSKÁ. Jak nakupovat s potravinovou alergií. Jíme 

hlavou [online]. 30. srpna 2013. [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: 

http://www.jimehlavou.cz/cz/alergie/Emag/DetailClanku/ic-184/jak-nakupovat-s-potravinovou-

alergii.html 
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3.1.4 Množství určitých složek nebo skupin složek 

 Údaj o množství složek nebo skupin složek musí být povinně uveden ve třech 

případech, a to pokud jsou tyto složky uvedeny v názvu potraviny nebo jsou s ním 

obvykle spojovány, pokud jsou zdůrazněny na etiketě, anebo pokud jsou 

charakteristické pro potravinu a odlišují ji od podobných výrobků.84 

Příkladem, kdy spotřebitelé s názvem potraviny obvykle spojují určitou složku, 

může být produkt nazvaný „rajský protlak“. Konečný spotřebitel bude pochopitelně 

předpokládat, že v takto nazvané potravině jsou přítomna rajčata a to dokonce jako 

většinová složka potraviny a právě proto si tento produkt vybral. Měl by proto být 

informován, zda skutečně jím zvolený produkt naplní jeho očekávání týkající se obsahu 

a poměru složek. 

 Uvedení množství složek se nevyžaduje v následujících případech: pokud 

množství složky musí být uvedeno na základě jiných předpisů než je nařízení č. 

1169/2011/EU nebo pokud byla složka použita pro účely aromatizování a nachází se 

v potravině v malém množství
85

, anebo pokud zvláštní předpisy přesně stanoví 

množství složek a zároveň není uložena povinnost uvést tento údaj na etiketě 

potraviny.
86 

3.1.5 Čisté množství potraviny 

 „Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, centilitrech, mililitrech, 

kilogramech nebo gramech, jak je to vhodné“
87

 vzhledem ke konzistenci a skupenství 

v jakém se potravina nachází. 

 I zde existují výjimky, kdy není údaj o čistém množství potraviny požadován, 

například pokud je potravina vážena za přítomnosti spotřebitele a dále pak u produktů, 

jejichž čisté množství je menší než 5 g nebo 5 ml (nepoužije se pro koření a byliny) a 

v dalších případech uvedených v nařízení č. 1169/2011/EU.88 

 Zvláštní způsob uvádění čistého množství se týká produktů, které se skládají 

z více jednotlivě balených kusů. V tomto případě stačí uvést čisté množství odpovídající 

jednomu jednotlivému balení a poté počet těchto balení (nemusí se uvádět, pokud je 

                                                 
84

  Ustanovení čl. 22 nařízení č. 1169/2011/EU. 
85

  Ustanovení čl. 1 písm. a) bod I - IV přílohy VIII. nařízení č. 1169/2011/EU. 
86

  Ustanovení čl. 1 písm. b) přílohy VIII. nařízení č. 1169/2011/EU. 
87

  Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 
88

  Ustanovení čl. 1 písm. a) – c) přílohy IX. nařízení č. 1169/2011/EU. 
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počet balení jasně viditelný). Takže například u balení limonád stačí uvést, že v jedné 

lahvi je tekutina o objemu 1,5 litru a pokud by nebylo viditelné, kolik lahví celkem 

balení obsahuje, tak také údaj o jejich počtu, s tím se ale v praxi spotřebitelé spíše 

nesetkají, protože balení limonád bývají prodávána v průhledném plastovém obalu. 

 V případě potravin, které se skládají ze dvou a více různě velkých balení, by se 

měl uvést údaj o celkovém čistém množství všech balení a údaj o počtu těchto balení. 

Pokud není celkový počet jednotlivých balení znám kvůli technickým či jiným 

výrobním omezením, je možné odkázat na jejich průměrný počet.
89

 

 U potravin uchovávaných v nálevu se uvede též jejich čistá hmotnost po 

odkapání. Za tekutý nálev je považována i zmrazená voda.
90

 Obdobná úprava se týká 

potravin s polevou, u nichž se čistá hmotnost uvede bez polevy.91 Česká úprava používá 

pojem „poleva“, což není ale úplně výstižné. Správně by měl být použit pojem 

„glazura“, který je obecnější. 

 Pokud bude potravina zároveň glazována a zmrazena, tak by se za použití dvou 

výše uvedených pravidel mělo postupovat tak, že se v čisté hmotnosti neuvede ani 

hmotnost glazury a ani zmrazené vody. Tento složitý způsob výpočtu čisté hmotnosti 

může být v konečném důsledku pro spotřebitele matoucí, neboť ten nebude mít přehled 

o tom, co se do čisté hmotnosti započítává a co už ne. Proto je několik možností, jak 

tyto údaje na obalu potraviny uvést a zpřehlednit: 

 

a) dvojí údaje: čistá hmotnost: X g a hmotnost po odkapání: X g 

b) komparativní údaj: čistá hmotnost = hmotnost po odkapání = X g 

c) jeden údaj: hmotnost po odkapání: X g.
92

 

 

Nařízení rozděluje potraviny na tekuté produkty a ostatní produkty. Vylučovací 

metodou dospějeme k tomu, že mezi ostatní produkty spadají nejen pevné produkty, ale 

také polotekuté a polotuhé (např. hořčice, zmrzlina atd.), u nichž by se tudíž měl údaj 

o množství udávat v hmotnostních jednotkách. Problém nastává například u jogurtů, 

které jsou některými provozovateli potravinářských podniků označovány za tekuté 

                                                 
89

  CHÝLKOVÁ, 2014, op. cit. Str. 11. 
90

  CHÝLKOVÁ, 2013, op. cit. Str. 26. 
91

  Ustanovení čl. 5 přílohy IX. nařízení č. 1169/2011/EU. 
92

  CHÝLKOVÁ, 2014, op. cit. Str. 11. 
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produkty a jinými za polotekuté. Nesprávným určením skupenství by tak mohlo dojít 

také k nesprávnému uvedení hmotnostních či objemových jednotek.
93

 

3.1.6 Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti a datum 

zmrazení 

 Tyto údaje patří bezesporu k nejsledovanějším ze strany spotřebitelů. Průměrný 

spotřebitel, který se nezajímá o výživové složení potraviny, netrpí žádnou potravinovou 

alergií a nezajímá ho ani původ potraviny, bude přesto pravděpodobně věnovat 

pozornost údajům o minimální trvanlivosti nebo použitelnosti. Údaje jsou pro 

spotřebitele snadno srozumitelné a zároveň důležité z hlediska zdravotní nezávadnosti 

potraviny, neboť po expirační době mohou produkty snadněji podléhat zkáze. „,Datem 

minimální trvanlivosti´ potraviny se rozumí datum, do kterého si potravina uchovává 

své specifické vlastnosti při správném způsobu uchovávání“
94

 Toto datum se může uvést 

přesně včetně dne, v tom případě se použije formulace „minimální trvanlivost do 

X.X.XXXX“ nebo se uvede s upřesněním pouze na měsíc či rok, a to formulací 

„minimální trvanlivost do konce ,konkrétní rok/měsíc´“. Je možné, aby konkrétní datum 

nebylo uvedeno přímo za těmito formulacemi, ale aby provozovatel potravinářského 

podniku odkázal na místo na obalu nebo etiketě, kde může spotřebitel tento údaj 

dohledat.
95

 

Datem použitelnosti, které se uvádí slovy „spotřebujte do“, se označí potraviny, 

jež snadněji podléhají zkáze a mohou být po krátké době zdraví škodlivé. V souladu 

s čl. 14 odst. 2 až 5 nařízení č. 178/2002/ES se potravina po uplynutí data použitelnosti 

již nepovažuje za bezpečnou.
96

 Uvádí se ve stejném formátu jako datum minimální 

trvanlivosti, tzn. s přesností na den, měsíc nebo rok. 

Potraviny rychle podléhající zkáze (např. čerstvé ovoce, zelenina, pečivo) a na 

druhé straně naopak potraviny s dlouhou trvanlivostí (např. alkohol, ocet) jsou vyjmuty 

                                                 
93

  ČEPELÍKOVÁ, Kateřina. Obaly potravin dostanou jednotnou tvář. Má to ale 

háček. Vitalia.cz [online]. 9. října 2012. [cit. 2014-11-16].  Dostupné z:  

http://www.vitalia.cz/clanky/obaly-potravin-dostanou-jednotnou-tvar.   
94

  Ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. r) nařízení č. 1169/2011/EU. 
95

  Příloha X. nařízení č. 1169/2011/EU. 
96

  Ustanovení čl. 24 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU. 

http://www.vitalia.cz/clanky/obaly-potravin-dostanou-jednotnou-tvar
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z povinnosti uvádět datum minimální trvanlivosti, protože by to vzhledem k jejich 

povaze bylo zbytečné.97 

Datum zmrazení nebo datum prvního zmrazení se povinně uvede u zmrazeného 

masa, masných polotovarů a nezpracovaných produktů rybolovu, a to formulací 

„zmrazeno dne …“ a následuje stejně jako v předešlých označeních buď konkrétní 

datum, nebo odkaz na místo, kde je datum na obalu uvedeno.
98

 

3.1.7 Zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití 

 Aby potravina skutečně zůstala v žádoucí kvalitě alespoň do data minimální 

trvanlivosti, je často nutné ji uchovávat určitým specifickým způsobem, např. v chladu, 

v suchu či ji chránit před světlem a teplem. Tyto zvláštní podmínky uchovávání se 

mohou v některých případech vztahovat až na dobu po otevření obalu.
99

 

 Provozovatel potravinářského podniku nese odpovědnost za bezpečnost a 

zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti a ne jen do doby, než si 

spotřebitel jeho produkt koupí, a proto je jeho povinností seznámit spotřebitele také 

s vhodným způsobem skladování potraviny, aby po celou tuto dobu skutečně 

vykazovala garantované vlastnosti a byla zdravotně nezávadná a bezpečná. 

 Údaj o uchovávání či použití potraviny musí být jako všechny povinné údaje 

vyjádřen slovy a čísly. Není tedy možné uvést na obalu produktu pouze symbol nebo 

piktogram symbolizující uchovávání či použití a předpokládat tak, že je splněna 

informační povinnost. Obrázky a piktogramy mohou plnit pouze doplňující funkci 

k povinným informacím, a nemohou být proto uvedeny samostatně.
100 

3.1.8 Jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele 

 Již jsem se zmínila o tom, že odpovědnost za uvedení informací o potravině nese 

provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem se 

potravina uvádí na trh. Pokud nemá takový provozovatel sídlo v EU, bude odpovědným 

dovozce těchto potravin. 

