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Sekundární právo (právní normy) 

o Směrnice - Directive (zákony...) 

o Nařízení - Regulation (přímo) 

o Rozhodnutí – Decission (přímo) 

o Doporučení (Pokyn) - Guidance 

 

Primární právo  SMLOUVA - TREATY 



 

ČSN 

ČSN EN 

ČSN ISO 

ČSN EN ISO 

BRC/IoP 

CEN 

Comité Européen de Normalisation 

Evropský výbor pro normalizaci 

European Comittee for Standardisation 

ISO 

International standard Organisation 



 

§ 3 

§ 4 
477/2001 Sb.  

zákon o obalech 

ČSN EN 13427 

ČSN EN 13428           ČSN EN 13429 

ČSN EN 13430           ČSN EN 13431 

ČSN EN 13432           ČSN EN 13430 

ČSN CR 13695-1  

ČSN 77 0150-2 idt CEN/R 13695-2  



Insignia – změna barvy 
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Nařízení 1935/2004 

Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty, včetně aktivních a 
inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami 
(dále jen „materiály a předměty“), které v konečném stavu: 
a) jsou určené pro styk s potravinami; 
 nebo 
b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny; 
 nebo 
c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami 
nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde  
k přenosu jejich složek do potravin. 

Aktivní a inteligentní obaly 



Nařízení 1935/2004 čl.2, čl. 4 

„aktivními materiály a předměty určenými pro styk s potravinami“ (dále 
jen „aktivní materiály a předměty“) se rozumějí materiály a předměty, 
které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav balených 
potravin.  

Jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly složky, které uvolňují nebo 
absorbují látky do nebo z balených potravin nebo prostředí, které 
potraviny obklopuje; 

Aktivní obaly 



Nařízení 1935/2004 čl.4;  Nařízení 450/2009 č. 3 

„Inteligentními materiály a předměty“ se rozumí materiály a 

předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, 

které potraviny obklopuje;  

 

Inteligentní materiály a předměty nesmějí poskytovat informace  

o stavu potravin, které by mohly být pro spotřebitele zavádějící. 

Inteligentní obaly 



Aktivní a inteligentní materiály a předměty již uvedené do styku s potravinami 
musí být odpovídajícím způsobem označeny tak, aby spotřebitel mohl 
identifikovat nejedlé části. 

Značení 



Aktivní a inteligentní materiály a předměty již uvedené do styku s potravinami 
musí být odpovídajícím způsobem označeny tak, aby spotřebitel mohl 
identifikovat nejedlé části. 

 

NEJEZTE 

Povolené látky 



Vzory prohlášení: 

 

Manuál SVP obaly pro potraviny a kosmetiku 2018 - 11. vydání  

Prohlášení o shodě 



 certifikováno pro WorldStar Packaging Award 

 



konference  

obalový galavečer - 

OBAL ROKU 
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