
POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ NEBALENÉHO HOVĚZÍHO MASA 

 

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování 

hovězího masa a výrobků z hovězího masa 

 

Povinné údaje:  

 - referenční číslo zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty, tímto číslem 

může být identifikační číslo jednotlivého zvířete, ze kterého maso pochází, nebo identifikační 

skupiny zvířat 

 - země narození 

 - země výkrmu 

 - schvalovací číslo jatek, ve kterých bylo zvíře poraženo + země, ve které se jatka 

nacházejí, údaj zní Poraženo v (název státu) (schvalovací číslo) 

 - schvalovací číslo bourárny + země, ve které se bourárna nachází, údaj zní: 

Bouráno v (název státu) (schvalovací číslo) 

Pokud hovězí maso pochází ze zvířat narozených, chovaných a poražených v jednom státě, 

uvede se: Původ (název státu). 

- údaje se uvedou v blízkosti nabízení masa k prodeji (např. informační tabule) 

 

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

zemědělskými produkty 

Příloha VII 

Pod dohledem příslušného orgánu se rozdělí všechny kusy skotu mladší dvanácti měsíců do 

jedné z těchto dvou kategorií: 

 - kategorie V: skot mladší než osm měsíců (identifikační písmeno kategorie - V) 

 - kategorie Z: skot ve věku od osmi do dvanácti měsíců (identifikační písmeno této 

kategorie - Z) 

Maso kategorie V se uvádí na trh pod obchodním názvem telecí  

Maso kategorie Z se uvádí na trh pod obchodním názvem hovězí maso z mladého skotu 

U skotu mladšího dvanácti měsíci se dále uvede údaj o věku zvířete 

 - buď ve formě:  



  - věk při porážce: mladší 8 měsíců; věk při porážce: od 8 do 12 měsíců 

 - nebo:  

  - kategorie V nebo kategorie Z 

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

spotřebitelům 

- povinný je pouze údaj o alergenech 

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

- tam, kde je tato potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti 

 - výrobce (nevztahuje se na nezpracované produkty) 

  název potraviny, 

- v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji 

 datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti ( stačí i na etiketě nebo obalu 

potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele) 

 alergeny 

 další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis 

Evropské unie (např. informace o původu dle 1760/200) 

 

  



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

akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 

 

- název skupiny podle přílohy č. 2, tabulky 1  

 

 

 

 

 

 

- název živočišného druhu zvířete nebo výraz uvedený v příloze č. 2, tabulce 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se dále při uvádění na trh označí slovy 

„mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“. 

 

- U nebaleného výsekového masa, které bylo zmrazeno a spotřebiteli je nabízeno v 

rozmrazeném stavu, se tam, kde je maso přímo nabízeno k prodeji spotřebiteli, viditelně 

umístí v blízkosti názvu masa údaj „rozmrazeno" 



 