Z předešlého odstavce je zřejmé, že na potravině se musí objevit jméno nebo 

obchodní název buď provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potravinu na 

                                                 
97

  Příloha X. nařízení č. 1169/2011/EU. 
98

  Příloha X. nařízení č. 1169/2011/EU. 
99

  Ustanovení čl. 25 odst. 1 a odst. 2 nařízení č. 1169/2011/EU. 
100

  CHÝLKOVÁ, 2014, op. cit. Str. 14. 
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trh a má sídlo v EU nebo dovozce této potraviny. Nad rámec právní úpravy jde údaj o 

tom, zda odpovědný provozovatel potravinářského podniku je současně výrobcem 

potraviny či pouze prodávajícím.
101

 Častým omylem spotřebitelů je domněnka, že 

odpovědným a zároveň uvedeným je ten provozovatel potravinářského podniku, který 

potravinu vyrobil, což v praxi vůbec nemusí být pravda. Proto by bylo vhodnější 

uvádět, na jaké fázi produkce potraviny se odpovědný provozovatel potravinářského 

podniku podílí, aby nedocházelo k matení spotřebitele. 

3.1.9 Země původu nebo místo provenience ve vyjmenovaných případech 

Obecně zůstává označování země původu na potravinách dobrovolným údajem, 

výjimku tvoří níže uvedené případy, u kterých musí být tento údaj uveden. Povinnost 

uvést zemi původu není však splněna jen tím, že odpovědný provozovatel 

potravinářského podniku uvede jen svůj název, obchodní firmu nebo adresu.
102

 

Země původu nebo místo provenience musí být uvedeno vždy, pokud by 

opomenutí těchto údajů mohlo uvést spotřebitele v omyl. Tato úprava se vztahuje 

zejména k případům, kdy by určitá informace nebo zobrazení na etiketě mohlo ve 

spotřebiteli vyvolat dojem, že potravina pochází z konkrétní země, přičemž ve 

skutečnosti by výrobek byl odjinud. Jedná se například o situaci, kdy by u potraviny 

byla na etiketě zobrazena italská vlajka, přičemž produkt by pocházel z Německa. 

 Dále se povinnost uvést zemi původu nebo místo provenience týká masa 

uvedeného v příloze X nařízení č. 1169/2011/EU. Způsob uvádění upravuje nařízení 

Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde 

o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného 

vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa, a které se použije od 1. 4. 2015. 

Zavádí dva typy označování, a to buď přímo původ masa u zvířat narozených, 

chovaných i poražených v jednom státě, anebo u zvířat, která se nacházela 

v jednotlivých fázích v různých zemích, se uvede místo chovu, pokud rozhodující část 

chovu probíhala v jednom státě a poté místo porážky. Pokud i v průběhu chovu bylo 

zvíře přemisťováno mezi různými zeměmi, uvede se na obalu formulace „chov 
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102

  Ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení č. 1169/2011/EU. 
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v několika zemích EU a/nebo mimo EU“.
103

 Je třeba podotknout, že označování původu 

se netýká masných výrobků, tedy vícesložkových potravin. 

 V případech, kdy primární složka potraviny pochází z jiné země, než která je 

uvedena jako země původu nebo místo provenience potraviny, uvede se i původ této 

primární složky nebo se alespoň uvede, že se liší od země původu a místa provenience 

potraviny. Primární složka je taková, která tvoří více než 50% potraviny, anebo je 

s názvem potraviny obvykle spojována a většinou se také vyžaduje údaj o jejím 

množství v potravině. 

 Posledním případem, kdy musí provozovatel potravinářského podniku údaje 

o zemi původu uvést je, vyplývá-li tato povinnost z jiných právních předpisů EU nebo 

pokud potravina nese označení zaručená tradiční specialita (dále jen ZTS), chráněné 

označení původu (dále jen CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (dále jen CHZO). 

Poslední tři jmenovaná chráněná označení budou podrobně popsána v části 

pojednávající o značkách kvality. 

3.1.10 Návod k použití 

 Tato úprava se vztahuje k potravinám, které by bylo bez návodu obtížné 

správným způsobem použít. Návod musí být v takové formě, aby mu spotřebitel snadno 

porozuměl a mohl dle něj bez obtíží náležitě postupovat. Může se jednat například 

o návod ohledně přípravy potraviny v mikrovlnné troubě, délce varu a podobně. 

 V části pojednávající o způsobech uchování a použití již bylo zmíněno, že tyto 

údaje musí být vyjádřeny slovy a čísly a nestačí pouhé návodné obrázky a piktogramy. 

Stejná pravidla platí také pro návod k použití, který nemůže být demonstrován například 

jen zobrazením mikrovlnné trouby. 

 „Nařízení ponechává Komisi možnost přijmout prováděcí právní akty, v nichž se 

stanoví podrobná pravidla určující návod k použití u určitých potravin (s jistou mírou 

nadsázky bychom se tedy mohli dočkat přijetí jednotné evropské délky pro vaření 

těstovin).“
104

 

3.1.11 Obsah alkoholu 

 U nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových mají provozovatelé 

                                                 
103
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potravinářských podniků povinnost uvést skutečný obsah alkoholu v procentech 

objemových. Tento údaj se uvádí ve formě číslice a to s nejvýše jedním desetinným 

místem. Za číslem následuje znak procenta a zkratka „obj.“ Rozhodující teplota pro 

stanovení obsahu alkoholu je 20 °C.105 

3.1.12 Výživové údaje 

 Dle dosavadní právní úpravy označování potravin je uvádění výživových údajů 

konkrétních potravinářských produktů pouze dobrovolným údajem. Ve většině případů 

se tak stalo označování nutričních hodnot pouhým marketingovým tahem k nalákání 

spotřebitelů. Hlavním motivem pro zavedení povinných výživových údajů byla, 

vzhledem ke stoupajícímu počtu obézních lidí, změna stravovacích návyků vedoucí ke 

zdravějšímu způsobu stravování spotřebitelů, a to právě díky zvýšení jejich 

informovanosti o potravinách.
106

 

Na tomto místě je třeba znovu připomenout, že nová úprava označování 

nutričních údajů bude použitelná až od 13. prosince 2016. Přesto se již v současnosti lze 

na mnohých produktech s novým způsobem uvádění těchto údajů setkat, a proto zde 

zpracuji již přímo tuto novou úpravu, aby výstupy mé práce byly aktuální i v blízké 

budoucnosti. 

 Z výživových údajů budou na potravině povinně uváděny informace o její 

energetické hodnotě, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, 

bílkovin a soli.107 Dané pořadí je obligatorní stejně jako označení jednotlivých složek.
108

 

Energetická hodnota se uvede vždy nejdříve v kilojoulech a poté i v kilokaloriích. Bude 

možné použít zkratku kJ/kcal. 

 Seznam bude možné doplnit údaji o těchto živinách: mononenasycené mastné 

kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, polyalkoholy, škrob, vláknina, vitaminy 

nebo minerální látky ze seznamu přílohy XIII nařízení č. 1169/2011/EU, které jsou v 

potravině přítomny ve významném množství. Z výčtu bude možné uvést i jen jednu 

živinu.109 
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  KNEBEL, Petr. Změny v označování potravin. Právní rádce [online]. 10. října 2014. [cit. 2014-11-16].  
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 Povinnost uvádět výživové údaje stanovené nařízením č. 1169/2011/EU se 

netýká doplňků stravy, potravin určených pro zvláštní výživu a přírodních minerálních 

vod. Tyto tři skupiny mají svou vlastní specifickou právní úpravu.
110

 

 Povinné údaje by se měly na obale potraviny nacházet ve stejném zorném poli a 

zobrazeny by měly být v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami. Při nedostatku 

místa pro tabulku se údaje uvedou v řadě za sebou.
111

 

 Za účelem dosažení lepší srozumitelnosti uvedených informací o potravině pro 

spotřebitele, se dosavadní označení „Sodík“ nahradí údajem o množství soli.
112

 Pokud 

se sodík v potravině vyskytuje přirozeně a nedošlo k jejímu umělému dosolení, bude 

možné uvést v blízkosti výživových údajů, že obsah soli je důsledkem přirozeně se 

vyskytujícího sodíku. 

 „Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku zanedbatelné, lze 

informace o nich nahradit například prohlášením „Obsahuje zanedbatelné množství 

…“ umístěným v těsné blízkosti výživových údajů, pokud jsou uvedeny.“113 Nebude 

proto možné ani tyto zanedbatelné hodnoty vynechat a spotřebitelé mají právo být o 

nich také informováni. 

 Pokud výrobek obsahuje výživové nebo zdravotní tvrzení (např. zvýšený obsah 

vápníku), měla by být v blízkosti výživových údajů uvedena také informace o obsahu 

živiny nebo jiné látky, na kterou se tvrzení vztahuje. Tato povinnost se pochopitelně 

netýká povinně uváděných živin, neboť ty by měly být uvedeny tak jako tak. Takže 

kdyby například výrobek deklaroval snížené množství soli, nevznikne tím 

provozovatelům potravinářských podniků nová povinnost, neboť údaj o množství soli 

by měl být uveden vždy. Více o výživových a zdravotních tvrzení bude pojednáno 

v další části této práce. 

 Výživové hodnoty by se měly uvádět v přepočtu na 100g/ml. Bude možné je 

vyjádřit i v přepočtu na porci nebo jednotku spotřeby, ale současně by měla být uvedena 

informace o velikosti a počtu porcí nebo jednotek. Porcí může být například jedna 

sušenka z balení a jednotkou může být čtvereček čokolády, který ale nemusí odpovídat 

jedné porci. Přesná definice porce ale není v žádném z právních předpisů zavedena. 
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 Díky přepočítání energetické hodnoty u všech potravin na 100 g/ml konkrétního 

výrobku bude umožněno snadněji porovnat odlišné výrobky, jejichž balení jsou často 

různě veliká či objemná. Přepočtem vždy na stejnou hmotnost či objem se spotřebiteli 

umožní rychlý a jasný přehled o tom, který výrobek je například bohatší na určité živiny 

nebo energeticky hodnotnější.  

 Existují potraviny, u kterých by uvádění výživových údajů bylo zbytečné, a 

proto budou provozovatelé potravinářských podniků v jejich případě zbaveni této 

povinnosti. Jedná se například o vodu, sůl, byliny, koření, žvýkačky, alkoholické nápoje 

s obsahem vyšším než 1,2 % obj. a další.114 Pokud by se přesto provozovatel 

potravinářského podniku dobrovolně rozhodl uvést jejich výživové údaje, musí dodržet 

výše uvedené zákonné požadavky. 

 Spotřebitel se na obale potraviny může setkat také s informacemi o referenční 

hodnotě příjmu. Jedná se o vyjádření energetické hodnoty a obsahu živin jako 

procentního podílu referenčních hodnot příjmu u průměrné dospělé osoby 

s energetickým příjmem 8400kj/2000kcal.115 V blízkosti takto uvedených údajů by se 

mělo nacházet prohlášení: „Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 

kJ/2000 kcal)“.
116

 

Tento údaj může být poněkud matoucí, neboť velká část spotřebitelů ho může 

považovat za doporučení, neboť si již zvykli na nutriční označení uváděné zkratkou 

GDA neboli Guideline Daily Amounts, což je překládáno jako doporučené denní 

množství. Jedná se o doporučený denní příjem jednotlivých živin (sacharidů, tuků, 

sodíku a dalších) odpovídající příjmu zdravé dospělé ženy s denním energetickým 

příjmem 2000 kcal (8,4 kJ).
117

 

 Zavedením referenční hodnoty příjmu se tvůrci legislativy snaží jakýmkoliv 

doporučujícím závěrům vyhnout. Žádná tabulková doporučení nemohou být aplikována 

na všechny spotřebitele, přičemž ti na ně často spoléhají a přikládají jim velký význam. 

