
Informování o alergenech ve stravovacích provozech 

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 
informací o potravinách spot ebitelům. Toto na ízení p ináší stravovacím provozům povinnost informovat 
zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). 
 

Alergeny se rozumí potraviny uvedené v p íloze II na ízen (EU) č. 1169/2011 (viz p íloha). 
 

Jak informovat strávníky o přítomných alergenech: 

Informací se rozumí  

- písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každé konkrétní potravině, pokrmu a nápoji. 
 

- Informace o přítomnosti alergenů musí být (pokud není informace o alergenech uvedena 

prost ednictvím kompletního složení pokrmu se zvýrazněním alergenů) uvedena slovem 
„obsahuje" (po něm následuje samotný výčet názvů alergenních složek) – nap .: Obsahuje 
pšeničnou mouku (lepek), sóju, vejce, celer. 

Podle návrhu metodického pokynu, může být strávníkovi písemná informace o alergenech předána: 

a) vyvěšením, umístěním na viditelném místě (seznam všech p ipravovaných pokrmů, spolu s 
informací o obsažených alergenech - písemná informace udávající alergeny obsažené v 
jednotlivých pokrmech), 

b) uvedením přímo v jídelníčku na jídelním lístku, (p ípadně v nápojovém lístku u podávání 

nápojů), a to vypsáním konkrétních alergenů nebo čísly podle alergenu (pokud je číselné 
vyjád ení, musí být k dispozici tabulka s alergeny, kde jsou pod jednotlivými čísly uvedeny) 

c) předložením písemné informace na základě osobního vyžádání. Strávníkovi musí být 

prokazatelně, viditelně a z etelně sděleno, že informaci o alergenech obdrží po dotázání se 
(nap . viditelným textem: „Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici 
na vyžádání u obsluhy" apod.). 
 

d) při objednávce pokrmu „na dálku" (nap . objednávka stravy p es internet), musí být strávník 
o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu na dálku (nap . 
prost ednictvím webových stránek) a informaci o obsažených alergenech musí mít k dispozici i 
v okamžiku odběru pokrmu. 

K vytvo ení seznamu alergenů v konkrétním pokrmu musí být k dispozici kompletní údaje o 
zpracovávaných potravinách a surovinách: 

 výrobci potravin musí na obaly (v p ípadě nebalených potravin do průvodní dokumentace) 
uvádět veškeré povinné údaje, včetně alergenů, 

 v rámci receptury je nutné sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen, 
 alergeny mohou být uvedeny p ímo v receptu e pokrmu, nebo je lze sepsat p i p ípravě 

konkrétního pokrmu, 

Výsledná informace pro strávníka je souhrnem všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci 
přípravy vneseny  

Princip informování strávníka p ed jeho rozhodnutím o výběru pokrmu, nápoje nebo potraviny se 
nevztahuje na prodej prost ednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních 
prostor. 



 

                                                           
1
 Dle P ílohy II, NA ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 

o poskytování informací o potravinách spot ebitelům, o změně na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 

1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a na ízení Komise (ES) č. 608/2004 

Použije se ode dne 13. prosince 2014 

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST1 

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich 
hybridní odrůdy a výrobky z nich 
kromě:  
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (A výrobky z nich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň  

alergenicity, kterou úřad stanovil pro příslušný základní produkt.) 
b) maltodextrinů na bázi pšenice 1); 
c) glukózových sirupů na bázi ječmene;   
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu  

2. Korýši a výrobky z nich  

3. Vejce a výrobky z nich 

4. Ryby a výrobky z nich 
kromě:  
a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků;  
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína 

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 

6. Sójové boby a výrobky z nich  
kromě:   

a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku 1); 

b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfa-tokoferol-acetátu, přírodního d-alfa-tokoferol-

sukcinátu ze sóji;  

c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;   

d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji   

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 
kromě:  
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu;  
b) laktitolu  

8. Skořápkové plody, konkrétně:  
mandle (Amygdalus communis L.),  

lískové ořechy (Corylus avellana),  

vlašské ořechy (Juglans regia),  

kešu ořechy (Anacardium occidentale),  

pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch),  

para ořechy (Bertholletia excelsa),  

pistácie (Pistacia vera),  

makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich,  
kromě: 

     ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu  
9. Celer a výrobky z něj 
10. Hořčice a výrobky z ní  
11. Sezamová semena a výrobky z nich 
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjád eno jako 

celkový SO 2, které se propočítají pro výrobky určené k p ímé spot ebě nebo ke spot ebě po 
rekonstituování podle pokynů výrobce 

 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 
 14. Měkkýši a výrobky z nich 



 

Informace o látkách nebo produktech  

vyvolávají í h alergie e o es áše livost  
o saže ý h v e ale ý h výro í h, které zde  

nabízíme k prodeji, Vám v souladu s 
 

NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU   
č. 69/ , o poskytová í i for a í o potravi á h spotře itelů , 

 

 

NA VAŠE PŘÁNÍ SDĚLÍ PERSONÁL PROVOZOVNY 
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