
POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ VAJEC 

 

Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 

potraviny živočišného původu 

 

Provozovatelé potravinářských podniků nesmí uvést na trh produkt živočišného původu, s 

nímž se manipuluje v zařízení, které podléhá schvalování, pokud není označen 

identifikačním označením. 

Identifikační označení pro balení vajec není nezbytné, pokud jsou balení opatřena kódem 

balírny/třídírny. 

 

Nařízení EP a R (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 

zemědělskými produkty 

 

Vejce jsou tříděna podle jakosti: 

- Třída A neboli „čerstvá“ 

- Třída B (smějí se dodávat pouze do potravinářského a jiného průmyslu) 

Vejce třídy A jsou rovněž tříděna podle hmotnosti. 

Vejce se označují kódem producenta. 

 

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce 

Na vnější straně obalu se zřetelně a čitelně uvede: 

- Číslo balírny/třídírny 

- Třída jakosti („třída A“, „A“ samostatně nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“) 

- Hmotnostní skupina (S, M, L, XL) 

- Datum minimální trvanlivosti (nejdéle 28 dní po snášce) 

- Údaj o zvláštních podmínkách skladování, který doporučuje spotřebitelům 

uchovávat vejce po zakoupení v chladu 

- Údaj o způsobu chovu 

 

Na vnější nebo vnitřní  straně obalu se vysvětlí význam kódu producenta. 

Označení „extra“ nebo „extra čerstvá“ ,může být použito jako doplňující údaj o jakosti na 

baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce. 

 

 



Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům 

1. Název potraviny 

- Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 

 

2. Seznam složek 

- Seznam složek se nevyžaduje u: potravin sestávajících z jedné složky, pokud je název 

potraviny totožný s názvem složky nebo název složky umožňuje určit povahu složky 

bez rizika záměny  

3. Alergeny 

- uvedení alergenů se nevyžaduje v případech, kdy název potraviny jasně odkazuje na 

danou látku nebo produkt. 

4. Čisté množství potraviny 

- Uvádí se hmotnostní skupina + počet kusů  

 

5. Datum minimální trvanlivosti, 

 

6. Podmínky uchování nebo podmínky použití 

- Pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo použití, 

jsou tyto podmínky uvedeny. 

- Aby bylo zajištěno správné uchování nebo použití potraviny po otevření 

obalu, uvádějí se v případě potřeby podmínky uchovávání nebo lhůta 

spotřeby. 

7. Jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku, 

pod jehož jménem je potravina uváděna na trh 

 

8. Výživové údaje 

- Povinné výživové údaje obsahují informace: 

a) o energetické hodnotě a 

b) o množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a 

soli. 

- Obsah povinných výživových údajů podle odstavce 1 je možné doplnit o uvedení 

množství jedné nebo více z těchto živin: 

a) mononenasycené mastné kyseliny (monoenové mastné kyseliny); 

b) polynenasycené mastné kyseliny (polyenové mastné kyseliny); 

c) polyalkoholy; 

d) škrob; 

e) vláknina, 



f) veškeré vitaminy nebo minerální látky uvedené na seznamu v bodě 1 části A 

přílohy XIII, které jsou přítomné ve významných množstvích vymezených v 

bodě 2 části A přílohy XIII. 

- Údaje o energetické hodnotě a obsahu živin se vyjadřují na 100 g nebo 100 ml, 

pokud se uvádějí údaje o vitaminech a minerálních látkách, vyjadřují se rovněž jako 

procentní podíl referenčních hodnot příjmu stanovených v části A bodě 1 přílohy 

XIII na 100 g nebo 100 ml. 

- Energetickou hodnotu a obsah živin lze navíc vyjádřit jako procentní podíl 

referenčních hodnot příjmu stanovených v části B přílohy XIII na 100 g nebo 100 

ml, pak se musí v jejich těsné blízkosti rovněž nacházet toto prohlášení: „Referenční 

hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)“. 

- Energetickou hodnotu a obsah živin podle čl. 30 odst. 1 až 5 lze vyjádřit navíc 

k vyjádření na 100 g nebo 100 ml rovněž na jednu porci nebo jednotku spotřeby, 

pokud je to snadno srozumitelné pro spotřebitele a pokud je na etiketě vyznačena 

velikost porce nebo jednotky spotřeby a je na ní uveden počet porcí nebo jednotek 

obsažených v balení 

 

- Informace o výživových údajích se musí nacházet v jednom zorném poli! 

 

- Nezpracované produkty obsahující pouze jedinou složku nebo skupinu složek 

jsou osvobozeny od požadavku na povinné výživové údaje 

 

 

Vyhláška č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty 

rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 

 

Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvádí na vejcích se skládá z 

a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem 

„1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu, 

 „2“ pro vejce nosnic v halách, 

„3“ pro vejce nosnic v klecích, nebo 

 „0“ pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického 

zemědělství 

b) registračního kódu státu, 

c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního 

čísla hospodářství. 

  



PŘÍKLAD SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO BALENÍ VAJEC 
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