
IV. 

 

Platné znění příslušné části návrhu vyhlášky č. 76/2003 sb., 

kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a 

směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

76/2003 Sb. 

 

VYHLÁŠKA  

ze dne 6. března 2003, 

 

kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi 

kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony 

 

Změna: 43/2005 Sb. 

  

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen 

"zákon") a v souladu s právem Evropských společenství1) pro přírodní sladidla, med, 

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony: 

 

ODDÍL 2 

 

MED  

 

§ 7  

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí  

  

a) medem - potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, 

fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv 

květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech 

rostlin včelami (Apis mellifera), které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými 

látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech, 

 

b) medem květovým (nektarovým) - med pocházející zejména z nektaru květů, 

 

c) medem medovicovým - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího z 

rostlin na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin, 

 

_______________ 
1) Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích cukru určených k lidské spotřebě. 

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě. 

Směrnice Komise 98/28/ES ze dne 29. dubna 1998, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o přepravu volně 

loženého surového cukru po moři. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice 

Rady 2001/110/ES o medu. 
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d) pastovým medem - med, který byl po získání upraven do pastovité konzistence a je tvořen 

směsí jemných krystalů,  

e) vytočeným medem - med získaný odstřeďováním odvíčkovaných bezplodových plástů, 

f) plástečkovým medem - med uložený a zavíčkovaný včelami do bezplodových plástů čerstvě 

postavených na mezistěnách vyrobených výhradně ze včelího vosku nebo bez nich a prodávaný 

v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,  

g) vykapaným medem - med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů, 

h) medem s plástečky - med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu, 

i) lisovaným medem - med získaný lisováním bezplodových plástů za použití mírného ohřevu 

do 45 st.C nebo bez použití tepla, 

j) filtrovaným medem - med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických 

nebo organických látek takovým způsobem, že dochází k významnému odstranění pylu, 

k) pekařským medem (průmyslovým medem) - med určený výhradně pro průmyslové použití 

nebo jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat 

počínající kvašení nebo mohl být zahřát. , 

l) pylem – přirozená součást medu, která není podle nařízení o poskytování informací o  

potravinách spotřebitelům4) považována za složku medu. 
 

 

§ 8 

 

Členění medu  

 

Med se člení: 

a) podle původu  

1. květový, 

2. medovicový,  

 

b) podle způsobu získávání nebo obchodní a úpravy  

1. vytočený med,  

2. plástečkový med,  

3. lisovaný med,  

4. vykapaný med,  

5. med s plástečky,  

6. filtrovaný med,  

7. pastový med. , 

8. pekařský med. 

  

§ 9  

 

Označování 

 

 (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu se med dále označí na 

etiketě 

 

________________________ 
4) 

Čl. 2 odst. 2 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 

poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, 

směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 

2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. 
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a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání a úpravy podle § 8 

písm. b); v případě, že se jedná o vytočený med, nemusí být způsob získávání a úpravy uveden, 

 

 

a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání nebo obchodní 

úpravy podle § 8 písm. b); v případě, že se jedná o vytočený med, lisovaný med nebo 

vykapaný med nemusí být původ, způsob získávání a obchodní úpravy uvedeny a 

výrobek lze označit jenom jako med, 

 

b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí 

Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze jej označit příslušným názvem: 
 

b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více 

zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze názvy zemí původu nahradit jedním 

z následujících označení:  

 

1. "směs medů ze zemí ES", „směs medů ze zemí EU“ 

  

2. "směs medů ze zemí mimo ES", „směs medů ze zemí mimo EU“ 

 

3. "směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES", „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo 

EU“. 

 

(2) Označení medu, s výjimkou filtrovaného medu a pekařského medu (průmyslového medu), 

může být doplněno následujícími údaji:  

  

a) regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z 

uvedeného zdroje původu,  

  

b) ve vztahu k původu medu názvem "jednodruhový" nebo "smíšený",  

  

c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného 

druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky,  

  

d) specifickými kritérii jeho jakosti.  

 

(3) Pekařský med (průmyslový med)  se kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím 

právním předpisu2) označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“  a dále zemí  

původu podle odstavce 1 písm. b). 

 

 (3) Pekařský med (průmyslový med) a filtrovaný med kromě údajů uvedených v zákoně 

a v prováděcím právním předpisu se na přepravních nádobách, obalech a v obchodních 

dokladech označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“ a „filtrovaný med“. 

Pokud je med pekařský nebo med filtrovaný přidaný do jiného druhu medu, označí se 

směs těchto medů jako „med pekařský“ nebo „med filtrovaný“. 
  

(4) Pekařský med (průmyslový med) musí být na všech obalech označen v blízkosti názvu 

údajem, že med je určen pouze na vaření, pečení nebo jiné zpracování.  

