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Předmluva  
 

Při neexistenci jednotného postupu Společenství tato příručka poskytuje návod 
stanovení odkapané netto množství s cílem splnění požadavků evropské legislativy pro 

značení potravin.1,2  Informace jsou založeny na stejných požadavcích týkajících se 
tolerancí a hmotnosti, jako jsou požadavky uvedené pro předbalení se značením „e“ ve 

směrnici č. 76/211/EEC3 (dále jen směrnice). Při dodržení tohoto návodu budou plně 
pokryty metrologické požadavky na odkapané množství. Tento návod je v souladu 

s požadavky a způsoby zkoušek uvedenými v OIML R 87 (2004)4. 
 

Návod stanoví požadavky, plány odběru vzorků a postupy zkoušek pro ověření 
odkapaného množství, odkapané proprané hmotnosti a odkapané rozmražené 
hmotnosti (dále jen ‚odkapaná hmotnost‘), kterou zainteresované osoby mohou 
používat při monitorování a regulaci. Další informace jsou poskytnuty pro výrobce, kteří 
mají povinnost kontrolovat hmotnost plnění způsobem, který zajišťuje dosažení cílové 
odkapaného množství.  

 

 
 

Rozsah 
 
 

Návod pokrývá všechny výrobky v hotovém balení, na něž se vztahuje požadavek 
uvádět odkapané množství pevné složky potraviny nabízené v tekutém médiu 
v souladu s významem evropské legislativy v oblasti značení potravin. Návod je rovněž 
v souladu s OIML R 87 (2004), kde definice balicího materiálu považuje tekutinu z výrobku 
s odkapané množství jako obalový materiál a pevnou složku jako produkt.  

 
U výrobků, kde není jasné, zda tekutina z výrobku s odkapaného množství „má zůstat 
nevyužitá“, vyjasnění poskytuje seznam tekutých médií v evropské legislativně v oblasti 

značení potravin1. 

 
Z praktických důvodů se do této příručky zahrnuje hmotnost odkapaného propláchnutého 

výrobku, i když neexistuje povinnost udávat „odkapané a propláchnuté množství5“. 
Vztahuje se na případy, kdy omáčka například není určena ke spotřebě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Článek 8.4 směrnice č. 2000/13/ES  Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o 

sbližování zákonů členských států v oblasti označování, prezentace a reklamy potravin. Tento bude 
odvolán dne 13. prosince 2014. 
2 
Článek 23 předpisu (EU) č. 1169/2011 Evropského parlamentu a rady ze dne 25. října 2011 o 

poskytování informací o potravinách pro spotřebitele. 
3 

Směrnice rady z 20. ledna 1976 o přiblížení zákonů členských států v oblasti výroby určitých 
předbalených výrobků podle hmotnosti nebo podle objemu (76/211/EHS). 
4 

OIML R 87 (2004): Množství výrobků v předbalení. 
5 

Upozorňujeme, že ‚odkapaná propláchnutá hmotnost‘ znamená jednu nebo více složek mimo rozsah 
legální metrologie 
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1 Definice 
 

Následující definice jsou založeny na definicích ze směrnice, evropské legislativy 
v oblasti značení potravin a v OIML R 87 (2004). Tyto pojmy nejsou používány 
v evropské legislativě, ale představují srozumitelné vysvětlení toho, jak by tyto pojmy 

měly být interpretovány ve světle aktuálních norem OIML R 79 (1997)6 a OIML R 87 
(2004). 

 
 

1.1 Jmenovitá množství 
 

Množství výrobku v hotovém balení včetně tekutiny média/zálivky (viz odstavec 1.4) 
deklarované na etiketě. 

 

 

1.2 Jmenovité odkapané množství, jmenovité odkapané proprané 
množství a jmenovitá odkapaná rozmražená množství (An) 

 

Množství výrobku v předbalení minus tekutina média/zálivky (viz odstavec 1.4) 
 

 

1.3 Skutečné odkapané množství, skutečné odkapané proprané 
množství a skutečné odkapané rozmražené množství 

 

Množství výrobku v hotovém balení po dosažení rovnováhy roztoku, avšak nikoliv u 
rozmražené množstvíi) a tekutého média, které bylo odkapáno v souladu se způsoby 
provádění zkoušek v části 3. 