Mnoho spotřebitelů se domnívá, že při dodržení doporučení si zachovají dobrý 

zdravotní stav a vitalitu. Skutečné výživové potřeby a vhodný příjem energie, cukrů, 

tuků a dalších živin však mohou být pro jednotlivé spotřebitele zcela jiné. Proto nový 
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způsob uvádění výživových hodnot vlastně pouze konstatuje množství jednotlivých 

živin obsažených v potravině, aniž by určoval, v jakém množství mají být 

konzumovány. 

 Referenční hodnota příjmu se přepočítává na průměrnou dospělou osobu, není 

tedy v žádném případě přípustné uvádět tuto hodnotu například pro děti. Je možné, že 

de lege ferenda bude tento údaj stanoven i pro konkrétní skupiny spotřebitelů, jako jsou 

právě děti, senioři a další. 

3.1.13 Označení šarže 

 V části pojednávající o pramenech práva již bylo zmíněno, že označování šarže 

není upraveno ustanoveními nařízení č. 1169/2011/EU, proto ani není tento údaj zahrnut 

do povinných údajů dle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Právní úprava povinných údajů se 

tak opět stává roztříštěnou, protože možnost zavedení povinného označení šarže byla 

ponechána na jednotlivých členských státech, a jejich vnitrostátních úpravách. Čeští 

zákonodárci na tuto možnost vlastní úpravy zareagovali, a to v § 9 novely zákona č. 

110/1997 Sb., dle kterého je označení šarže povinným údajem. 

Označení šarže slouží především ke sledovatelnosti a identifikaci potravin a 

nemá vliv na výběr spotřebitelů, jako tomu bylo u předchozích údajů. Provozovatel 

potravinářského podniku, který uvádí potravinu na trh, má za povinnost označit ji 

údajem osvědčujícím, ke které šarži potravina patří. U balených potravin se bude tento 

údaj nacházet na balení nebo přiložené etiketě a nebalené potraviny jím budou označeny 

buď na přepravním obalu, nebo alespoň v průvodní dokumentaci.118 

 Označení šarže není vyžadováno u výstupu zemědělské prvovýroby, u potravin 

s obalem menším než 10 cm
2
, u jednotlivých porcí zmrzliny, u potravin s uvedeným 

datem minimální trvanlivosti nebo použitelnosti ve formátu den a měsíc a dalších.119 

 V případě podezření, že potravina není bezpečná a nezávadná, se vyřadí 

z nabídky trhu nejen konkrétní potravina ale také všechny ostatní potravinářské 

produkty pocházející ze stejné šarže, aby se chránily zájmy spotřebitelů a především 

jejich zdraví Označení šarže však nechrání jen zájmy spotřebitelů, ale i provozovatelů 

potravinářských podniků. „Má chránit jejího výrobce před vyřazením nepřiměřeného 
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množství výrobků z oběhu v případě zjištění závady.“
120

 Tím se sníží negativní dopady 

na konkurenceschopnost takového provozovatele potravinářského podniku a zabrání se 

nadměrnému a zbytečnému finančnímu zatížení spojenému s vyřazování z trhu 

potravin, které by neměly být závadné. 

3.1.14 Údaj o třídě jakosti 

Stejně jako v případě označování šarže, tak ani údaj o třídě jakosti nebyl upraven 

nařízením č. 1169/2011/EU a tím byl opět dán prostor jednotlivým členským státům pro 

jejich vlastní vnitrostátní úpravu. 

V české legislativě je uvádění údajů o třídě jakosti balených potravin zakotveno 

opět v novele zákona č. 110/1997 Sb. v ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) a to pouze pro ty 

potraviny, u nichž je tato povinnost zakotvena v prováděcích právních předpisech (např. 

ve vyhlášce č. 326/2001 Sb. vztahující se k jakosti živočišných výrobků). 

Spotřebitelé jistě mají nárok na kvalitní potraviny, protože ruku v ruce s kvalitou 

jde i jejich bezpečnost a lepší výživová hodnota. Údaj o jakosti potravin je praktickým 

krokem k zajištění potřebné informovanosti spotřebitelů o jejich kvalitě. Ale aby 

spotřebitelé mohli skutečné vybírat na základě poskytnutých informací ty nejkvalitnější 

potraviny, tak musí být sortiment výběru dostatečně široký. Pokud sice budou všechny 

potraviny označeny údajem o jakosti, ale všechny budou ze stejné jakostní skupiny, 

nebude spotřebiteli taková informace k ničemu. 

Při výběru potravin mají spotřebitelé dva protichůdné požadavky, a to aby byla 

potravina co nejkvalitnější, ale zároveň aby její cena byla co nejnižší možná. V určitých 

případech spotřebitelé sice tvrdí, že je pro ně kvalita potravin mnohem důležitější než 

jejich cena, ale toto tvrzení neodpovídá tržní realitě, kde spotřebitelé vybírají potraviny 

hlavně podle ceny a někdy dokonce jen podle ní. V posledních letech lze nicméně 

vysledovat pozitivní trend, kdy se skutečně začínají spotřebitelé při svém výběru 

rozhodovat podle jakosti potravin a dávají kvalitnějším potravinám přednost. Je třeba 

ještě zdůraznit, že kvalitnější potravina se nemusí rovnat dražší potravina. Takže 

spotřebitel rozhodující se při výběru na základě kvality potravin nemusí zákonitě vydat 

o mnoho větší finanční prostředky než spotřebitel jdoucí po nízké ceně.
121
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3.1.15 Další povinné údaje u určitých druhů nebo skupin potravin 

V příloze III nařízení č. 1169/2011/EU je uveden výčet dalších povinných údajů, 

které musí být v určitých specifických případech na potravině uvedeny. Považuji za 

zbytečné uvádět celý seznam, který lze dohledat ve zmíněné příloze, proto uvádím jen 

příkladmo některé z nich. 

Pokud byla potravina balena za pomoci balících plynů, aby se tím prodloužila její 

trvanlivost, musí být na obalu uvedeno „baleno v ochranné atmosféře“. Ochranná 

atmosféra se vytvoří snížením obsahu kyslíku v obalu, díky čemuž si potravina déle 

uchová svou barvu, chuť a tvar, ale i množství vitaminů a minerálů. Hlavní přínos 

tohoto způsobu balení je v prodloužení trvanlivosti, čímž se zvyšuje kvalita a 

bezpečnost potravin, ale posléze se může promítnout ve vyšší ceně produktu.
122

 

Dále musí být například na obalu povinně uvedeno, že potravina obsahuje 

sladidla, glycyrrhizovou kyselinu, vysoký obsah kofeinu, nebo že by mohla vyvolávat 

projímavé účinky. Všechny tyto informace musí být nezbytně spotřebitelům poskytnuty 

zejména z toho důvodu, že mohou mít negativní vliv na zdravotní stav některých 

jedinců.123 

3.2 Povinné údaje na nebalených potravinách 

Dle čl. 44 nařízení č. 1169/2011/EU je jediným povinným údajem v případě 

nebalených potravin informace o přítomnosti alergenů. Ostatní povinné údaje si mohou 

jednotlivé členské státy upravit na vnitrostátní úrovni, a to včetně úpravy způsobu jejich 

poskytování. Česká republika využila této možnosti v novele zákona č. 110/1997 Sb. 

Bohužel tímto se právní úprava nařízení opět vzdálila cíli sjednocení různorodých 

vnitrostátních předpisů o označování potravin a spotřebitelé tak budou konfrontování 

s různými způsoby označování.
124

 

Pod nebalené potraviny jsou řazeny nejen potraviny bez obalu (například i pečivo 

s pouhou papírovou páskou, která ho nechrání před znehodnocením či záměnou), ale 

také potraviny, které jsou zabaleny bez přítomnosti spotřebitele a pokrmy nabízené 

zařízeními společného stravování. Podle tohoto dělení bude tato část dále strukturována. 

                                                 
122

  MICHALOVÁ, Irena. Značky a informace na potravinách. 1. vyd. Praha: Sdružení českých 

spotřebitelů, c2006, 44 s. Průvodce spotřebitele. ISBN 80-239-6652-9. Str. 15. 
123

  Příloha III nařízení č. 1169/2011/EU. 
124

  CHÝLKOVÁ, 2013, op. cit. str. 11. 
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Podmínky uvádění a způsoby formulací povinných údajů vztahujících se k nebaleným 

potravinám jsou naprosto totožné jako u balených potravin. Proto není nutné je znovu 

podrobně popisovat, ale postačí uvést jejich výčet. Hlavním cílem je shrnout, které 

z povinných údajů týkajících se nebalených potravin musí být spotřebitelům 

poskytnuty. 

3.2.1 Nebalené potraviny 

Typickými nebalenými potravinami jsou pečivo, ovoce a zelenina a potraviny 

z oddělení lahůdek jako jsou nebalené sýry a uzeniny. Jak již bylo výše uvedeno, tak 

ČR využila možnosti nařízení č. 1169/2011/EU upravit si podmínky pro nebalené 

potraviny, a to v ustanovení § 8 zákona č. 110/1997 Sb. Dle této úpravy lze rozeznávat 

tři způsoby poskytování povinných informací o potravině, a to podle toho, v jaké 

vzdálenosti od produktu se údaje nacházejí, jsou to údaje uvedené: v těsné blízkosti 

nabízených potravin, jinde než v těsné blízkosti anebo jinou formou, tj. v případě české 

úpravy na vyžádání spotřebitele. Dá se konstatovat, že čím důležitější je z pohledu 

spotřebitele údaj o potravině, tím blíže by se měl nacházet. 

 

1) V těsné blízkosti nebalených potravin (např. u cenovky výrobku) musí být 

uvedeny tyto údaje
125

: 

a) údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele 

potravinářského podniku, který potravinu vyrobil;  

b) údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak 

prováděcí právní předpis;  

c) údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 

použitelný předpis EU; 

d) název potraviny, kterým se rozumí zákonný název a neexistuje-li zákonný 

název, uvede se název popisný nebo vžitý; 

e) země nebo místo původu; 

f) údaj podle čl. 10 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU (které je nutné připojit 

k názvu potraviny, např. „se sladidly“ apod.) 

 

                                                 
125

  Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. 
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2) V blízkosti místa nabízení nebalené potraviny (např. v prostoru prodejního pultu, 

v katalogu) se uvedou tyto údaje
126

: 

a) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;  

b) údaj podle čl. 44 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU (tj. údaj o alergenech); 

c) další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný 

předpis EU  

 

3) Následující údaje musí být povinně sděleny na vyžádání spotřebitele nebo jinou 

formou viditelně a čitelně zpřístupněny: 

a) údaj podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1169/2011/EU (tj. seznam 

složek); 

b) údaj podle čl. 22 nařízení č. 1169/2011/EU (tj. procentuální vyjádření 

zdůrazněné složky); 

 

V krátkosti se zastavím u povinného uvádění množství hlavní složky nebalených 

potravin. Dle vyjádření politiků a pozornosti médií má tato nová úprava velký význam. 

