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Stanovisko MZe (SVS a SZPI) ke způsobu označování potravin uzených 
tradičním kouřem, nebo při použití kouřových aromat ke dni 1.1. 2023 

 

1. Uzení potravin tradičním kouřem a regenerovaným kouřem 
 
Uzení je specifický způsob technologické úpravy potraviny, zahrnující konzervaci 
a aromatizaci antimikrobiálními a antioxidačními složkami kouře.  
V návaznosti na tuto úpravu se potravina na základě přílohy VI nařízení (EU) 
č. 1169/2011 označí výrazem „uzený“ nebo „zauzený“ apod. Takto lze označit výrobky 
ošetřené tradičním, nebo regenerovaným kouřem v písm. a) a b). U výrobků uzených 
podle písm. a) lze výraz „uzený“ apod. doplnit výrazem „tradičně“ a výrazy podobného 
významu.  
 
a) Uzení tradičním kouřem 

 
V tomto případě potravina vystavena kouři vyvíjeném několika způsoby, například 
doutnáním dřevěných pilin, třením, působením páry, fluidním způsobem a jiné. Kouř 
není v tomto případě kondenzován, dále purifikován nebo frakcionován a je 
zachována komplexnost jeho složek.  

V tomto případě nemusí být kouř ve složení uveden jako složka.  

 
b) Uzení regenerovaným kouřem 

V tomto případě je potravina vystavena kouři, jenž je regenerován rozprašováním 
kouřových aromat v udírně po dobu a za teplotních podmínek, jež jsou podobné 
podmínkám pro uzení teplým nebo studeným kouřem. 

Kouřovým aromatem je dle článku 3 odst. 2, písm. f) nařízení (EU)  
č. 1334/2008 produkt získaný frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, 
z něhož vznikají primární kouřové kondenzáty, primární dehtové frakce nebo 
sekundární kouřová aromata (definovány dle nařízení (ES)  
č. 2065/2003). 
V tomto případě musí být aroma uvedeno ve složení jako složka - slovy „kouřové 
aroma“ na základě přílohy VII části D nařízení (EU) č. 1169/2011. 

 

2. Potraviny aromatizované kouřovým aromatem (tekutým kouřem)  
na povrchu nebo zapracováním do potraviny 
 
Jedná se o jinou úpravu než uzení regenerovaným kouřem způsobem podle bodu 1 
písm. b). Kouřové aroma je aplikováno na povrch potraviny nebo do potraviny 
zapracováno. 
 
Kouřovým aromatem je dle článku 4, odst. 2, písm. f) nařízení (EU) č. 1334/2008 produkt 
získaný frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, z něhož vznikají primární 
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kouřové kondenzáty, primární dehtové frakce nebo sekundární kouřová aromata 
(definovány dle nařízení (ES) č. 2065/2003). 
 
Při použití kouřového aroma vně nebo uvnitř výrobku se aroma uvede ve složení 
potraviny v seznamu složek slovy „kouřové aroma“ na základě přílohy VII části D nařízení 
(EU) č. 1169/2011. 
 
Potravinu je možné dobrovolně označit v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a)  
např. slovy: s kouřovým aroma, s uzeným aroma, s kouřovou příchutí apod. Jelikož bylo 
k potravině přidáno aroma a potravina nebyla upravena procesem uzení, není možné 
potravinu označit výrazy uzená, zauzená apod. 

 

3. Potraviny aromatizované kouřovým aromatem (tekutým kouřem)  
na povrchu nebo zapracovaným do potraviny a zároveň uzené způsoby podle 
bodu 1 
 
Potravina se na základě přílohy VI nařízení (EU) č. 1169/2011 označí výrazem „uzený“ 
nebo „zauzený“ apod.  
 
Při použití kouřového aroma vně nebo uvnitř výrobku se aroma uvede ve složení 
potraviny v seznamu složek slovy „kouřové aroma“ na základě přílohy VII části D nařízení 
(EU) č. 1169/2011. 
 
 
Toto stanovisko MZe (SVS a SZPI) je pouze informativního charakteru. Závazný výklad 
právních předpisů při jejich aplikaci na konkrétní případ mohou provádět pouze nezávislé 
soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu má pouze informativní význam a není 
právně relevantní. 