 
Poznámka 1: Mražené mořské plody: předmražené mořské plody, které jsou pokryty 
vrstvou vody, aby tato zmražená vrstva chránila kvalitu výrobku. Skutečná množství 
mořských plodů by měla být bez této zmražené vrstvy (viz odstavec 1.4). 

 
Poznámka 2: V této příručce je pojem „množství“ používán namísto „váha“, protože 
pojem „odkapaná množství“ je mezinárodně uznávaný pojem. Z důvodu nejistoty 
postupu zkoušky není žádný podstatný rozdíl mezi hodnotou „množství“ a „váhy“.  

 

1.4 Tekuté médium (zálivka) 
 

Tekuté médium (zálivka) je definováno jako následující produkty, případně jejich směsi a 
rovněž zmražené nebo nárazově zmražené, přičemž tato tekutina je pouze přídavek 
k podstatným prvků daného produktu, a tudíž není rozhodujícím faktorem pro jeho 
zakoupení: voda, vodné roztoky soli, solný roztok, vodné roztoky potravinových kyselin, 
ocet, vodné roztoky cukrů, vodné roztoky dalších sladidel, ovocné nebo zeleninové šťávy 
v případě ovoce nebo zeleniny.  

 
Poznámka 1: Definice tekutiny (zálivky) je v souladu s evropskou legislativou v oblasti 
značení potravin

1,2. 

 
Poznámka 2: Definice zálivky odpovídá všeobecné normě kodexu pro označování 
přebalených potravin (CODEX STAN 1-1985) odstavec 4.3.3. 

 
Poznámka 3: Kde použití definice obalového materiálu z OIML R87 (2004) povede 

k nejasnostem, tekutiny uvedené v evropské legislativě v oblasti označování potravin1  a 
CODEX STAN 1-1985 mohou udávat další specifikace. 

 
Pro účely dobrovolného uvádění odkapaného množství mohou být následující média 
použita jednotlivě nebo v kombinaci s výše uvedenými médii: vodné roztoky škrobů,  
 
 

6 
OIML R 79 (1997): Požadavky na značení předbalených výrobků. 
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mléko a mléčné deriváty, ovocné nebo zeleninové pyré a další pevná a polopevná média, 
jako např. kachní sádlo nebo jedlé oleje.  

 
 

1.5 Šarže 
 

Šarže zahrnuje všechna předbalení stejného jmenovitého množství, stejného typu a 
stejné výrobní série zabalené na stejném místě, která mají být zkontrolována.  

 

 

1.6 Tolerovatelná záporná chyba (TNE) 
 

Množství, o něž předbalení může klesnout pod jmenovitou odkapané množství, 
jmenovitou odkapanou propranou množství nebo jmenovitou odkapanou rozmraženou 
množství.  

 
Poznámka 1: Plán odběru vzorků v odstavci 2.3 a tolerance použité v tabulce 1 byly 
převzaty ze směrnice pro přípravu předbalených výrobků podle množství.  
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2 Požadavky a plán odběru vzorků 
 

Požadavky a plán odběru vzorků jsou založeny na požadavcích směrnice.  
 
 

2.1 Požadavky na velikost šarže 
 

Velikost šarže bude omezena na níže stanovené množství. 
 

Když jsou předbalení kontrolována na konci balicí linky, počet v každé šarži se musí 
rovnat maximálnímu hodinovému výkonu balicí linky, bez omezení velikosti šarže.  

 
V ostatních případech bude velikost šarže omezena na 10 000. 

 
 

2.2 Požadavky na odkapané množství 
 

2.2.1 Skutečná odkapaná množství hotových balení v šarži nesmí být průměrně nižší než 
jmenovitá množství (na základě odstavce 2.3.1 postupu zkoušky). 

 
2.2.2 Jednotlivá hotová balení, která mají zápornou chybu skutečně odkapaného množství 

vyšší, než je tolerovatelná záporná chyba uvedená v tabulce 1, budou definována jako 
vadná předbalení (na základě odstavce 2.3.2.1 a 2.3.2.2 postupu zkoušky). 

 
2.2.3 Jednotlivá hotová balení, která mají zápornou chybu skutečně odkapaného množství 

vyšší, než je dvojnásobek tolerovatelné záporné chyby uvedené v tabulce 1, budou 
definována jako nepřijatelná a nesmí být uvedena na trh (na základě odstavce 2.3.2.3 
postupu zkoušky). 