Spotřebitelé tak mohou být zmateni, protože tento očekávaný povinný údaj nenaleznou 

na nebalených potravinách hned od 1. ledna 2015, neboť potřebné prováděcí předpisy 

nebyly doposud přijaty. Samozřejmě je možné, že někteří provozovatelé 

potravinářských podniků tento údaj uvedou dobrovolně a již nyní tak někteří činí. 

Otázkou zůstává, kdy budou potřebné prováděcí předpisy přijaty a jaká bude jejich 

konečná podoba. 

K dalšímu zmatení spotřebitelů může dojít ve chvíli, kdy např. pečivo bude ve 

svém názvu obsahovat pojmenování pohankové, bramborové apod., ale jako hlavní 

surovina bude uvedena např. pšenice, neboť už při pouhém desetiprocentním podílu 

určité složky může být produkt po ní pojmenován.
127

 

3.2.2 Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele 

Úprava se vztahuje na veškeré potraviny, které nebyly zabaleny výrobcem, ale 

jsou zabaleny až těsně před prodejem v místě prodeje. Pravidla pro jejich označování 
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  Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. 
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  HAVEL, Petr. Přínosy a rizika novely zákona o potravinách. Pekař Cukrář: Odborný časopis 

pro pekaře a cukráře. 2014, č. 6. Str. 40 
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jsou stanovena v § 7 zákona č. 110/1997 Sb. Vzhledem k tomu, že se potravina 

v konečném důsledku vlastně nachází v obalu a dala by se i označit za balenou, tak se 

všechny požadované údaje uvedou právě na tomto obalu a není nutné vymezovat 

prostor, kde musí být informace dohledatelné, jako tomu bylo v předchozí podkapitole 

u nebalených potravin. I proto se na těchto potravinách uvádí téměř všechny povinné 

údaje jako v případě balených potravin, jediné dva údaje, které nejsou požadovány, jsou 

výživové údaje a údaj o obsahu alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 

1,2 % objemových. 

Na potravině zabalené bez přítomnosti spotřebitele je nutné uvést tyto údaje:
128

 

1) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firmu a adresu sídla 

provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil; 

2) název potraviny; 

3) čisté množství; 

4) seznam složek; 

5) zemi původu nebo místo původu (nyní ovšem pouze pro čerstvé maso a 

event. další komodity); 

6) způsob uchovávání (bude-li to nutné); 

7) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti; 

8) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení č. 1169/2011/EU; 

9) údaj o alergenech; 

10) údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak 

prováděcí právní předpis; 

11) údaj o třídě jakosti vyplývá-li tato povinnost z jiných předpisů. 

3.2.3 Pokrmy 

Vymezení pojmu pokrm je specifikum české úpravy a pro potřeby práva EU je 

tato kategorie podřazena pod nebalené potraviny nebo potraviny zabalené bez 

přítomnosti spotřebitele, aniž by byla nějak blíže specifikována. Provozovnami, které 

pokrmy produkují a uvádí na trh, budou vždy zařízení společného stravování, pod které 

spadají nejen restaurace, ale také jídelny ať již školských zařízení nebo např. stravovny 

v nemocnicích. 
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  Ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. 
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Provozovatel zařízení společného stravování je povinen viditelně zpřístupnit 

snadno čitelnou informaci o: 

1) názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1169/2011/EU;  

2) informaci o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 

1169/2011/EU (tj. informaci o alergenech)  

Stačí, když provozovatel uvede, že pokrm obsahuje alergeny a o konkrétních 

alergenech může spotřebitele informovat až na vyžádání.
129

 Pokrmy jsou brány jako 

specifická skupina nebalených potravin, a proto se na ně nevztahují ustanovení § 7 až 9 

zákona č. 110/1997 Sb., i kdyby se pod ně jinak logicky daly podřadit.
130

 

Pravidla vztahující se k označování pokrmů se v praxi projevila nejdříve a zatím 

se zdá, že drtivá většina dotčených provozovatelů potravinářských podniků byla na 

novou úpravu dobře připravena a bez problémů jí aplikovaly do praxe. Jedinou často se 

vyskytující nepřesností v souvislosti s uváděním povinných údajů týkajících se pokrmů 

je, že nařízení bývá mylně zaměňováno za směrnici. Tato nepřesnost je ale naštěstí spíše 

pouhou formalitou, která nemá vliv na poskytnutí důležitých informací spotřebitelům. 

3.3 Závěr 

V této části diplomové práce se nachází ucelený přehled všech povinných údajů, 

které musí být dle nových právních předpisů spotřebitelům o potravinách poskytnuty. 

U většiny ze zmíněných povinných údajů je také nastíněn možný praktický dopad 

s různými pozitivy i negativy, která sebou úprava přináší. Dále jsem zpracovala důvody, 

které vedly k zavedení právě těchto povinných údajů. U některých nových ustanovení se 

nachází také srovnání s předchozí právní úpravou. 

Dovolím si na konec zhodnotit, zda jsou povinně poskytované informace 

o potravinách pro spotřebitele dostatečné. Dle mého názoru se tvůrcům legislativy 

opravdu zdařilo podchytit veškeré důležité údaje a i způsob, jakým musí být uváděny, 

by měl být vyhovující. Druhou stranou mince jsou samotní spotřebitelé, protože na nich 

samotných záleží, zda tyto informace budou schopni využít ve svůj prospěch. To, že 

jsou jim tyto informace poskytnuty, totiž nemusí zároveň znamenat, že jim budou 

věnovat pozornost a zakládat na nich svůj výběr. Mnoho z nich ale může namítnout, že 

informacím o potravinách stejně nerozumí, a proto jim nevěnují patřičnou pozornost. A 
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  Ustanovení § 9a odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. 
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Ustanovení § 9a odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. 
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právě zde vidím ještě určitý prostor v tom, že by mohly patřičné instituce a další 

zájmové organizace zajistit více vzdělávacích programů a projektů zaměřených na 

seznámení veřejnosti s poskytovanými údaji. 
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4. Dobrovolné údaje na potravinách 

 Přestože jsou dobrovolné informace o potravinách čímsi navíc, co provozovatel 

potravinářského podniku spotřebitelům poskytuje, tak i pro ně musí platit jasná 

pravidla, aby nedocházelo ke klamání spotřebitelů. Předně tyto údaje nesmějí uvádět 

spotřebitele v omyl
131

 nebo být matoucí či nejednoznačné
132

. Povinné informace mají 

samozřejmě přednost před těmi dobrovolnými, a tak by prostor daný těm dobrovolným 

nikdy neměl být na úkor povinných údajů.
133

 

Existuje mnoho dobrovolných údajů, se kterými se mohou spotřebitelé na 

potravinách setkat. Patří mezi ně např. různá grafická zobrazení zdůrazňující hlavní 

složku produktu nebo ilustrační foto možného servírování či symboly odkazující 

k přípravě potraviny. Dále mohou provozovatelé potravinářských podniků označit svůj 

produkt jako vhodný pro určitou skupinu spotřebitelů, např. „dětská šunka“, „vegan“, 

„raw“ a další. Také reklamní slogany a tvrzení jsou dobrovolným údajem, i když 

z pohledu provozovatelů potravinářských podniků jsou tím nejdůležitějším, co 

potravinu tzv. prodává. K regulovaným dobrovolným údajům patří označení aromat 

jako např. „přírodní vanilkové aroma“ nebo „bez umělých aromat“, která jsou upravena 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008, 

o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se 

aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Níže podrobněji přiblížím 

dva nejpoužívanější dobrovolné údaje, jimiž jsou zdravotní a výživová tvrzení. 

4.1 Zdravotní a výživová tvrzení 

Zdravotní a výživová tvrzení jsou upravena nařízením č. 1924/2006/ES 

o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví, 

které je účinné od 1. července 2007. Jedná se tedy o přímo použitelný právní předpis, 

což přispívá k harmonizaci právních řádů členských států EU a zjednodušení vnitřního 

trhu s potravinami. Mezi hlavní cíle tohoto nařízení patří vysoká úroveň ochrany 

spotřebitelů, poskytnout spotřebitelům dostatečné množství informací, na jejichž 
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  Ustanovení čl. 36 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1169/2011/EU. 
132

  Ustanovení čl. 36 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1169/2011/EU. 
133

  Ustanovení čl. 37 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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základě se mohou při svém výběru rozhodnout a zajistit rovné podmínky 

provozovatelům potravinářských podniků na vnitřním trhu EU.
134

 

Pokud je na potravině uvedeno některé z výživových nebo zdravotních tvrzení, 

tak je automaticky brána spotřebitelem za hodnotnější nežli potravina bez tohoto 

tvrzení, což má dopad na jeho konečný výběr. Spotřebitel dá pravděpodobně přednost 

potravině, na které je uvedeno, že obsahuje zvýšený podíl vlákniny, je bez cukru, nebo 

že přispívá k normální činnosti srdce. Z předešlých důvodů mohou mít tato tvrzení 

velký vliv na výběr spotřebitelů, a tak jsou často využívaná při marketingové propagaci 

produktů.
135

 

Aby skutečně měly tyto produkty deklarované vlastnosti a účinky na zdraví, 

musí být jejich používání regulováno a stanovena pravidla v jakých případech je možné 

tato tvrzení uvádět. Uvedená tvrzení nesmějí být nepravdivá, klamavá, pobízet 

k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo přesvědčovat spotřebitele, že pestrá strava 

nepokrývá dostatečný příjem živin.
136

 Podmínky, za kterých lze tvrzení použít, jsou 

především vědecká podloženost zdravotní prospěšnosti vyzdvihovaných látek a zároveň 

musí být v potravině obsaženy v dostatečném množství (nebo naopak v menším 

množství než je obvyklé, pokud se tvrzení týká prospěšnosti snížení příjmu konkrétní 

látky).
137

 Zároveň musí být tvrzení srozumitelné pro spotřebitele.
138

 

  Není dovoleno, aby provozovatel potravinářského podniku na potravině uvedl, 

že jejím nekonzumováním by mohlo být ohroženo zdraví, nebo aby odkazoval na 

úbytek hmotnosti v souvislosti s konzumací jeho produktu.
139

 

Výživovým tvrzením je tvrzení, dle kterého má označená potravina určité 

prospěšné výživové vlastnosti zapříčiněné její energetickou hodnotou (ať již sníženou 

nebo zvýšenou) nebo živinami a jinými látkami, které buď obsahuje, nebo obsahuje ve 

sníženém množství, anebo vůbec neobsahuje v závislosti na deklarovaných vlastnostech 

potraviny.
140

 Použitá výživová tvrzení musí vycházet ze schválených tvrzení uvedených 
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  Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků.: 

Sborník přednášek. Praha: Potravinářská komora ČR, březen 2014. Str. 24. 
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  BABIČKA, op. cit. Str. 5. 
136

  Ustanovení čl. 3 písm. a) – d) nařízení č. 1924/2006/ES. 
137

  Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 1924/2006/ES. 
138

  Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení č. 1924/2006/ES. 
139

  Ustanovení čl. 12 písm. a) a b) nařízení č. 1924/2006/ES. 
140

  Ustanovení čl. 2 odst. 2 bod 4) písm. a) a b) nařízení č. 1924/2006/ES. 
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v příloze nařízení č. 1924/2006/ES a být v souladu s tímto nařízením a jeho přílohou, ve 

které jsou přesně specifikovány podmínky použití. 

