
OBCHODOVÁNÍ S OVOCEM A ZELENINOU – POŽADAVKY 

EHK/OSN NOREM 

Legislativní požadavky 

• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví 

výrobků z ovoce a zeleniny 

• V případech, produkty splňují platné normy přijaté Evropskou hospodářskou komisí 

Organizace spojených národů (EHK/OSN), považují se produkty za produkty splňující 

všeobecnou obchodní normu dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011, 

EHK/OSN normy 

• Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu EHK/OSN zabezpečují rozvoj a zachování 

účinného mezinárodního obchodu v evropské integraci v reakci na potřeby globální 

ekonomiky. 

• Evropská hospodářská komise organizace spojených národů vytváří celosvětové standardy 

kvality zemědělských produktů pro zajištění vysoce kvalitní produkce, zvýšení ziskovosti 

a ochrany zájmů spotřebitelů. EHK/OSN normy jsou používány mezinárodně vládami, 

výrobci, obchodníky, dovozci, vývozci a mezinárodními organizacemi. 

• V současné době je k dispozici 55 norem v angličtině, francouzštině, ruštině, případně 

dalších jazycích.  

• Odkaz na normy na webu: http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-

standardse.html  

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html


 

Webové stránky EHK/OSN (anglicky UNECE) s dostupnými standardy 



 

Seznam dostupných standardů



Příklad standardu: 

 

Standard EHK/OSN pro avokáda: 

I. Definice produktu 

• Tento standard se vztahuje na plody druhu Persea americana Mill. dodané spotřebiteli 

v čerstvém stavu. 

II. Ustanovení týkající se kvality 

• Cílem tohoto standardu je definovat požadavky na kvalitu avokáda po přípravě a balení. 

A. Minimální požadavky na plody 

• Intaktní 

• Pevné bez náznaku kažení 

• Čisté 

• Bez škůdců 

• Bez poškození způsobeném škůdci 

• Stopka max. 10 mm 

• Suché 

• Bez cizích chutí a pachů 

B. Požadavky na zralost 

• Minimální obsah sušiny: 

• 21 % odrůda Hass 

•  20 % odrůdy Fuerte, Pinkerton, Reed a Edranol 

• 19 % ostatní odrůdy 

▪ Plody nemají být hořké 

C. Klasifikace 

i. Extra 

Plody výjimečné kvality, typické pro danou odrůdu. Plody musí být bez 

poškození. 

ii. I. Třída 

Plody dobré kvality. Povoleny jsou drobné odchylky tvaru a barvy a 

drobné poškození slupky – zhojené lenticely, poškození sluncem. 

iii. II. Třída 

Musí dodržovat minimální požadavky. Jsou povoleny odchylky v tvaru 

a barvě a poškození slupky. 



III. Požadavky týkající se velikosti 

• K zajištění uniformity plodů v rámci jednoho balení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Povolené odchylky 

A. Odchylky v kvalitě 

▪ 5 % pro výběrovou (extra) třídu a 10 % pro I. a II. třídu 

B. Odchylky velikosti 

▪ 10 % 

 

V. Ustanovení o obchodní úpravě 

A. Jednotnost 

• Obsah každého balené musí být jednotný a obsahovat plody stejné země 

původu, kvality, barvy a velikosti. 

B. Balení 

• Čistý obal, který nezpůsobí poškození plodů je nezbytný.  

 

VI. Ustanovení týkající se označování 

A. Identifikace 

• Označení balírny/odesílatele 

B. Druh produktu 

• označení „avokádo“, pokud obal není průhledný + označení odrůdy 

 



C. Původ produktu 

▪ země původu 

D. Obchodní specifikace 

▪ třída 

▪ váha nebo počet číselný kód velikosti doprovázen celkovou hmotností 

E. Úřední značka (dobrovolná)  

 

 


