
Nové povinnosti od 13. 12. 2014 pro HoReCa zákazníky                                                                    

  

 
Základní legislativa: 
Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům 
Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve znění novely č. 139/2014 Sb. 
 

Uvádění alergenů u pokrmů: 
Seznam alergenů: 
Obiloviny obsahující lepek (např. pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut) (netýká se destilátů) 
Korýši a výrobky z nich  
Vejce a výrobky z nich  
Ryby a výrobky z nich  
Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich  
Sójové boby a výrobky z nich (netýká se zcela rafinovaného sójového oleje a tuku)  
Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy):  
Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para 
ořechy, pistácie, makadamie  
Celer a výrobky z něj  
Hořčice a výrobky z ní  
Sezamová semena a výrobky z nich  
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj  
Měkkýši a výrobky z nich 
Alergeny u pokrmů mohou být uváděny následujícími způsoby (vysoká variabilita): 
Informace musí být vždy písemná a aktuální!! 
Konkrétní alergenní látka může být zvýrazněna v seznamu složek, ze kterých se pokrm skládá, nebo 
může být u pokrmu uvedeno slovo „Obsahuje:“ + uvedení alergenu. 
Informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby: 

1. Umístěním konkrétních informací o alergenech na viditelném místě v provozovně (tabule, 
plakáty – musí být viditelné všem spotřebitelům) – např. při MENU, které se denně mění 

2. Uvedením konkrétních informací o alergenech přímo v jídelním lístku (může být buď slovy, 
nebo číslem s vysvětlením, co číslo znamená) – stálý jídelní lístek s pevnými recepturami 

3. Písemně uvést informaci, např. že: „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na 
vyžádání zákazníka.“ Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném 
pokrmu (receptura, složení pokrmu). 

4. Jiná forma, která zajistí dostatečné informování spotřebitelů o obsahu alergenních složek 
v pokrmu ve smyslu požadavku nařízení 
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POZOR  

• je potřeba zvýraznit (uvést) vždy složku potraviny, tj. „pšeničná mouka“, nelze uvést „lepek“, 
důrazně doporučeno zástupcem MZe tyto dvě informace nespojovat 

• v případě uvedení složení pokrmu (není povinností), kde se alergenní látka opakuje ve více 
složkách, je potřeba zvýraznit každou složku, která ji obsahuje, v seznamu alergenů (bez 
uvedení složení) se uvádí jen jednou  

• povinnost uvádět alergeny nelze obcházet preventivním uvedením všech alergenů ze 
seznamu – klasifikováno jako klamání spotřebitele s vysokými sankcemi 

• týká se všech součástí pokrmů včetně nápojů (např. na PIVO, dresingy a jiné omáčky na 
stolech, které nejsou v původním obalu, kečup, hořčice, majonéza…) 

• není nutné uvádět stopová množství potravin uvedených na obalech, pouze pokud se alergen 
přímo přidal, pozor na alergeny skryté pod E čísly (E220 - oxid siřičitý, E322 sójový lecitin) 

• při výskytu alergenu ze skupiny obilovin, nebo skořápkových plodů vždy nutné uvést 
konkrétní druh (pšenice, ječmen, oves, vlašské ořechy, mandle….) 
 

Postup zjištění alergenů: 
1. Stanovení receptury každého pokrmu – přesný seznam složek 
2. U každé složky z jejího původního obalu (etiketa) vyčíst, nebo jinak zjistit jaké obsahuje 

alergeny, přiřadit k seznamu složek 
3. Je nutné zohlednit i potenciální neúmyslnou křížovou kontaminaci při přípravě (krájení celeru 

v blízkosti např. mrkve při přípravě salátu apod.) 
4. Uvést výše uvedenými způsoby seznam alergenů  

 
PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVAT, V PŘÍPADĚ ODKLONU OD RECEPTURY A PŘIDÁNÍ JINÉHO ALERGENU 
NEŽ JE JIŽ UVEDEN JE POTŘEBA DOPLNIT A SPOTŘEBITELE INFORMOVAT! 
Výhody MAKRO: seznam všech prodávaných výrobků včetně v nich obsažených alergenů, které jsou 
uvedené na etiketách, dostupný na webu – sortiment online, M-objednávka (distribuce) 
 

Ze zákona o potravinách vyplývá další povinnost a to označit pokrmy jejich NÁZVEM. 
 

Prodej pokrmů na dálku (telefonické a online objednávky, dovoz, rozvoz apod.) – Alergeny musí být 
uvedeny na webu, nebo se je spotřebitel musí dovědět jinak již v průběhu objednávání + musí být 
k dispozici i v okamžiku doručení (na obalu, formou letáku, sdělení obsluhy 
 
 
 
 

Hlášení zásilek přijatých ze zahraničí dozorovým orgánům: 
 

Povinnost definována nařízeními vlády, rostlinná komodita bude zapracována do vyhlášky 
ministerstva zemědělství, která by měla platit od 1. 1. 2015. Povinnost nahlašovat živočišné produkty  
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platí již od roku 2011, rostlinné produkty od října 2014 (avšak platnost nařízení pro rostlinné 
produkty jen do 31. 12. 2014). 
  