Příkladem takového tvrzení může být potravina s označením „s nízkým obsahem 

tuku“. Podmínkou pro použití tohoto tvrzení je, že potravina pevného skupenství 

neobsahuje více než 3 g tuku na 100g a v případě tekutých potravin je poměr 1,5 g tuku 

na 100 ml (kromě polotučného mléka, tam je hodnota 1,8 g tuku na 100 ml).
141

 Dalšími 

výživovými tvrzeními jsou příkladmo: „s nízkou energetickou hodnotou“, „bez cukrů“, 

„s nízkým obsahem soli“, „zdroj vlákniny“ a další.
142

 

V případě srovnávacích tvrzení, jako je např. deklarování vyššího obsahu určité 

živiny, se mohou srovnávat pouze potraviny ze stejné kategorie a ve stejném množství. 

Poté může provozovatel potravinářského podniku uvést rozdíl v energetické hodnotě 

nebo množství živin.
143

 

Zdravotní tvrzení je takové, které naznačuje nebo deklaruje souvislost mezi 

určitou potravinou nebo jejími složkami a zdravím. Jedná se např. o tvrzení, že 

v potravině obsažené živiny přispívají k růstu a vývoji organismu, podílí se na udržení 

normální činnosti imunitního systému, podporují zdravé vlasy, zvyšují pocit sytosti a 

další. 

Zdravotní tvrzení nesmí být uvedeno na nápoji s obsahem alkoholu vyšším než 

1,2% objemových.
144

 Přípustnými jsou tvrzení, která byla schválena Evropským úřadem 

pro bezpečnost potravin, dále ochranné známky nebo obchodní značky, které existovaly 

přede dnem 1. ledna 2005 a lze je přechodně používat až do data 19. ledna 2022, a 

posledními přípustnými tvrzeními jsou tradičně používané druhové názvy a 

nespecifická zdravotní tvrzení (např. pro zdravé srdce, obsahuje antioxidanty apod.) 

jsou-li doplněna alespoň jedním specifickým zdravotním tvrzením vycházejícím z čl. 13 

nebo čl. 14 nařízení.
145

 Schválená zdravotní tvrzení jsou zveřejněna v nařízení Komise 

(EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených 

zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. 

                                                 
141

  Příloha nařízení č. 1924/2006/ES. 
142

  Příloha nařízení č. 1924/2006/ES. 
143

  Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení č. 1924/2006/ES. 
144

  Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení č. 1924/2006/ES. 
145

  Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků, op. 

cit. Str. 26 



 

56 

 

Výše uvedené nařízení č. 432/2012/EU znamenalo revoluci v označování 

zdravotních tvrzení, protože od jeho použitelnosti stanovené na den 14. prosince 2012 

není možné používat zdravotní tvrzení, která by nebyla vědecky podložena a schválena. 

Přestože dle principů EU se i před tímto nařízením nesměly nedostatečně vědecky 

doložené informace o zdravotních účincích uvádět, v praxi provozovatelé 

potravinářských podniků tento princip často obcházeli, protože neexistoval efektivní 

způsob jak jeho dodržování vymáhat. 

Proto provozovatelé potravinářských podniků využívaly zdravotní tvrzení 

o svých výrobcích jako velmi účinný marketingový nástroj a z tohoto důvodu bylo 

omezení jejich používání tak silným zásahem ovlivňujícím prodejní strategii 

jednotlivých provozovatelů potravinářských podniků. 

Pro spotřebitele je tato úprava velmi přínosná, protože díky ní získal garanci 

toho, že výrobek se zdravotním tvrzením skutečně bude mít jím očekávané vlastnosti a 

pozitivní vliv na jeho zdraví a nebude již nadále manipulován ohromným množstvím 

těchto informací uváděných na potravinách. Má jistotu, že za vynaložené náklady 

opravdu získá produkt slibovaných kvalit. 

Při tvorbě seznamu schválených zdravotních tvrzení byly zaznamenány určité 

nečekané výsledky. Jedním z překvapivých závěrů bylo nepotvrzení příznivých účinků 

čaje, takže žádné pozitivní vlivy jeho konzumace nemohou být na obalech uváděny, 

protože se jedná o nedoložené tvrzení. Dále nebyly potvrzeny ani příznivé účinky 

probiotik a antioxidantů. Ani v případě vápníku obsaženého zejména v mlékárenských 

produktech nebude možné nadále uvádět, že podporuje zdravý růst kostí, v souladu 

s úpravou většina provozovatelů potravinářských podniků nahradila toto tvrzení 

formulací: „vápník přispívá k udržení normálního stavu kostí“. Ani u žvýkaček se 

nepodařilo prokázat, že zabraňují tvorbě zubního plaku, a tak by se s tímto tvrzením 

spotřebitelé již neměly setkat. 

Dalším pozitivem této úpravy je větší podpora vyvážené a kvalitní stravy, která 

je pro správný vývoj organismu a udržení dobrého zdravotního stavu u zdravého 

dospělého jedince dostačující. Dalo by se říci, že se jedná o návrat k používání zdravého 
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selského rozumu a upřednostňování přirozených a tradičních potravinářských produktů 

na úkor nadbytečných doplňků stravy.
146

 

Je nezbytné vymezit vůči těmto tvrzením zcela odlišnou kategorii a tou jsou 

léčebná tvrzení. Léčebným tvrzením je např. informace, že produkt pomáhá při 

nachlazení a chřipce nebo proti kašli a podobná tvrzení, přímo odkazující k názvu 

nemoci nebo spojovaná s nemocemi a léčbou (zánět, chronický, prevence apod.) Dle 

stále účinné vyhlášky č. 113/2005 Sb. jsou léčebná tvrzení na potravinách zakázána.
147

 

Ani v případě doplňků stravy není možné dle vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin uvádět informace 

o jejich léčebných vlastnostech a prevenci nemocí.
148

 

                                                 
146

  HAVEL, Petr. Z obalů potravin zmizí nedoložená zdravotní tvrzení. Svět potravin. Listopad 

2012, č. 11.Str. 12-13 
147

  Ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 113/2005 Sb. 
148

  Ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

doplňky stravy a na obohacování potravin. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
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5. Prodej na dálku 

Velmi pozitivně vnímám fakt, že nařízení č. 1169/2011/EU reaguje na moderní 

trendy v obchodování s potravinami a také je ve svých ustanoveních reguluje. Jedním 

z těchto současných trendů je prodej potravin na dálku. Jedná se především o prodej 

prostřednictvím internetu nebo letáků do schránky. 

Do budoucna se dá předpokládat, že tento způsob prodeje bude rychle narůstat, a to 

především vzhledem k mnoha pozitivům, která se k němu pojí. Jednou z těchto 

kladných stránek je ušetření času a větší pohodlí, jenž výběr potravin přes internet nebo 

z letáku a jejich následná dovážka až do místa bydliště přináší. Již dnes je běžné, že si 

spotřebitelé objednávají dovážku např. pizzy a dalších hotových jídel, na něž se také 

právní úprava vztahuje. Z těchto důvodů je tato úprava potřebná a přínosná. 

Protože si spotřebitel nemůže při prodeji potravin na dálku přečíst potřebné 

informace z jejího obalu ani se blíže informovat u obsluhy, tak je pochopitelné, že při 

této variantě prodeje musí být informace o povinných údajích zprostředkovány jinými 

způsoby a to ještě před dokončením nákupu. Tyto informace musejí být uvedeny přímo 

na materiálu nabízejícím tuto formu prodeje nebo jiným vhodným způsobem, který 

provozovatel potravinářského podniku jasně určí a odkáže na něj. Údaje o potravině se 

musí ke spotřebiteli dostat, aniž by musel vynaložit k jejich získání dodatečné náklady – 

např. kdyby provozovatel potravinářského podniku odkazoval na telefonní linku, která 

by ovšem byla placená.
149

 V případě letáků bude nejjednodušší uvést tyto informace 

přímo v letáku a při prodeji prostřednictvím internetu nejlépe přímo na webových 

stránkách, kde jsou potraviny nabízeny. 

Při tomto způsobu prodeje musí být uvedeny všechny povinné údaje jako v případě 

běžného prodeje balených a nebalených potravin až na jednu výjimku a to informaci 

o datu minimální trvanlivosti nebo datu použitelnosti.
150

 Stačí, když tento údaj bude 

k dispozici spolu se všemi ostatními povinnými údaji ve chvíli doručení objednaného 

produktu. 

Považuji za vhodné, aby do budoucna do výčtu povinných údajů při prodeji 

potravin na dálku, které musejí být poskytnuty před uskutečněním prodeje, přibyl údaj 

                                                 
149

  Ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1169/2011/EU. 
150

  Ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1169/2011/EU. 
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upozorňující na blížící se datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti potravin. Dle 

platné úpravy se totiž spotřebitel může dostat do situace, kdy zakoupený a doručený 

produkt bude nutné spotřebovat do dalšího dne i když by si sám takový výrobek 

nevybral, a to právě z důvodu nutnosti rychlé spotřeby. 

V případě prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor výše 

uvedená pravidla neplatí. Stačí, když všechny povinné informace budou k dispozici až 

ve chvíli „doručení“.
151

 

                                                 
151

  Ustanovení čl. 14 odst. 3 nařízení č. 1169/2011/EU. 
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6. Značky kvality 

 Některé potraviny se odlišují svými specifickými vlastnostmi nebo původem od 

potravin ostatních a díky těmto odlišnostem současně dosahují i vyšší kvality. Téměř 

každý provozovatel potravinářského podniku se snaží přesvědčit spotřebitele o kvalitě 

jím nabízených potravin a vyzdvihnout přednosti svých produktů na jejich obalech. Aby 

spotřebitelé nebyli klamáni nepravdivými údaji o kvalitě potravin, zavedly se níže 

popsané značky kvality potravin. 

 Tyto značky jsou nejen garancí určitých kvalit potravin pro spotřebitele 

usnadňující jim výběr, ale zároveň také chrání provozovatele potravinářských podniků 

před nepoctivým konkurenčním bojem, protože užívat tato označení mohou jen ti 

provozovatelé, jejichž produkty splní daná kritéria. Za neoprávněné užití těchto značek 

hrozí vysoké postihy. 

