
Zařazení vajec dle hmotnosti 
do příslušné hmotnostní skupiny.

» Informace o zemi, kde byla vejce zabalena 
nemusí odpovídat zemi původu vajec. 
Původ lze zjistit z označení přímo na 
skořápce vajec. Česká vejce nesou v kódu 
označení CZ. 

» Číslo chovu si můžete u vajec z České 
republiky vyhledat na stránkách státního
podniku    Mezinárodní testování drůbeže
(www.mtd-ustrasice.cz).

» V obchodní síti se prodávají výhradně 
vejce jakostní třídy A, tj. vejce čerstvá. 
Vejce třídy B se smějí dodávat pouze na 
průmyslové zpracování.

» Vejce se dle hmotnosti dělí na:
S  – malá, do 53 g
M – střední, 53-63 g
L – velká, 63-73 g
XL – velmi velká, nad 73 g

» Obaly mohou být označeny slovy „třída A“ 
nebo písmenem „A“, a to buď samostatně 
nebo v kombinaci se slovem „čerstvá“.

» Pokud je na obalu vajec třídy A navíc 
uvedeno i označení „extra“ nebo „extra 
čerstvá“, byla vejce tříděna a zabalena 
nejpozději 4 dny po snášce. Takto 
označená mohou být prodávána 
do devátého dne po snášce.

» Na etiketě můžete nalézt další údaje jako 
např. cena, cena za jednotku, označení 
typu obalu a také čárový kód, který je 
pouze dobrovolným údajem.

Vejce se třídí podle jakosti na třídu A, 
neboli čerstvá, a třídu B.

Podmínky skladování se uvádějí v případě,
že tak přímo stanoví právní předpis nebo
to vyžaduje charakter potraviny. Pro vejce
právní předpis stanoví teplotu v uvedeném 
rozmezí.

Údaj o způsobu chovu nosnic, který může
být v kleci, v hale, ve volném výběhu nebo 
v rámci ekologického zemědělství.

Číslo balírny nebo třídírny, které může být 
i ve formě oválu. Zkratka země v tomto čísle 
není informací o původu vajec.

Vejce se označí datem minimální
trvanlivosti. Toto datum nemůže být
delší než 28 dnů po snášce. 

Kód šarže je na potravině povinný, pokud 
není datum minimální trvanlivosti nebo 
datum použitelnosti uvedeno jako 
nekódované označení dne a měsíce 
v uvedeném poradí.

Pro jednoznačnou identifikaci povahy 
potraviny musí být  na obalu označen
zákonný název. Tím se rozumí název,
který je definovaný právním předpisem.

Vyjádření množství 
formou počtu kusů
v balení. Vysvětlení kódu producenta 

na vejci. Může být uvedeno na 
vnější nebo vnitřní straně 
balení.

Jméno nebo obchodní název 
provozovatele potravinářského 
podniku. Dobrovolně zde může 
být uvedena i informace, zda se 
jedná o výrobce, prodejce, 
distributora ap.

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN VEJCE VÍŠ, CO JÍŠ?

Poslední čtyřčíslí je údaj 
o hospodářství (chovu)

Kód země producenta 
(země, kde byla vejce snesena):
CZ – Česká republika
SK – Slovensko
LT – Litva

První číslice označuje metodu chovu nosnic:
1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách (na podestýlce)
3 – vejce nosnic v klecích
0 – vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO)

Text letáku je informativního charakteru a není právně závazný. Platnost ke dni 1. 9. 2019.