 
Tabulka 1: Tolerovatelná záporná chyba odkapaného množství 

 

 
Jmenovitá odkapaná 

množství 
An (g) 

 

Tolerovatelná záporná chyba (TNE) 

 

Jako % An 
 

g 

5 až 50 9 - 
50 až 100 - 4,5 

100 až 200 4,5 - 
200 až 300 - 9 
300 až 500 3 - 
500 až 1 000 - 15 

1 000 až 10 000 1,5 - 

 
Poznámka 1: Tolerance v tabulce 1 odráží tolerance doporučené v OIML R 87 
(2004). 

 
 
 

2.3 Postup zkoušky (destruktivní zkouška) 
 

Budou zkontrolována předbalení s velikostí vzorku n = 20 odebraná ze šarže 
náhodným výběrem.  

 

2.3.1  Zkouška průměru 
 

Šarže předbalení budou pro účely této zkoušky považovány za přijatelné, pokud vzorový 

průměr hodnot skutečné odkapaného množství (= součet skutečných odkapaných 

množstvíí tohoto vzorku nebo předbalení děleno 20) bude vyšší nebo rovno: 
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n n 

 
 

A   
s  t 

 A 
n 

 

 0,64  s 

 

 
V tomto vzorci: 

 
An je jmenovité odkapané množství, jmenovité odkapané propláchnuté množství nebo 

jmenovité odkapané rozmražené množství hotového balení, 
S  je předpokládaná standardní odchylka skutečného obsahu šarže* a 
t je 2,86 (úroveň významnosti 0,995 studentského příspěvku s 19 stupni volnosti). 
* Předpokládaná standardní odchylka S se vypočítá pomocí následujícího výrazu: 

 

 

( x   x)
2  
 ( x  x)

2  
 ( x  x)

2  
 ..... ( x  x)

2 

      1  2  3  20   

19 
 

 
Kritéria přijetí nebo odmítnutí průměru x- ze šarže předbalení7 

jsou uvedena v tabulce 2: 
 

Tabulka 2: Kritéria přijetí a odmítnutí 
 

 

 
 

Počet v 
šarži 

 

 
 

Počet ve 
vzorku 

 

Kritéria  

 
Přijetí 

 
Odmítnutí 

 

 
 

100 nebo více 

 

 
 

20 

 

 

x ≥ An – 0,640s 

 

 

x < An – 0,640s 

 

 
 

2.3.2  Kontrola minimálního přijatelného množství 
 

Zkouška počtu závad nebo nepřijatelných jednotek v šarži bude provedena v souladu 
s plánem odběru jednoho vzorku uvedeným v tabulce 38: 

 
Tabulka 3: Plán odběru jednoho vzorku 

 

 
Počet 

v šarži 

 
Počet ve 

vzorku 

 

Počet vadných jednotek  

Kritérium 
přijetí 

Kritérium 
odmítnutí 

 
 

100 nebo více 

 
 

20 

 
 

1 

 
 

2 

 
2.3.2.1  Pokud se počet vadných jednotek zjištěných ve vzorku rovná 0 (nula) nebo 1, potom 

šarže bude považována za přijatelnou (viz rovněž 2.2.2)9. 
 
2.3.2.2  Pokud se počet vadných jednotek zjištěných ve vzorku rovná 2 nebo více, potom šarže 

bude odmítnuta (viz rovněž 2.2.2)8. 
 
 
 

7 
Na základě směrnice 76/211/EHS, příloha II, 2.3.3.2. 

8 
Na základě směrnice 76/211/EHS, příloha II, 2.2.2. 

9 
Směrnice 76/211/EHS příloha II, 2.2.2. 
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2.3.2.3  Pokud budou ve vzorku nalezeny jakékoliv nepřijatelné jednotky, šarže bude odmítnuta 

(viz rovněž 2.2.3). 
 

Poznámka 1: Pokud šarže nesplní požadavky plánu odběru vzorků, potom bude 
vyžadovat nápravu. Je-li to vhodné, šarže mohou být spojovány nebo roztříděny, 
aby byly splněny požadavky této příručky. Pokud to není vhodné, potom šarže musí 
být vydány prostřednictvím kontrolovaného sekundárního výstupu a označeny 
revidovanou jmenovitou odkapané množství, aby bylo zjevné, že deklarovaný údaj 
nesplňuje předpis.  