 Zároveň je udělení značky osvědčující kvalitu výrobku pro provozovatele 

potravinářských podniků motivem, protože potraviny s tímto označením jistě půjdou 

snadněji na odbyt a také v rámci marketingu je takové označení výhodou a funguje jako 

obchodní sdělení bez vynaložení dalších nákladů, a to vše dohromady sebou 

v konečném důsledku nese také kýžený vyšší zisk provozovatelů. Tím, jak se jednotliví 

provozovatelé potravinářských podniků snaží splnit přísná kritéria pro získání značky 

kvality, dochází zároveň k podpoře produkce kvalitních potravin. 

 Již jsem v této práci zmínila, že spotřebitelé se čím dál více zajímají o kvalitu 

potravin a někteří se ani nezdráhají si za tuto kvalitu připlatit. Ale ne vždy platí, že 

s vyšší cenou potraviny roste úměrně také její kvalita. Proto jsou značky kvality velmi 

dobrým vodítkem pro tyto spotřebitele usnadňující jim výběr, neboť za nimi stojí 

věrohodní garanti, kteří dohlížejí na jejich udělování. 

6.1 Unijní značky kvality 

Jedná se o tři chráněná označení – ZTS
152

, CHOP
153

 a CHZO
154

, někdy uváděná 

pod souhrnným názvem ochranné známky, která slouží především k ochraně a 

propagaci produktů vyznačujících se jakousi přidanou hodnotou spočívající především 

                                                 
152

  Příloha č. 1. 
153

  Příloha č. 2. 
154

  Příloha č. 3. 
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v původu potraviny a v jejím zvláštním tradičním složení a zpracování, v jejichž 

důsledku jsou tyto produkty kvalitnější a hodnotnější. Je výsostným zájmem všech států 

EU zachovat pestrost produkce tradičních evropských potravin, pro jejichž náročnější 

zpracování a řemeslné technologie se provozovatelé potravinářských podniků hůře 

vypořádávají s ekonomickými tlaky a nekalými konkurenčními praktikami.
155

 

Právní úprava těchto označení se nachází předně v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin (dále jen nařízení č. 1151/2012/EU) a v prováděcích 

předpisech k tomuto nařízení. Na úrovni národního práva lze podmínky pro udělení 

těchto označení nalézt v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu 

a zeměpisných označení (dále jen zákon č. 452/2001 Sb.). 

6.1.1 Zaručená tradiční specialita 

V popředí zájmů EU je podpora tradičních metod produkce potravinářských 

výrobků a tradičních receptů dodržovaných na úrovni jednotlivých členských států. 

Proto jsou vyzdvihováni producenti, kteří tyto metody dodržují, a zároveň je vyvíjena 

snaha o vysokou informovanost spotřebitelů ohledně speciálního označování 

takovýchto produktů, čímž je podporován jejich odbyt. 

Kdy se jedná o tradiční postup nebo recept definuje nařízení č. 1151/2012/EU 

v článku 3 takto: „,tradičním´ se rozumí prokázané používání na domácím trhu po dobu, 

jež umožňuje předávání mezi generacemi; tato doba má představovat nejméně 30 

let.“
156

 
 
Oproti původní úpravě nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 

o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, 

byla doba prodloužena z 25 let na 30 let, což sice pro provozovatele potravinářských 

podniků znamená zpřísnění podmínek, ale zároveň je údaj více odpovídající 

prodlužování rozestupů mezi jednotlivými generacemi a tudíž i předávání těchto 

tradičních postupů mezi nimi. 

                                                 
155

  ČERNÝ, Ladislav. Evropská legislativa v českých právních předpisech: komentovaný výklad 

aktuálních novel právních předpisů se zaměřením na pivovarskou praxi. Kvasný průmysl. 2014, roč. 60, č. 

9. Str. 247. 
156

  Ustanovení čl. 3 bod 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 

listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. 
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Takto označené potraviny se vyznačují svými nezaměnitelnými chemickými, 

fyzikálními či senzorickými vlastnostmi, čehož je dosaženo buď určitým způsobem 

zpracování a výroby nebo jejich jedinečnost vychází ze specifických přísad či surovin. 

Z důvodu ochrany ZTS jsou potraviny, které splní podmínky a prokáží se u nich 

zvláštní vlastnosti, zapisovány do rejstříku. Zápis je možné získat po podání žádosti ze 

strany členského státu. U nás se tyto žádosti podávají k Ministerstvu zemědělství.
157

 

Oprávněnost žádosti Komise podrobně přezkoumá. Zároveň zápis slouží také 

spotřebitelům, kteří si tak mohou ověřit, které potraviny ocenění získaly. Na obalu 

potraviny se po zápisu do rejstříku uvede informace o tom, že se jedná o ZTS a zobrazí 

se logo, osvědčující tento zápis. I po uznání potraviny za ZTS probíhají kontroly, zda 

jsou i nadále dodržovány podmínky k tomuto zápisu opravňující. 

Z českých výrobků byly jako ZTS zapsány například tyto potraviny: Lovecký 

salám, Špekáčky, Spišské párky, Liptovský salám. 

6.1.2 Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení 

Podpora lokálních produktů a místních zemědělců je jedním z nejvýraznějších cílů 

politiky EU. Politické špičky EU si jasně uvědomují důležitost zemědělské 

samostatnosti jednotlivých členských států a chápou spojitost mezi podporou lokálních 

zemědělců a rozvojem jejich národních ekonomik, jenž pak logicky vede k celkovému 

rozvoji EU. 

Produkty s certifikátem CHOP pocházejí z určitého místa či regionu nebo ve 

výjimečných případech z určité země a jejich jakost nebo charakter vyplývají právě 

z tohoto konkrétního zeměpisného prostředí s jeho vlastními přírodními a lidskými 

činiteli. Zároveň všechny fáze produkce musí probíhat v této vymezené zeměpisné 

oblasti.
158

 

CHZO může získat produkt, který pochází z určitého místa, regionu nebo země a 

zároveň je jeho zeměpisnému původu přičítána vyšší jakost, pověst a další vlastnosti. Je 

dostačující, pokud alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné 

oblasti.
159
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  Ustanovení § 15 odst. 7 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. 
158

  Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení č. 1151/2012/EU. 
159

  Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení č. 1151/2012/EU. 
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Obě označení mají určitou vazbu k regionu, ze kterého produkty pocházejí. Právě 

z této vazby na konkrétní zeměpisnou oblast vyplývají jejich charakteristiky odlišující je 

od ostatních produktů. Rozdíl mezi oběma označeními spočívá v míře a síle této vazby. 

Větší vázanost na území je vyžadována v případě CHOP, protože na rozdíl od CHZO 

musí všechny fáze produkce probíhat ve vymezené oblasti. 

Stejně jako v případě ZTS i u těchto dvou označení se potraviny po splnění 

podmínek, jež stanoví nařízení č. 1151/2012/EU a zákon č. 452/2001 Sb., zapíší do 

rejstříku, aby se zamezilo jejich zneužívání a neoprávněnému uvádění na obalech 

potravin. Provozovatel potravinářského podniku má opět povinnost po zápisu jeho 

produktu do rejstříku uvést tuto skutečnost na potravině určené pro konečného 

spotřebitele a také připojit příslušné logo svědčící o tom, že se jedná o potravinu 

s CHOP nebo s CHZO. 

České výrobky nesoucí CHZO jsou například: Olomoucké tvarůžky, Hořické 

trubičky, Březnický ležák, Chelčicko-lhenické ovoce, Karlovarské oplatky, Pardubický 

perník a další. A mezi české potraviny s CHOP patří: Český kmín, Žatecký chmel, 

Nošovické kysané zelí, Všestarská cibule a další. 

Dne 4. ledna 2016 vejde v účinnost ustanovení čl. 12 odst. 3 nařízení č. 

1151/2012/EU
160

, dle kterého se bude na etiketě potraviny uvádět v jednom zorném poli 

zapsaný název produktu spolu se souvisejícím symbolem EU pro konkrétní chráněné 

označení. Na etiketě bude možné uvést i údaj „chráněné označení původu“, „chráněné 

zeměpisné označení“, nebo odpovídající zkratky CHOP, CHZO. 

Žádost o zápis do seznamu produktů s CHOP nebo CHZO vedeného Evropskou 

komisí podává sdružení producentů nebo fyzická či právnická osoba na Úřad 

průmyslového vlastnictví.
161

 Zde se žádost posuzuje, kompletuje a zasílá na Evropskou 

komisi. Evropská komise vydá tuto žádost jako nařízení a zveřejní ji ve svém úředním 

věstníku a v databázi DOOR.
162

 Poté mohou fyzické i právnické osoby všech členských 

států vznést ve tří měsíční lhůtě námitky proti navrhovanému zápisu. Pokud v dané 

lhůtě nejsou vzneseny žádné námitky, vydá Evropská komise nařízení o zápisu názvu 

do seznamu CHZO a CHOP. 

                                                 
160

  Ustanovení čl. 59 nařízení č. 1151/2012/EU. 
161

  Ustanovení § 3 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. 
162

  Databáze dostupná z 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQP

flg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141.  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141
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Kterékoliv z výše uvedených tří chráněných označení může být použito k označení 

všech produktů splňujících specifikaci. Nejedná se tedy pouze o právo žadatele. Cílem 

není poskytnout konkrétnímu provozovateli potravinářského podniku konkurenční 

výhodu, ale vymezit produkty vyznačující se vyšší kvalitou. 

6.2 Vybrané národní značky kvality 

 Mezi dvě nejznámější značky kvality udělované potravinám na národní úrovni 

patří bezesporu značka KLASA
163

 a Regionální potravina
164

. Obě se mezi spotřebiteli 

těší velké oblibě a jsou uznávány za velmi prestižní označení. Obecně jsou českými 

spotřebiteli tuzemské potraviny považovány za více kvalitní než produkty dovážené a 

mají v ně proto větší důvěru. Podpora domácích potravin a důvěra v české zemědělství 

jsou ke cti zdejších spotřebitelů opravdu silně zakořeněné. 

6.2.1 KLASA 

 Tato velmi známá a vyhledávaná národní značka v barvách trikolory je 

udělována vysoce kvalitním potravinám již od roku 2003, a to ministrem zemědělství.
165

 

V současnosti je nositelem této značky 1179 produktů od 227 českých a moravských 

výrobců.
166

 

 Značka je udělována na dobu tří let. Pokud po uplynutí této doby budou splněna 

všechna požadovaná kritéria, může být lhůta prodloužena. Na druhou stranu v případě, 

kdy by provozovatel potravinářského podniku nedodržel v průběhu tří let, na které byla 

značka propůjčena, podmínky pro její udělení, tak mu může být značka odebrána. 

