MED
květový nebo medovicový
Včelař: ....................
Bydliště: ..................
Množství: .......................
Minimální trvanlivost do konce (stačí rok)

Označování potravin
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011
ze dne 25. října 2011- prodej do tržní sítě (to znamená, že nezásobuji přímo
konečného spotřebitele)
Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří
mají zájem si informovaněji vybírat potraviny a stravu. Snadná čitelnost textu, barva a
kontrast.

Seznam povinných údajů
Dostupnost a umístění povinných informací o potravinách
V souladu s tímto nařízením musí být u všech potravin povinné informace o potravinách k
dispozici a snadno dostupné.
Vyznačují se na viditelném místě. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani
přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich
nesmí být odváděna pozornost.
a) název potraviny - med květový (nektarový) nebo med medovicový, směrnice rady
2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu připouští označení "med" (ale jen u prodeje do
tržní sítě)
e) čisté množství potraviny - uvádí se v gramech nebo v kilogramech
f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
Datum minimální trvanlivosti se uvádí takto:
- minimální trvanlivost do ...v pořadí den, měsíc a popřípadě rok nebo odkaz na místo, kde je
datum uvedeno na etiketě nebo obalu (s trvanlivostí nepřekračující tři měsíce postačí uvedení
dne a měsíce)
- minimální trvanlivost do konce ...4/2017 (s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak nejvýše v
délce 18 měsíců, postačí uvedení měsíce a roku)
- minimální trvanlivost do konce ...2017 (s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak nejvýše v
délce 18 měsíců, postačí uvedení měsíce a roku)
g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití jen u vyjádření data použitelnosti
"Spotřebujte do…", používá se jen u potravin, které rychle podléhají zkáze
h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku

i) zemi původu nebo místo provenience by se měla uvádět vždy, pokud by opomenutí této
informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, co se týče skutečné země původu nebo místa
provenience daného výrobku.
l) výživové údaje - měly by se nacházet ve stejném zorném poli (všechny povrchy na balení,
které lze přečíst z jednoho zorného úhlu), snadno viditelné
Povinné výživové údaje obsahují informace:
a) o energetické hodnotě a
b) o množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.
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.
Př.:
energetická hodnota 3,2 kcal/g (13 kJ/g)
tuky 0 g
nasycené mastné kyseliny 0 g
sacharidy 80 g
cukry 76 g
bílkoviny 0 g
sůl 0 g
Příloha V
Potraviny, které jsou osvobozeny od požadavku na povinné výživové údaje
2. Produkty zpracované pouze zráním, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek =
MED
Dobrovolně poskytované informace o potravinách
Pro informace o potravinách poskytované dobrovolně platí tyto požadavky:
a) nesmějí uvádět spotřebitele v omyl
b) nesmějí být nejednoznačné ani matoucí pro spotřebitele
c) musí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými údaji.
Dobrovolně poskytované informace o potravinách nesmějí být uvedeny na úkor prostoru pro
povinné informace o potravinách.
Nepřípustnost zdravotních a výživových tvrzení podle vyhl. č. 113/2005 Sb.
(1) Způsoby označování potravin a tabákových výrobků se provádí tak, aby neuváděly
spotřebitele v omyl
a) pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty, totožnosti, vlastností, složení,
množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby,
b) přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje,
c) vyvoláváním dojmu, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve
skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny. (= včelí)
(2) Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných
součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází,
se neuvádějí údaje, že

a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato
vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpisu 8) nebo v přímo použitelném předpisu
Evropské unie 8a) nebo potvrzena příslušným správním orgánem,
b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina,
c) potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných
látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení,
d) potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné
potraviny,
e) potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským
účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis 8) nebo přímo použitelný předpis Evropské
unie 8a) jinak,
f) charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý"
nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo
podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech 9),
g) potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to
neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu 8) nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie 8a),
h) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení
příslušnými náboženskými autoritami.
Číslo šarže.
Doporučujeme všem včelařům, kteří med prodávají na tržnicích nebo v obchodech, uvádět na
etiketách medu i číslo šarže. Číslem šarže může být například datum vytáčení. K tomu je
potřeba archivovat si doma dva vzorky od každé šarže po celou dobu deklarované
trvanlivosti. Pokud by došlo k reklamaci, můžete se o něco opřít, případně použít archivní
vzorek ke kontrolní analýze.
ZÁKON 166/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),
oddíl 4, odst. 1, písm. d)
Chovatel může v malých množstvích (2 tuny ročně)
- prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství,
na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která
zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště
včel; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní
prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o
fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem
medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní
prodejny, také datem minimální trvanlivosti
289/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou
upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
ve znění pozd. předpisů
§ 15
Včelí produkty
(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele,
hospodářství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro
spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny,

která zásobuje přímo konečného spotřebitele a která je na území kraje, v němž se nachází
stanoviště včel, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.
(4) Med prodávaný nebo dodávaný konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 3
nesmí být uváděn dále do oběhu.

