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Požadavky na značení čepovaného vína  

Požadavky na značení podle zákona 321/2004, zákona 110/1997 Sb. a předpisů EU   

V MÍSTĚ NABÍDKY VIDITELNĚ ZPŘÍSTUPNIT SNADNO ČITELNÉ ÚDAJE  

Požadavek Upřesnění  Příklad 

Označení druhu 
produktu  Víno 

Označení CHOP/CHZO pokud je obsahuje * 
Označení tradičního 
výrazu pokud je obsahuje 

Zemské, jakostní, jakostní 
s přívlastkem ….. 

Označení stáčírny 

Slova „stáčírna“ nebo „plněno v…“ plus název stáčírny a adresa 
stáčírny  
Nebo 
pro vína s CHOP/CHZO výrazy odkazující na vinohradnický podnik Plněno v název, adresa. 

Údaj o provenienci 

 Slova „víno z…“, „vyrobeno v…“, „výrobek z…“ nebo rovnocenný 
výraz + název státu, kde byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno; 

 Slova „víno z Evropského společenství“ nebo rovnocenný výraz 
nebo „směs vín z různých zemí Evropského společenství“ – 
v případě vína vzniklého smícháním vín z několika členských států; 

 Slova „směs vín z různých zemí mimo Evropské společenství“ nebo 
„směs vín z …“ + názvy třetích zemí – v případě vín vyrobených ze 
směsi vín pocházejících z více třetích zemí; 

 Slova „víno z Evropského společenství“ nebo rovnocenný výraz 
nebo „víno vyrobené v… z hroznů sklizených v…“ + názvy 
členských států – v případě vín vyrobených v jednom členském státě 
z hroznů sklizených v jiném členském státě; 

 Slova „víno vyrobené v… z hroznů sklizených v… + názvy třetích 
zemí – v případě vín vyrobených ve třetí zemi z hroznů sklizených 
v jiné třetí zemi. 

Víno z České republiky 
Víno ze Slovenské republiky 
Víno z Evropského 
společenství …. 



HACCP  COOP družstvo Velké Meziříčí 
Datum vydání 
1.1.2018 

 
 

V MÍSTĚ NABÍDKY VIDITELNĚ ZPŘÍSTUPNIT SNADNO ČITELNÉ ÚDAJE  

Požadavek Požadavek Požadavek 

Skutečný obsah 
alkoholu 

Prodávající:    
- přímo uvede tento údaj, nebo 
- uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu ve víně 
žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný 
význam 
 

13 „%obj.“  
 
Mohou předcházet slova: 
„skutečný obsah alkoholu“, 
nebo „skutečný alkohol“, nebo 
„alk.“  

Slovní vyjádření obsahu 
zbytkového cukru 

Prodávající:    
- přímo uvede tento údaj, nebo 
- uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu ve víně 
žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný 
význam 
 

Suché – cukr do 4 g/l. Do 9 g/l, 
jestliže celk. kyselost je nejvýše 
o 2 g nižší než obs. zbytk. 
cukru.  
Polosuché – cukr do 12 g/l. Do 
18 g/l, jestliže celk. kyselost je 
nejvýše o 10 g nižší než obs. 
zbytk. cukru.  
Polosladké – cukr do 45 g/l 
Sladké – cukr nejméně 45 g/l 

Údaj o alergenní složce 

Při prodeji čepovaného vína v zařízeních, kde jej není možné 
konzumovat (tj. mimo provozovny společného stravování – např. v 
trafikách, květinářstvích apod.), uvede PPP povinné údaje o přítomné 
alergenní složce dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., 
podle podmínek stanovených pro balené potraviny v čl. 21 nařízení 
č. 1169/2011a v čl. 51 a v příloze X nařízení (ES) č. 607/2009 Obsahuje: siřičitany. 
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*Vína s CHOP nebo CHZO – ČR: 
Země CHOP CHZO 

Česká republika Čechy též doplněno Mělnická české 

  Čechy též doplněno Litoměřická    
Morava též doplněno Slovácká moravské 

  Morava též doplněno Mikulovská   

  Morava též doplněno Znojemská    
Morava též 
doplněno Velkopavlovická 

 

 
Novosedelské slámové víno  

 
Šobes, Šobeské víno  

  Znojmo   
 
 