Dozorujícími orgány nad dodržováním požadovaných podmínek jsou Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.
167

 

 Hlavni kritéria, která musí potravina splnit, aby jí mohla být udělena značka 

KLASA, jsou dle Pravidel pro udělování národní značky KLASA 
168

 následující: 

 

                                                 
163

  Příloha č. 4. 
164

  Příloha č. 5. 
165

  VALENTA a HLADÍK, op. cit. Str. 23. 
166

  Údaje z internetového portálu značky KLASA platné ke dni 8. prosinci 2014 dostupné z 

http://eklasa.cz/spotrebitele/kategorie-vyrobku/.  
167

  BABIČKA, op. cit. Str. 35. 
168

 Pravidla pro udělování národní značky KLASA dostupná z 

http://eklasa.cz/filespace/content/pravidla_pro_udelovani_narodni_znacky_KLASA.pdf, 

http://eklasa.cz/spotrebitele/kategorie-vyrobku/
http://eklasa.cz/filespace/content/pravidla_pro_udelovani_narodni_znacky_KLASA.pdf
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 musí vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky minimálně v jednom 

znaku zaručující jeho jedinečnost ve vztahu k ostatním produktům, 

 musí splňovat všechny kvalitativní parametry stanovené Ministerstvem 

zemědělství ČR pro posuzování výrobků KLASA a platnými právními předpisy, 

 musí být doložen platný certifikát systému managementu jakosti (certifikát ISO 

9001) nebo certifikát systému managementu bezpečnosti potravin (certifikát 

HACCP, certifikát BRC, certifikát IFS, certifikát ISO 22000 nebo certifikát 

GLOBALGAP), 

 ještě před podáním žádosti o udělení značky musí být produkt pravidelně 

dodáván do obchodní sítě. 

 

 Dle těchto pravidel jsou výslovně předem vyřazeny z možnosti ucházení se 

o značku následující potraviny: potraviny obsahující separáty (tj. strojově oddělené 

zbytky masa), krmiva a produkty určené pro konzumaci zvířaty, potraviny určeně pro 

prodej a konzumaci v zařízeních veřejného stravování a další. 

 „Původní pravidla, jejichž podmínkou byl mimo jiné tuzemský původ použitých 

surovin, nebo výrobce z ČR, byla změněna a nyní je propagace značky zaměřena 

k podpoře všech výrobků, tedy i zahraničních, které splňují všechna pravidla 

k ocenění.“
169

 Tato změna může být velmi matoucí pro běžné spotřebitele, kteří si pod 

značkou KLASA představují pouze potraviny české produkce. 

6.2.2 Regionální potravina 

Značka Regionální potravina je udělována ministrem zemědělství již od roku 

2010. Toto ocenění mohou získat ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské 

produkty konkrétního kraje. Specifikum této značky tkví právě v jejím zaměření na 

potraviny pocházející od místních producentů vymezených dle krajů. Regionální původ 

potraviny se vyzdvihuje i u samotného označení, protože kraj, ve kterém potravina 

ocenění získala, je uveden pod grafickým znázorněním této značky. Právě touto 

charakteristikou se značka Regionální potravina odlišuje od značky KLASA. 

                                                 
169

  KABÁTKOVÁ, Jitka. Označování potravin - novinky z Nařízení o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům. Výživa a potraviny Roč. 67: Příl. Zpravodaj pro školní stravování Č. 6. 2012, 

č. 6. Str. 87. 



 

66 

 

Svou filozofií se snaží tato značka podpořit lokální potraviny a jejich 

producenty, čímž v konečném důsledku může být podpořen i trh práce, neboť 

prosperující producenti nebudou mít důvod rušit pracovní pozice, ale naopak by mohli 

poptávat novou pracovní sílu. Dále se snaží zamezit zbytečnému zatěžování životního 

prostředí, ke kterému dochází při dovážení potravin ze vzdálených míst. Čím blíže je 

producent konečnému spotřebiteli, tím bude zátěž na životním prostředí nesrovnatelně 

nižší a současně i samotný produkt bude díky krátké distribuční cestě hodnotnější a 

zejména čerstvější. 

V současnosti lze nalézt na trhu 475 produktů oceněných touto značkou 

kvality.
170

 Všechny tyto produkty musely splnit stanovená kritéria a prokázat svou 

jedinečnost a spjatost s krajem – ať už z hlediska použitých surovin nebo receptury 

typické pro daný kraj. Hodnocení v rámci jednotlivých krajů probíhá zvlášť vždy pro 

ten jeden konkrétní kraj a jeho produkty. Základní pravidla pro udělení značky 

Regionální potravina jsou následující:
171

 

 

 potravina musí pocházet od producenta s max. počtem zaměstnanců 250, 

 producent musí dodržet veškeré požadavky unijních a národních předpisů, 

 produkt musí být vyroben v příslušném kraji a alespoň 70 % surovin musí 

pocházet z tohoto kraje (není-li jiná možnost, mohou být při výrobě použity 

i tuzemské suroviny), 

 hlavní surovina musí mít 100 % tuzemský původ, 

 potravina musí alespoň v jednom znaku vykazovat výjimečnou kvalitativní 

hodnotu deklarující její jedinečnost ve vztahu k běžným produktům (mezi tyto 

kvality se počítá i regionální charakter výrobku). 

 

Jednotlivé kraje mají možnost specifikovat své podmínky pro získání tohoto ocenění 

právě pro potraviny ucházející se o něj v jejich regionu. 

Dodržování podmínek pro udělení loga provádí Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa ČR. Pokud by v kterémkoliv bodě 

                                                 
170

  Údaje z internetového portálu značky Regionální potravina platné ke dni 10. prosinci 2014 

dostupné z http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/o-projektu/.  
171

  Metodika pro udělování značky „Regionální potravina“, dostupná z 

http://eagri.cz/public/web/file/218041/Metodika_2013.pdf.  

http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/o-projektu/
http://eagri.cz/public/web/file/218041/Metodika_2013.pdf
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tato pravidla producent nedodržel, může mu být certifikát Regionální potraviny 

odejmut. Při dodržení všech podmínek může producent označení používat po dobu čtyř 

let. 

6.2.3 Biopotravina 

Biopotravina je potravina vyrobená více než z 95 % z bioproduktů, která navíc 

získala od kontrolního orgánu patřičné osvědčení. Bioprodukty jsou suroviny 

rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekologického zemědělství. Tento 

způsob hospodaření je šetrnější k životnímu prostředí, než je tomu u konvenčního 

zemědělství, protože nejsou používána umělá hnojiva, chemické postřiky, hormony a 

jiné umělé látky zvyšující uměle produkci a ničící škůdce.
172

 Cílem je kvalita a nikoliv 

kvantita a udržitelný rozvoj spolu se zachováním biodiverzity. 

Pravidla vztahující se k ekologickému zemědělství a bioproduktům (včetně 

pravidel pro jejich označování) jsou stanovena v nařízení č. 834/2007/ES a dále pak na 

úrovni národního práva v zákoně č. 242/2000 Sb. 

Potraviny označené výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, jako např. 

„bio“ nebo „produkt ekologického zemědělství“, musí splnit požadavky vyplývající jak 

z předpisů EU, tak ze zákona č. 242/2000 Sb. Další povinností je uvést na obalu těchto 

potravin kód kontrolní organizace, která ověřila dodržení stanovených podmínek. 

V současnosti tyto kontroly provádějí v ČR čtyři organizace: KEZ, o.p.s. s kódem CZ-

BIO-001, ABCert AG s kódem CZ-BIO-002, BIOKONT CZ s kódem CZ-BIO-003
173

 a 

Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o. s kódem CZ-BIO-004. Po úspěšné kontrole získá 

provozovatel potravinářského podniku pro svůj produkt certifikát o původu 

biopotraviny. 

Mimo označení kódu má provozovatel potravinářského podniku povinnost uvést 

na obalu potraviny pocházející z ekologického zemědělství také patřičné logo tzv. 

„Biozebru“.
174

 Navíc od července roku 2010 vznikla povinnost vyobrazit také logo EU 

označující biopotraviny ve tvaru zeleného listu.
175

 

                                                 
172

  MICHALOVÁ, op. cit. Str. 25. 
173

  KOVÁŘOVÁ, op. cit. Str. 167 - 168. 
174

  Příloha č. 6. 
175

  Příloha č. 7. 
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6.3 Závěr 

V poslední části mé diplomové práce jsem ve zkratce přiblížila vybrané značky 

kvality. Popsala jsem proces vedoucí k jejich získání a dozorující orgány. Nastínila jsem 

pozitivní vliv na orientaci spotřebitelů v potravinách nabízených na trhu a zároveň také 

jakým způsobem motivují provozovatele potravinářských podniků k produkci 

kvalitnějších potravin. 

Lze shrnout, že značky kvality jsou mezi spotřebiteli opravdu vyhledávaným 

údajem a mají proto na ně velký vliv. Je to způsobeno zřejmě tím, že grafické 

znázornění na obalu potravin je pro spotřebitele mnohem přístupnější než informace 

podaná v textové podobě. Proto například spotřebitelům stačí jako údaj o původu 

potraviny jen vyobrazení patřičné značky kvality a již se podrobněji nezabývají 

informacemi o původu obsaženými v popisku produktu. Přestože zrovna v tomto 

případě by po přečtení etikety mohli spotřebitelé často dojít k překvapivým zjištěním. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat oblast právní úpravy označování 

potravin, ve které v poslední době došlo k velmi dynamickým změnám. Jedním 

z důvodů, proč jsem se rozhodla zpracovat právě tuto oblast, byl fakt, že i přes její velký 

význam a dopad na běžný život, nebyla doposud v žádné odborné právnické publikaci 

dopodrobna zpracována. Z tohoto důvodu je také má práce z  části informativní a 

popisná, protože právě tento způsob zpracování tématu se mi jevil jako nejvíce přínosný 

a v danou chvíli potřebný. 

Zároveň jsem ale při zpracování tématu kladla důraz na promítnutí jednotlivých 

právních předpisů do praxe, abych demonstrovala možné situace, které mohou nastat 

především v souvislosti s novou právní úpravou, neboť aplikace některých ustanovení 

může být pro adresáty této novely ne zcela jasná. Právě v nastínění praktického použití 

nově zavedených pravidel pro označování potravin shledávám největší přínos této 

diplomové práce. 

Značný prostor při zpracování tohoto tématu jsem proto samozřejmě věnovala 

novému nařízení č. 1169/2011/EU a také z něho vycházejícímu zákonu č. 110/1997 Sb. 

V druhé části týkající se pramenů práva jsou zejména přiblíženy novinky oproti minulé 

právní úpravě a vysvětleny důvody vedoucí k tvorbě nové právní úpravy. Do kontrastu 

jsou zde postaveny klady a zápory těchto předpisů, a to i ve vztahu k předešlé 

legislativě. 

