
 

Soutěž o nejlepší Regionální med 2016 

 
KKV ČSV Moravskoslezského kraje organizuje poprvé na tradiční včelařské výstavě v Ostravě ve 
dnech 23. - 25. září 2016 soutěž o zlatou medaili „Regionální med MSK 2016“. Vítěz bude ceněn 
hodnotnou cenou. Touto soutěží chceme přispět ke zvýšení povědomí o kvalitním medu a 
prezentovat kvalitní potravinu našeho regionu. 
 
Podmínkou zařazení medu do soutěže bude rozbor medu fyzikálně chemických parametrů dle 
vyhlášky 76/2003 Sb., který si včelař zajistí ve zkušební laboratoři na své náklady.Dále etiketa na 
sklenici medu pro zařazení do soutěže je povinná, musí být podle platného Nařízení evropského 
parlamentu a rady č.1169/2011, protože se v soutěží o zlatou medaili ,,Regionální med MSK 2016“ 
vedle kvality medu bude hodnotit i úroveň balení medu. 

 
Podmínky soutěže: 
1. 1 sklenice medu 720ml  
2. med z letošního medobraní z regiónu Moravskoslezského kraje. 
3. protokol o zkoušce (rozbor medu fyzikálně chemických parametrů dle vyhlášky 76/2003 Sb.) 
4. etiketa na medu splňující nařízení č.1169/2011 (může být vyrobena včelařem) 
5. med musí být do soutěže dodán nejpozději 23.9.2016 do 12 hod. na výstavišti Černá louka 
v Ostravě do expozice ochutnávky medu  

 
Vyšetření je možno nechat provést v rámci dotačního titulu dle Nařízení vlády č. 197/2005 
v platném znění - platí pro včelaře a to v akreditované laboratoří:  
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou, nebo 
Státní veterinární ústav Olomouc,Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc 
 
Etiketa na medu ( převzatá informace ze Zkušební laboratoře VÚVč Dol ) 
 
Pozn. do 720ml sklenice se vejde od 0,95kg do 1,04kg medu. Pokud jsou sklenice plné, není 
problém psát na etiketu: "Hmotnost min. 960 gramů". 
 

Od prosince 2014 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. To se týká i 
nás včelařů. 

I nadále pro označování medu platí národní předpisy: platná znění veterinárního zákona č. 
166/1999 Sb.(prodej ze dvora), zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 
113/2005 Sb. (mj. výživová a zdravotní tvrzení) a vyhlášky č. 76/2003 Sb (druhy medu a jeho 
parametry). 

Nebudeme rozlišovat, zda med bude prodáván v tržní síti, na tržišti nebo v místní prodejně. 
Když prostudujeme všechny právní předpisy a vybereme pro nás důležité údaje k označování 
medu, dojdeme k následujícímu shrnutí co musí etiketa obsahovat. 

MED 

květový nebo medovicový 
Včelař: .................... 
Bydliště: .................. 
Množství: ....................... 
*Minimální trvanlivost do konce (stačí rok) 
 
Nikdo vám nemůže říci, že je chybná etiketa medu, na které bude uvedeno: 
 
* Minimální trvanlivost si stanovuje výrobce. Rozumná doba je do tří let. Med totiž po celou 
uvedenou dobu musí splňovat normu. Pokud bychom uvedli příliš dlouhou dobu trvanlivosti, mohlo 
by se stát, že přirozeným procesem stoupne obsah HMF nad povolenou hranici. 
 



Pro med je nejvhodnější označení data minimální trvanlivosti (DMT) tímto způsobem:"Minimální 
trvanlivost do konce: rrrr" Nebo můžete použít formulaci: "Datum minimální trvanlivosti 2 roky 
od data plnění." K tomu je nutné uvést: "Datum plnění dd.mm.rrrr". 
 
Formulace "Spotřebujte do..." je pro med nevhodná. Používá pro potraviny, které podléhají rychle 
zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. mléčné výrobky. Navíc musí výrobce na obal 
doplnit i údaje o podmínkách skladování. 
 
Označení druhu medu je povinný údaj v souladu s vyhláškou 
č. 76/2003, § 8, písmeno a. 
 
Med se dělí podle původu na 

 med květový - med pocházející zejména z nektaru květů 
 med medovicový - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího mízu 

na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin 
Abyste dodrželi označení druhu medu podle vyhlášky, musíte znát jeho vodivost. 
Za chybnou deklaraci byly v loňském roce kontrolami uděleny sankce. 
Pro med květový platí, že výsledek stanovení elektrické vodivosti musí být max. 80 mS.m-1, 
pro med medovicový musí být hodnota vodivosti více než 80 mS.m-1. 
 
Nespoléhejte, že druh medu poznáte podle barvy. 
Vodivost můžete nechat změřit v laboratoři, nebo si pořídit vlastní soupravu pro měření vodivosti 
medu (http://www.beedol.cz/kontrola-medu-doma/). 
 
Povinné označení druhu medu můžete doplnit o rozšiřující údaje, například: 

 květový pastový (legislativa nezná pojmy, jako šlehaný nebo krémový, nemá ani 
pastovaný) 

 medovicový z Beskydských lesů (regionální, územní nebo místní označení původu ) 
 květový smíšený 
 medovicový lesní 
 květový akátový (označení druhu rostliny, ze které med pochází, zcela nebo 

převážně z tohoto druhu, přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i mikroskopickou 
analýzou , viz §9, odstavec (2) písmeno c, vyhl. 76/2003 Sb) 
 
Příklady chybných označení druhu medu: 
Med lesní 
Med smíšený 
Med lipový 
 
Nový požadavek pro označování potravin - energetická hodnota a množství živin. 
 
Se soupisem obsahu živin se setkáváme na obalech potravin stále častěji. Musíme takto označovat 
i med? 
Naštěstí ne. Med je totiž podle příslušného nařízení: produkt zpracovaný pouze zráním, který 
obsahuje jedinou složku nebo skupinu složek osvobozen od požadavku na povinné výživové údaje 
 
Naše doporučení je tyto údaje neuvádět. 
Pokud je na etiketu uvedete, budeme posuzovat jejich úplnost a správnost, jejich umístění v jednom 
zorném poli a snadnou čitelnost, jak to ukládají právní předpisy. 
 
Neuvádějte na etiketách žádná zdravotní a výživová tvrzení, a tvrzení, která uvádějí 
spotřebitele v omyl. 
Zakazuje to vyhl. č. 113/2005 Sb. a další předpisy 
 
O jaká tvrzení se například jedná? 
Neuvádějte slova jako: 
pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný, vhodný k 
prevenci..., včelí. 
 



Tato omezení se týkají informací uváděných na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, 
na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, 
která potravinu doprovází. Proto pozor i na visačky a příbalové letáky. Stejná pravidla podle sdělení 
inspekce platí i pro internet. 
 
Dále na etiketě nepoužívejte žádné tzv. „pečetě kvality“ nebo „záruky kvality“, pokud na ní nemáte 
uvedený přímo rozbor konkrétní šarže a doma nevedete evidenci těchto šarží. 
 
Přímo na etiketách však můžete použít odkaz na ocenění v soutěži "Český med" (i z 
minulých ročníků). 
 
Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte prosím tato pravidla: 
Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být 
současně uveden tento text: Včelař (podnik) je nositelem zlaté (stříbrné) medaile soutěže 
Český med 200…. za med ..... (druh medu uveďte podle diplomu). 
 
Zveme k hojné účasti a držíme kvalitnímu medu palce:) 
 
Za organizační tým: 
Alena Vítková v.r. 
 


