
POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ VÍNA  

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

zemědělskými produkty 

- U výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15, 16 (Víno (1), Likérové 

víno (3), Šumivé víno (4), Jakostní šumivé víno (5), Jakostní aromatické šumivé víno (6), 

Perlivé víno (8), Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9), Částečně zkvašený hroznový 

mošt (11), Víno ze zaschlých hroznů (15) a Víno z přezrálých hroznů (16)) se uvádí: 

-  

- Označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII (lze 

vynechat u vín, jejichž etikety obsahují název chráněného označení původu nebo 

chráněného zeměpisného označení) 

- u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením: 

o i) výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ 

(lze v určitých případech vynechat) a 

o ii) název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného 

označení; 

 

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových 

 

- uvedení provenience 

o u vín bez CHOP/CHZO : 

 „víno z (…)“; „vyrobeno v(…)“, „výrobek z (…)“ 

 „víno z Evropského společenství“ nebo „směs vín z Evropského 

společenství“ 

 „směs vín z různých zemí mimo Evropského společenství“ 

 „víno vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“ 

o U vín S CHOP/CHZO: 

 „víno z (…)“, „vyrobeno v (…), „výrobek z (…)“ 

  

- název stáčírny (u šumivých vín název producenta nebo prodejce) 

 

- u dovážených vín název dovozce  

 

- u šumivého vína údaj o obsahu cukru 

Přírodně tvrdé – brut nature  

Zvláště tvrdé – extra brut  

Tvrdé – brut  

Zvláště suché – extra sec  

Suché – sec  

Polosuché – demi-sec 

Sladké – doux  



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 nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem obsahujícím slovo 

„složení“.  

- Seznam složek obsahuje všechny složky potraviny seřazené sestupně podle 

hmotnosti, stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny 

- Seznam složek se nevyžaduje u jednosložkových potravin 

- Seznam složek se nevyžaduje v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je vyšší 

než 1,2 % objemových 

3. Alergeny 

- uvádějí se v seznamu složek s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze 

seznamu v příloze II a název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je 

zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, 

například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. 

- není-li seznam složek uveden – uvádí se slovo „obsahuje“ a následně název 

látky nebo produktu ze seznamu v příloze II. 

- pochází-li více složek nebo pomocných látek obsažených v potravině z jediné 

látky nebo jediného produktu ze seznamu v příloze II, musí to být v označení jasně 

uvedeno pro každou danou složku nebo pomocnou látku. 

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

na danou látku nebo produkt. 

4. Čisté množství potraviny 

- Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, centilitrech, mililitrech, 

kilogramech nebo gramech, jak je to vhodné: 

 u tekutých produktů v objemových jednotkách; 

 u ostatních produktů v hmotnostních jednotkách. 

5. Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti  

- nemusí být uvedeno u vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných 

vín a podobných výrobků 

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. Země původu 

 

9. Návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné  

 

10.  U nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah 

alkoholu v procentech objemových 
- Číslem s nejvýše jedním desetinným číslem, po něm následuje symbol „% obj.“ a 

může mu předcházet slovo „alkohol“ nebo zkratka „alk.“ 

- Obsah alkoholu se stanoví při teplotě 20 °C 

 

Údaj o skutečném obsahu alkoholu se uvádí ve stejném zorném poli jako název 

potraviny a čisté množství potraviny! 

-  
 

11. Výživové údaje 

 

- Uvádění výživových údajů není povinné v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je 

vyšší než 1,2 % objemových 

  



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

- Pokud se jedná o balenou potravinu, uvede provozovatel potravinářského podniku při 

uvádění na trh označení šarže na balení potraviny nebo na etiketě, která je k němu připojena. 

- Povinnost označit potravinu označením šarže se nevztahuje na 

 - obaly, jejichž největší plocha je menší než 10 cm
2
, 

 -  potraviny označené datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je   

 toto datum vyjádřeno jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí. 

  



Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

 

- u jakostního vína stanovené oblasti se uvede slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru 

Zemské víno 

- povinné údaje: 

 - zeměpisný údaj "české" nebo "moravské" + označení "zemské víno" 

- dobrovolné údaje: 

 - název odrůdy 

 - vinařská obec 

Víno bez CHOP/CHZO nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením 

ročníku 

- na etiketě nemůže být uvedena odrůda révy vinné uvedená ve Státní odrůdové knize  a 

nesmí být uveden výraz "odrůdové víno" 

Jakostní víno 

- povinné údaje:  

 - název vinařské oblasti 

 - označení "jakostní víno" + - lze označit dovětkem "odrůdové" ( + uvedení odrůdy) 

nebo "známkové" (uvedení známky) 

 - evidenční číslo jakosti 

- dobrovolné údaje: 

 - název odrůdy 

 - název vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě 

Jakostní víno s přívlastkem 

- povinné údaje: 

 - název vinařské oblasti a podoblasti 

 - výraz "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem" + uvedení druhu 

          - kabinetní víno 

          - pozdní sběr 

          - výběr z hroznů 

          - výběr z cibéb 

          - ledové víno 

          - slámové víno 



 - evidenční číslo jakosti 

- dobrovolné údaje: 

 - název odrůdy 

 - ročník sklizně 

 - název vinařské obce a tratě 

  



PŘÍKLAD SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO VÝROBKU PATŘÍCÍHO MEZI ZEMSKÉ VÍNO 

 

 

  
Odrůda 

(dobrovolný údaj) 

Uvedení provenience 

Údaj moravské zemské 

víno 

Skutečný obsah alkoholu 

Alergeny 

Stáčírna 

Čisté množství potraviny 



PŘÍKLAD SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO JAKOSTNÍHO VÍNA 

  

Údaj jakostní víno odrůdové 

+ uvedení odrůdy 

Údaj o obsahu zbytkového 

cukru 

Vinařská oblast 

Uvedení provenience 

Údaj o skutečném 

obsahu alkoholu 

Evidenční číslo jakosti 

Čisté množství potraviny 

Jméno provozovatele PP, pod 

jehož jménem je potravina 

uváděna na trh 



PŘÍKLAD SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO VÝROBKU PATŘÍCÍHO MEZI JAKOSTNÍ VÍNO 

S PŘÍVLASTKEM 

Skutečný obsah alkoholu 

Uvedení provenience 

Stáčírna 

Alergeny 

Čisté množství potraviny 

Název vinařské oblasti a 

podoblasti 

výraz "víno s přívlastkem" 

+ druh přívlastku 

Odrůda + ročník 

(dobrovolné údaje) 

Údaj o obsahu zbytkového 

cukru 



 