Za největší nedostatek nového nařízení jsem vyhodnotila obecnost určitých 

ustanovení, kvůli které musely být (a v některých případech teprve budou muset být) 

vypracovány konkretizující prováděcí předpisy, čímž se nařízení dostává do rozporu s 

jedním ze svých cílů, a to se snahou o sjednocení problematiky označování potravin a 

předejití roztříštěnosti a nepřehlednosti. Na druhé straně za pozitivní považuji, že 

zákonodárce zvolil pro novelu formu nařízení, které je přímo použitelné a jednotné pro 

všechny členské státy EU. Další přínos je konkrétnější úprava formy textu uváděného 

na potravinách, především stanovení velikosti a čitelnosti písma. Z konkrétních 

ustanovení o jednotlivých informacích uváděných na potravinách považuji za 

nejzdařilejší úpravu alergenů, která se oproti minulosti zpřísnila. Za revoluční a velmi 

přínosnou se dá označit povinnost uvádět alergeny také u nebalených potravin, kterou 
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nařízení č. 1169/2011/EU zavádí. Po zhodnocení jednotlivých pozitiv a negativ nově 

účinných předpisů jsem dospěla k závěru, že kladné stránky určitě značně převažují a 

předpisy proto mohou být považovány za zdařilé a přínosné. 

V úvahách de lege ferenda jsem dospěla k tomu, že by bylo z hlediska ochrany 

spotřebitele velmi přínosné upravit uvádění dobrovolných údajů týkajících se potravin 

vhodných pro určité stravovací směry jako je vegetariánství a další. Také by mohlo být 

vhodné regulovat označování potravin z hlediska jejich přípustnosti pro konkrétní 

náboženství. V dnešním globalizovaném světě se totiž s přihlédnutím ke zvyšujícímu se 

počtu migrantů dá předpokládat, že bude přibývat lidí stravujících se dle pravidel 

vycházejících z jejich náboženského nebo jiného přesvědčení. 

Významný prostor jsem věnovala analýze a zpracování uceleného přehledu všech 

povinných údajů, které musí být dle nových právních předpisů spotřebitelům 

o potravinách poskytnuty. Za podstatné považuji především názorné příklady promítnutí 

těchto ustanovení do praxe. Uvedla jsem důvody, které vedly k zavedení právě těchto 

povinných údajů. 

V závěru práce jsem zpracovala téma značky kvality, které získaly u spotřebitelů 

velkou oblibu a mnozí se dle nich řídí při svém výběru. Hlavním přínosem je dle mých 

závěrů za prvé jejich motivační efekt na provozovatele potravinářských podniků, kteří 

se snaží splnit přísná kritéria, aby na konkrétní ocenění dosáhly, a druhým pozitivem je, 

že umožňují spotřebitelům jednoduchou orientaci v kvalitních potravinách. Popsala 

jsem také způsob, jakým lze označení získat, a právě zde spatřuji značné nedostatky 

národní úpravy. Proces udělování značek KLASA a Regionální potravina není upraven 

žádným právním předpisem, jako je tomu například u označení biopotravin nebo 

chráněných označení. Pro spotřebitele, ale i pro samotné provozovatele potravinářských 

podniků, by jistě byla právní úprava a z ní plynoucí jistota a ochrana přínosem. Navíc 

by tato úprava udílení značek kvality zaručila i lepší kontrolu ze strany státu a větší 

průhlednost celého systému. 

Význam právní úpravy označování potravin si uvědomují i úředníci EU, protože 

právě skrze označování lze do jisté míry ovlivnit výběr potravin a tím i stravování 

spotřebitelů EU. To je  obzvlášť v době, kdy mnoho lidí trpí obezitou, více než 

potřebné. Umožnit spotřebitelům učinit informovaný výběr je to nejdůležitější, co by 

měla právní úprava označování potravin nabídnout. Vybalancovat odpovídající 
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množství srozumitelných informací ale není nic jednoduchého. Poskytovaných údajů o 

potravině nesmí být nedostatek, neboť v takovém případě nemá spotřebitel při svém 

výběru z čeho vycházet. Zároveň ale nesmí být těchto údajů ani přespříliš, protože pak 

by se spotřebitel ztratil v nepřehledných etiketách a byl by dezorientován. 

Neméně významný problém spatřuji i v nedostatečné znalosti a orientaci 

spotřebitelů v údajích uváděných na potravině. V případě, kdy spotřebitel uvedeným 

informacím nerozumí, pozbývá celá úprava svůj přínos a smysl. V tomto ohledu by dle 

mého názoru bylo prospěšné, kdyby právní úpravě a jejím dopadům byl věnován větší 

prostor v médiích, prostřednictvím kterých mohou být spotřebitelé snadno a účinně 

informováni o jednotlivých označeních. Praktickým příkladem pozitivního vlivu médií 

na informovanost spotřebitelů je kauza rozmrazeného pečiva, u kterého musí být nyní 

informace o tom, že bylo rozmrazeno, povinně uvedena To vzbudilo velkou diskuzi a to 

hlavně z toho ohledu, zda je rozpékané pečivo méně kvalitní než čerstvé. Pozitivním 

vedlejším efektem této zvýšené pozornosti je právě dostatečná znalost uváděných údajů 

týkajících se produktů pekárenského průmyslu. 

Ani sebelepší vybalancování dostatečného a přiměřeného množství informací a 

zároveň jejich vysoká informační hodnota však nezaručí, že se bude spotřebitel při svém 

výběru rozhodovat na jejich základě. Právní úprava označování potravin ze své podstaty 

předpokládá aktivní přístup samotného spotřebitele, který bude využívat jemu 

poskytnuté informace a bude jim věnovat patřičnou pozornost. 
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Seznam zkratek 

 ČR – Česká republika 

 EU – Evropská unie 

 CHOP -  chráněné označení původu 

 CHZO - chráněné zeměpisné označen 

 GDA - Guideline Daily Amounts překládáno jako doporučené denní množství 

 nařízení č. 1169/2011/EU -  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům 

 nařízení č. 178/2002/ES - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
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Abstrakt 

Hlavním cílem mé diplomové práce je představit a analyzovat právní oblast 

označování potravin. Téma je velmi aktuální, protože stěžejní předpisy upravující tuto 

problematiku, tj. zákon č. 110/1997 Sb. a nařízení č. 1169/2011, byly v nedávné době 

novelizovány. Diplomová práce je strukturována do šesti částí, které se jednotlivě 

věnují hlavním principům a zásadám této právní oblasti, pramenům práva, povinným a 

dobrovolným údajům na potravinách, prodeji na dálku a značkám kvality. V závěru mé 

práce shrnuji pozitiva a negativa nové právní úpravy a zamýšlím se nad možnými 

změnami, které by mohly být ku prospěchu jak spotřebitelům, tak provozovatelům 

potravinářských podniků. 

Abstract 

The main aim of my thesis is to introduce and analyze the legal field of food 

labeling. The topic is really current, because the fundamental laws governing the matter, 

ie. The Act no. 110/1997 Coll. and Regulation no. 1169/2011, were recently revised. 

This thesis is divided into six parts, which are focused on the main principles and rules 

of this legal area, sources of law, mandatory and voluntary food labels, a remote sale of 

food and brands of food quality. At the end of my thesis I summarize the pros and cons 

of the new legislation and I think about possible amendments, which could be beneficial 

for both consumers and food business operators. 
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Resumé 

Označování potravin 

Právní úprava oblasti potravinového práva, pod kterou úprava označování 

potravin spadá, se dotýká nás všech, neboť všichni jsme součástí řetězce 

potravinářského průmyslu, a to přinejmenším v roli spotřebitelů. Tato práce se zaměřuje 

na úpravu označování potravin (samozřejmě s nevyhnutelnými přesahy do dalších 

oblastí potravinového práva), a to z toho důvodu, že tato úprava samotná je velmi široká 

a zaslouží si podrobnější prozkoumání. Navíc dosud nebylo téma označování potravin 

v žádné odborné literatuře do hloubky zpracováno, proto bohužel ani neexistuje mnoho 

zdrojů, ze kterých by bylo možné vycházet. 

Dalším motivem ke zpracování tématu označování potravin byl fakt, že 

v nedávné době došlo k nejvýznamnější novelizaci právních předpisů za posledních 30 

let vztahujících se k této problematice. Tyto velké změny přináší jednak na úrovni 

evropského práva nařízení č. 1169/2011/EU a na národní úrovni novela zákona č. 

110/1997 Sb., jejíž přijetí bylo reakcí na toto přímo použitelné nařízení. 

Tato diplomová práce obsahuje celkem šest částí, které jsou dále členěny na 

kapitoly a v případě potřeby také na podkapitoly. V první části mé diplomové práce 

jsem představila hlavní principy a zásady potravinového práva, které se promítají také 

v úpravě označování potravin, a se kterými musí být veškerá přijímaná legislativa 

v souladu. Druhá část této práce se zabývá konkrétními prameny práva a je členěna na 

tři kapitoly, a to na prameny práva mezinárodního, unijního a národního. Větší 

pozornost je věnována zejména nově účinné úpravě označování potravin. Ve třetí části 

práce jsem se podrobně věnovala povinným údajům na potravinách. Tato část obsahuje 

dvě podkapitoly, a to povinné údaje na balených potravinách a na nebalených 

potravinách. Vyzdvihla jsem především nové povinné údaje a jejich dopad na 

spotřebitele a provozovatele potravinářských podniků. Další část pojednává 

o dobrovolných údajích na potravinách s důrazem na zdravotní a výživová tvrzení. 

V pořadí pátá část této práce se zabývá novým trendem a tím je prodej potravin na 

dálku a představuje způsoby, jakými lze při tomto prodeji spotřebitelům poskytnout 

povinné údaje o potravinách. Poslední šestá část mé diplomové práce seznamuje čtenáře 

se značkami kvality, kterými mohou být potraviny po splnění daných kritérií označeny. 



 

85 

 

Summary 

Food labeling 

Regulation of food law, which encompasses a regulation of food labeling, affects us 

all, because everybody is a part of the chain of the food industry at least in the role of 

consumers. This thesis is focused on the food labeling (of course, there are the 

inevitable overlaps into other areas of food law), because this regulation itself is very 

extensive and therefore it deserves closer examination. In addition, this topic has not 

been processed by any professional literature yet. 

Another motive for processing the topic of food labeling was the fact that 

nowadays there has been the most significant amendment of the legislation concerning 

food labeling for the past 30 years. These large changes introduced a Regulation no. 

1169/2011 / EU on the level of European law and amendment of Act no. 110/1997 Coll. 

at the level of national law, which was adopted in response to this directly applicable 

regulation. 

This thesis contains six parts, which are further divided into chapters and, if 

necessary, into subchapters. In the first part of my thesis, I introduced the main 

principles and rules of food law, which are reflected also in the food labeling, and 

according to which is all legislation. The second part deals with specific sources of law, 

and is divided into three chapters - the sources of international law, EU law and national 

law. More attention is paid to the new legislation of food labeling. In the third part, I 

follow up mandatory food labels in detail. This part is divided into two chapters, namely 

mandatory food labels for packaged food and unpackaged foods. I highlight especially 

new mandatory food labels and their effect on consumers and operators. The next part 

discusses voluntary food labels with an emphasis on health and nutrition claims. The 

following fifth part deals with a new trend – a remote sale of food. There are presented 

ways in which consumers should get mandatory information about food. The last, sixth 

part of my thesis introduces to readers the brands of food quality, by which the food 

fulfilling the criteria can be labeled. 
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