POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM – STRÁVNÍKŮM
Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení EU č.
1169/2011).
Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem
umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem
je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace
o potravinách a pokrmech, které konzumuje.
Podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích je „provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při
poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost
spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je
povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm.
a) Nařízení EU č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení EU
č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení EU
č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na
vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně
zpřístupnit.“
Pro zařízení společného stravování (školní jídelny, závodní jídelny, restaurace, nemocnice atd.)
tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu
vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je
v Nařízení EU č.1169/2011 přímo uveden.
Potravinovým alergenem může být jakákoli potravina. V souladu s Nařízením EU
č. 1169/2011 bude od 13. 12. 2014 nutno označovat vybraných 14 alergenů. Každé zařízení
společného stravování bude povinno zajistit předávání informací v rámci celého potravinového
řetězce (dodavatel potravin - zařízení společného stravování - strávník).
Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajistit dietní stravování
odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech neznamená
snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se o velmi
důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé
potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze
umožníme v souladu s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně
bezpečné.

