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Příloha 1  

Výčet látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost: 

 

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, 

oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 

 

2. Korýši a výrobky z nich 

 

3. Vejce a výrobky z nich 

 

4. Ryby a výrobky z nich 

 

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 

 

6. Sójové boby a výrobky z nich 

 

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 

 

8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus 

avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové 

ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie 

(Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich 

 

9. Celer a výrobky z něj 

 

10. Hořčice a výrobky z ní 

 

11. Sezamová semena a výrobky z nich 

 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 

 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

 

14. Měkkýši a výrobky z nich 



 

 

Příloha 2 

Seznam alergenů používaný ve stravovacích zařízeních 
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Příloha 3 

Dotazníkové šetření na téma označování alergenů v  

potravinách a pokrmech 

Jsem studentkou posledního ročníku ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě a v 

rámci své závěrečné práce provádím průzkum mezi spotřebiteli týkající se označování  

alergenů v potravinách a pokrmech připravovaných v restauracích a jiných stravovacích 

zařízeních. Pár minut Vašeho času mi pomůže získat relevantní informace k danému tématu. 

Výsledky tohoto šetření jsou anonymní a nebudou užity k žádnému jinému účelu než ke 

zpracování diplomové práce. 

Mockrát děkuji. 

Bc. Veronika Muchová 

 

Základní informace o respondentovi 

 

1. Jste muž nebo žena? 

 

a. Muž 

b. Žena 

2. Označte prosím svou věkovou 

kategorii. 

 

a. do 20 let 

b. 21-40 let 

c. 41-65 let 

d. 66- více 

3. Označte prosím své nejvyšší 

dosažené vzdělání. 

a. Základní 

b. Středoškolské 

c. Úplné středoškolské 

d. Vysokoškolské 

4. Musíte, ze zdravotních důvodů 

sledovat přítomnost základních 

zákonem vymezených alergenů 

v potravinách a pokrmech? 

a. Ano 

b. Ne 

 

 

Označování alergenů v pokrmech podávaných ve stravovacích zařízeních 

 

5. Víte, jaké jsou povinnosti 

provozovatelů stravovacích zařízení 

pro označování alergenů v pokrmech? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

6. Sledujete obsah alergenů v pokrmech 

při návštěvě stravovacího zařízení? 

 

a. Vždy 

b. Většinou 

c. Občas 

d. Nikdy 
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7. Považujete označování alergenů 

v pokrmech za důležité? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

8. Je pro Vás stávající (tak jak je ve 

stravovacích zařízeních realizován) 

způsob označování alergenů 

dostačující? 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

9. Považujete označování alergenů 

v pokrmech za důvěryhodné? 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

 

Označování alergenů u potravin v obchodech 

 

10. Víte, jaké jsou povinnosti výrobců a 

prodejců pro označování alergenů v 

potravinách? 

 

a. Rozhodně ano 
b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

11. Sledujete obsah alergenů 

v potravinách při jejich nákupu? 

 

a. Vždy 

b. Většinou 

c. Občas 

d. Nikdy 

 

12. Je pro Vás dosavadní způsob (tak jak 

je realizován v obchodech) 

označování alergenů dostačující? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

13. Považujete označování alergenů 

v potravinách za důležité? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

 

14. Pokud máte k danému tématu nějaké připomínky, zde se můžete podělit o svůj vlastní 

názor nebo zkušenost. 
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Příloha 4 

Dotazníkové šetření na téma označování alergenů v potravinách a 

pokrmech pro provozovatele stravovacích zařízení 

Jsem studentkou posledního ročníku ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě a v 

rámci své závěrečné práce provádím průzkum týkající se označování alergenů v potravinách a 

pokrmech podávaných ve stravovacích zařízeních. Tento dotazník je určen všem 

provozovatelům stravovacích zařízení, podnikatelům, šéfkuchařům a dalším, kterých se 

povinnost označování alergenů u potravin a pokrmů týká.  

Výsledky tohoto šetření jsou anonymní a nebudou užity k žádnému jinému účelu než ke 

zpracování diplomové práce. 

Mockrát děkuji. 

Bc. Veronika Muchová 

1. Označte prosím kategorii, do které 

byste své stravovací zařízení zařadili. 

 

a. Restaurace, Hotel 

b. Kavárna, Pekárna, Cukrárna 

c. Závodní, Školní jídelna 

d. Prodejní stánek, Bufet 

e. Jiné, uveďte jaké: 

............................ 

2. Označte prosím svou pozici ve 

stravovacím zařízení. 

 

a. Majitel 

b. Provozovatel 

c. Ředitel, Manažer 

d. Šéfkuchař 

e. Jiné, uveďte jaké: 

............................ 

3. Je pro Vás současná legislativa 

v oblasti označování alergenů 

dostatečně srozumitelná? 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

4. Myslíte si, že jako stravovací zařízení 

splňujete povinnosti pro označování 

alergenů, které udává současná 

legislativa? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

5. Vznikly Vám v souvislosti se 

zavedením označování alergenů 

jednorázové náklady? Pokud ano 

označne příslušnou kategorii. 

a. do 5 000 Kč 

b. 5 001 – 25 000 Kč 

c. 25 001 – 50 000 Kč 

d. 50 001 Kč a více 

e. Žádné náklady nevznikly 

6. Vznikají ve Vašem stravovacím 

zařízení v souvislosti s označováním 

alergenů i průběžné náklady? 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 
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7. Označte prosím způsob, jakým jsou 

ve Vašem stravovacím zařízení 

alergeny označovány. 

 

a. Číslem 

b. Celým slovem 

c. Větou: Informace o obsahu 

alergenů u obsluhy. 

d. Jiným způsobem, uveďte 

jakým:........................... 

8. Je personál ve Vašem stravovacím 

zařízení dostatečně srozuměn 

s problematikou označování 

alergenů? (školení, seminář...) 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Rozhodně ne 

9. Prosím pokuste se odhadnout na 

procentuální škále, kolik zákazníků se 

zajímá o obsah alergenů v pokrmech 

a potravinách. 

 

a. 0%-25% zákazníků 

b. 26%-50% zákazníků 

c. 51%-75% zákazníků 

d. 76%-100% zákazníků 

 

10. Vnímáte ze svého pohledu 

označování alergenů v pokrmech a 
potravinách za důležité (bez ohledu 

na platnou legislativu)? 

 

a. Rozhodně ano 

b. Spíše ano 
c. Spíš ne 

d. Rozhodně ne 

 

11. Pokud máte k danému tématu nějaké připomínky, zde je prostor pro Váš názor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