  

(5) Pokud je pekařský med (průmyslový med) použit jako složka potraviny, může být v názvu 
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této potraviny použit termín „med“ namísto termínu „pekařský med“ nebo „průmyslový med“; 

v seznamu složek se však vždy uvede název „pekařský med“ nebo „průmyslový med“.  

  

(6) Přípustné záporné hmotnostní odchylky u spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze  

č. 3 tabulce 3.  

  

§ 10  

 

Požadavky na jakost  

 

(1) Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně 

přídatných látek. 

  

(2) Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jiná specifická součást medu jakákoli jiná složka, s 

výjimkou případů, kdy tomu při odstraňování cizorodých anorganických a organických 

látek cizích látek, zejména filtrací, nelze zabránit.  

  

(3) Med, s výjimkou pekařského (průmyslového) medu, nesmí  

 a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy,  

 b) začít kvasit nebo pěnit,  

 c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny nebo se stanou  neaktivní 

významně  inaktivovány., 

 d) být u něj uměle změněna kyselost.  
 

(4) U medu nesmí být uměle změněna kyselost. 

 

(5) Filtrovaný med a pekařský (průmyslový) med nesmí být přidáván do jiných medů 

uvedených v § 8.  

  

(6) (4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 

tabulkách 1 a 2.  

  

 

  

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb. 

 

 

Tabulka 1 - Smyslové požadavky 

 

Med Konzistence a vzhled Chuť Barva 

květový 

mírně až silně, 

viskózní, tekutý, 

částečně až plně 

krystalický         

výrazně sladká až 

škrablavá    

vodově čistá až s 

nazelenalým 

nádechem, slabě 

žlutá až zlatavě žlutá   

medovicový 

mírně až silně 

viskózní, tekutý, 

částečně až plně 

krystalický       

sladká, popřípadě 

kořeněná až mírně 

škrablavá   

tmavohnědá s 

nádechem do 

červenohněda 
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Tabulka 2 - Fyzikální a chemické požadavky 

 

Požadavek Druh medu     

květový medovicový Pekařský 

(průmyslový) 

součet obsahů fruktózy 

a glukózy  (% hmot. 

nejméně) 

60,0 45,0 - 

obsah sacharózy (% 

hmot.  nejvýše)        
5,01) 5,0 - 

obsah vody (% hmot. 

nejvýše)3)                 
20,0 20,0 23,0 

Kyselost (mekv/kg 

nejvýše)        
50,0 50,0 80 

Hydroxymethylfurfural 

(mg/kg nejvýše)4)        
40,0 40,0 - 

obsah ve vodě 

nerozpustných látek (% 

hmot. nejvýše)2)                                        

0,10 0,10 - 

elektrická vodivost 

(mS.m-1)5)            
nejvýše 80,0 nejméně 80,0 - 

aktivita diastázy 

(stupňů podle 

Schadeho nejméně)6)                    

8,0 8,0 - 

 

 

1) U medu  květového jednodruhového  akátového  z trnovníku akátu (Robinia  

seudoacacia), z tolice vojtěšky (Medicago sativa),    z banksie  (Banksia  menziesii), z 

kopyšníku (Hedysarum),    z blahovičníku (Eucalyptus camadulensis), z Eucryphia lucida, 

z Eucryphia miliganii, z citrusů  (Citrus spp)., může být obsah sacharózy nejvýše 10,0 %; u 

levandulového medu (Lavandula spp.) a u medu z brutnáku lékařského (Borago officinalis) 

může  být obsah sacharózy nejvýše 15,0 %. 

2) U medu lisovaného se připouští nejvýše 0,50 % hmotnostních ve vodě nerozpustných látek. 

3) U vřesového (Calluna) medu a medu průmyslového může být obsah vody nejvýše 23 %; u   

medu z vřesu (Calluna vulgaris), určeného pro  průmyslové účely může být obsah vody 

nejvýše 25 %. 

3) U vřesového (Calluna) medu může být obsah vody nejvýše 23 %; u pekařského medu z 

vřesu (Calluna vulgaris) může být obsah vody nejvýše 25 %. 

4) U medů  deklarovaného původu  z regionů s tropickým  klimatem a směsi těchto medů  

může být obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg. 

4) U  medů  deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi obsahující 

výlučně tyto medy může být obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg. 

5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus   

camadulensis),  lípa  (Tilia  spp.),  vřes  obecný  (Calluna vulgaris), a (Leptospermum),  

(Melaleuca spp 

5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus   

camadulensis),  lípa  (Tilia  spp.),  vřes  obecný  (Calluna vulgaris), balmín neboli 

manuka (Leptospermum), kajeput (Melaleuca spp). 

6) U medu s přirozeně nízkým  obsahem  enzymů  (citrusové medy)  a obsahem HMF  

nižším než 15  mg/kg může být aktivita diastázy nejméně 3. 
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