AKTUÁLNÍ SITUACE: 
- Týká se pouze zásilek přímo dovezených ze zahraničí (členské státy EU i třetí země), které příjemce 

obdrží jako první na území ČR 
- Vztahuje se na všechny komodity živočišného původu a vybrané komodity rostlinného původu 

(broskve, hrušky, jablka, jahody, meruňky, slívy a švestky, třešně, cibuli a česnek, mrkev, 
kořenovou petržel a bulvový celer, rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové, saláty, 
pekingské zelí, chřest, hlávkové zelí, hlávkovou kapustu, růžičkovou kapustu, květák, brokolici a 
kedlubny, brambory konzumní rané a pozdní). 

- 48 hod předem na státní veterinární správu (elektronicky přes webový formulář, živočišné 
produkty), nebo státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (libovolná forma, rostlinné 
produkty) 

- druh, množství, členský stát, a název a adresa podniku odesílajícího potravinu na místo určení, 
adresa místa určení a příjemce potraviny, předpokládaná jednotková prodejní cena bez DPH 
(cena, za kterou byla potravina nakoupena od dodavatele).  

- Výhody MAKRO: produktů zakoupených v MAKRO se povinnost netýká, vše nahlašuje MAKRO 
- Je možné, že se budou požadavky měnit (lhůta hlášení, forma apod.) – usilovná jednání 

 

Požadavky na označování nebalených a zabalených potravin: 
 

ZABALENÁ POTRAVINA = potravina, která byla vyjmuta z původního obalu, naporcována a znovu 
zabalena (sýry, uzeniny) nebo vyrobena a zabalena (zel. saláty, bagety) bez přítomnosti spotřebitele  
Podobné požadavky na informace jako má potravina balená, všechny údaje jsou na novém obalu 
(etiketě): 
• Jméno a adresa výrobce = ten, kdo potravinu naposled ZABALIL, nebo vyrobil (bagety)  
• Název potraviny (= zákonný název tj. + zařazení do skupin a podskupin dle vyhlášek ČR) 
• Čisté množství 
• Seznam složek 
• Země původu (maso všeho druhu od 1. 4. 2015, do té doby jen hovězí) 
• Podmínky skladování 
• DP nebo DMT 
• Alergeny 
• Údaj o přidaných sladidlech, o příp. rozmrazení potraviny, o obsahu kofeinu apod. 
• Údaj o množství hlavní složky v hm. % (zatím nepovinné, neexistuje legislativa) 
• Další povinné údaje dle legislativy EU, nebo ČR 

NEBALENÁ POTRAVINA = prodávána přirozeně bez obalu (pečivo, ovoce a zelenina…) nebo vybalena 
z původního obalu, nabízena k prodeji nebalená a zabalena až spotřebitelem, nebo na jeho žádost, 
(salámy, sýry, saláty, ryby, zákusky) 
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V těsné blízkosti potraviny: 
Jméno a adresa výrobce = potencionální problém, na obalu baleného výrobku není povinnost uvést 
výrobce, může být i dovozce, nebo prodejce, což ale není výrobce ve smyslu požadavku tohoto 
zákona 
Třída jakosti – šunky, některé ovoce a zelenina 
Název potraviny (= zákonný název tj. + zařazení do skupin a podskupin dle vyhlášek ČR) 
Země původu (maso všeho druhu od 1. 4. 2015, do té doby jen hovězí) 
Údaj o sladidlech, kofeinu, rozmrazení potraviny apod. 
V blízkosti prodeje potraviny: 
DP nebo DMT (může být až na etiketě, nalepené na obal po zabalení potraviny na žádost 
spotřebitele) 
Alergeny 
Další povinné údaje dle legislativy EU, nebo ČR 
Na vyžádání: 
Seznam složek 
Množství zdůrazněné složky 
POZOR: na pokrmy se nevztahují požadavky zákona, které jsou definovány pro nebalené a 
zabalené potraviny, ne vše prodávané ve stravovacích službách je však pokrm dle definice pokrmu 
(např. pečivo k polévce, ovoce a zelenina, zákusky balené v cukrárnách domů apod.)  
Výhody MAKRO: Na obalech lokálních vlastních značek je vždy uveden výrobce, u mezinárodních 
vlastních značek je výrobce vždy znám a na požádání lze zjistit = adekvátní zajištění požadované 
informace 
 

Nové orgány kontroly v HoReCa segmentu: 
SZPI: rostlinné komodity (ovoce a zelenina, balené potraviny) 
KVS: živočišné komodity (maso, mléko, vejce) 
KHS/ OHS ZŮSTÁVÁ stejně, jako byla 
Snaha o co nejmenší zatížení podniku (bude korigována duplicita výkonu dozoru – nebudou všude 
chodit všichni) 
Oznámení o počátku, přerušení a změnách činnosti – stále nahlašovat KHS 
Plnění požadavků se bude kontrolovat a posuzovat pro všechny typy zařízení stejně – neexistují 
výjimky např. pro školní jídelny (cílová skupina malé děti, pro které má uvádění povinných údajů 
nulovou informační hodnotu – informace důležité pro rodiče) apod. 
Slib orgánů dozoru, že kontroly budou mít (minimálně na počátku) charakter pomoci, nebudou se 
udělovat zbytečné sankce. 
Všechny informace zde uvedené jsou platné k 3. 12. 2014. Z důvodu rychle se měnící legislativy a 
toho, že mnoho vyhlášek a jiných předpisů je nyní v připomínkovém řízení a počátek jejich platnosti 
se očekává na počátku roku 2015, se mohou informace zde uvedené měnit a doplňovat.  
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