Průvodce označováním potravin
Základní údaje, které výrobce povinně uvádí, musí být pro spotřebitele v ČR v češtině, na viditelném místě – srozumitelné a snadno čitelné, samozřejmě nezakryté, nepřerušené jinými údaji a nesmazatelné.Velikost písma není stanovena.
Potřebné informace najdete buď přímo na obalu výrobku nebo na připevněné „visačce“.
Výrobce musí na balených produktech uvést především to, co spotřebitele nejvíc zajímá – datum použitelnosti. Uvádí se na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke zkažení a které musí mít na obale
označení „Spotřebujte do…“ Po uplynutí data použitelnosti se výrobek nesmí dále prodávat, ani nabízet bezplatně. Datum
minimální trvanlivosti vymezuje minimální dobu, po kterou si potraviny zachovávají své specifické vlastnosti a splňují
požadavky na zdravotní nezávadnost. Tyto výrobky se po uplynutí zmíněné doby mohou prodávat dál (třeba i zlevněné), ale
musí být označeny a odděleny od běžného zboží.
Uváděny také musí být informace o způsobu použití (např. u potravin určených k mikrovlnnému ohřevu nebo
k ředění) a skladování, příp. o uchovávání po otevření obalu.

Dalšími povinnými údaji jsou:
• název obchodní firmy a sídlo výrobce nebo dovozce
• název potraviny – název jejího druhu („máslo“, „čokoláda“, „tavený sýr“)
• údaje o složení a množství výrobku pro spotřebitelovu možnost posouzení, zda cena odpovídá obsahu a toho, aby se
vyvaroval nepřijatelných složek - jsou uváděny i přídatné látky (tzv. aditiva – “Éčka“) označené E-kódem nebo názvem
látky

• množství druhově totožných jednotek vyrobených za stejných podmínek (šarže) – uvádí se datum výroby (nebo kód, pokud
není datum použitelnosti/trvanlivosti)
• údaj o účelu (u potravin pro zvláštní výživu)
• údaje možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví a o ošetření ionizujícím zářením.
Zvláštní požadavky na označování platí např. pro bioprodukty, potraviny z geneticky modifikovaných surovin, potraviny
pro kojeneckou výživu, pro různé diety nebo pro suplementy (doplňky stravy) a pro víno. Ve zvláštních případech se uvádí údaj
o výživové (nutriční) hodnotě, v jiných je vyžadován údaj o třídě jakosti.
Výjimky z označování jsou stanoveny u obalů s malou plochou nebo u opakovaně používaných obalů označených nesmazatelným textem.
Způsoby označování nesmějí uvádět spotřebitele v omyl pokud jde o vlastnosti, množství nebo původ potraviny.
Nesmějí výrobku přisuzovat vlastnosti a účinky, které nemá, příp. vyvolávat dojem, že výrobce nabízí potravinu, která vykazuje
zvláštní charakterové vlastnosti, když ve skutečnosti mají tyto vlastnosti všechny podobné potravinové výrobky.
Podrobné informace o značení potravin včetně aktualizovaných prováděcích vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích, se specifickými požadavky pro jednotlivé skupiny potravin najdete na www.bezpecnostpotravin.cz.