 
 
 

3 Postupy stanovení odkapaného množství 
 

3.1 Obecné informace 
 

3.1.1  Rozsah a pole aplikace 
 

Tento postup se používá při kontrole odkapaného množství, odkapaného 
propláchnutého množství nebo odkapaného rozmraženého množství předbalených 
potravin v rozpětí 5 g až 10 kg. Postup je založen na OIML R 87 (2004). 

 

 
3.1.2  Místo provedení odběru vzorků a zkoušek 

 

Odběr vzorků a zkouška šarže by nejlépe měla být provedena v prostorách baliče. Pokud 
to není možné, potom u dovozového zboží by odběr vzorku mohl být proveden v místě 
dovozu.  

 
Odběr vzorků a testování šarže může být provedeno kdekoliv v distribučním řetězci, např. 
prostory velkoobchodu nebo maloobchodu.  

 

 
3.1.3  Podmínky zkoušek 

 

Odebírání vzorků je možno provést kdykoliv. 
 

Zkouška by však měla být provedena v okamžiku, kdy je produkt podle výrobce připraven 
ke spotřebě a je dostupný k prodeji či dodání. 

 
Pokud je produkt nabízen k prodeji nebo doručen k prodeji, může být zkontrolován a musí 
odpovídat.  

 
Pokud má být zkouška provedena za specifických podmínek (jako např. ‚vlhké prostředí‘ 
nebo ‚kontrolovaná okolní teplota‘), produkt by měl být v případě nutnosti přesunut na 
vhodné místo.  

 
Pro výrobky, které nejsou mražené nebo zamražené: Odebrané vzorky budou 
uchovávány v teplotním rozmezí uvedeném baličem nebo za teploty 20 °C ± 4 °C po 
dobu 12 hodin před stanovením odkapaného množství nebo odkapané proprané 
množství.  

 
Pro zmražené nebo zamražené výrobky: Vzorky musí být uchovávány zmražené při 
teplotě -18 °C 
± 2 °C před zkouškami za účelem zabrání shlukování výrobku. 

 
Zamražené výrobky jsou výrobky, které mají na povrchu vytvořenou ochrannou vrstvu 
ledu nebo nárazově zmraženou vrstvu, která se aplikuje nastříkáním nebo nakapáním 
čisté mořské vody, pitné vody nebo pitné vody s aditivy na produkt, dle situace. Ačkoliv 
je tato vrstva zmražená, měla by být před stanovením skutečného množství výrobku 
odstraněna.  
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3.2 Zařízení 
 
3.2.1  Síto 

 
3.2.1.1  Odkapaná množství nebo odkapaná propraná množství 

Ploché síto10 se čtvercovými oky 2,5 mm (jmenovitá tloušťka drátu 1,0 mm) 

Poznámka 1: U rajčat viz alternativní velikost čtvercových ok v tabulce 4. 

Průměr tohoto síta by měl být 200 mm v případě nádob s objemem 850 ml nebo nižším 
a 300 mm v případě nádob s objemem vyšším než 850 
ml. 

 
Poznámka 2: Pokud je jmenovité množství hotového balení 2,5 kg nebo vyšší, po 
předvážení nebo předbalení sít by obsah měl být rovnoměrně rozdělen mezi dvě nebo 
víc sít stejných rozměrů.  

 
3.2.1.2  Odkapaná rozmražená množství 

 Ploché síto10 se čtvercovými oky 2,5 mm (jmenovitá tloušťka drátu 1,0 mm) 
 
Poznámka 1: Vhodný je čtvercový otvor 2,8 mm (doporučení ISO R 565) nebo případně 
2,38 mm (standardní síto US č. 8). 

 

 
 

Zamražené mořské plody 

Použijte síto o průměru 200 mm na předbalení s odkapaným rozmraženým množstvím 
až 900 g a použijte síto o průměru 300 mm na předbalení větší než 900 g. 

 
Poznámka 2: Velikost se  může lišit, aby se přizpůsobila velikosti položky určené 
k zamražení, například síto 20 x 30 cm na 500 g vzorky rybích filetů.  

 

 
 

Výhradně pro mražené krevety a krabí maso 

Použijte síto o průměru 200 mm na předbalení s odkapaným množstvím až 450 g a síto 
o průměru 300 mm na předbalení větší než 450 g. 

 
Poznámka 3: Pokud je odkapaná množství 2,5 kg nebo více, po předvážení a 
předtárování sít by pevný podíl měl být rozdělen mezi dvě nebo více sít stejných 
rozměrů.  

 

 
3.2.2  Nejistota měření 

 

Rozšířená nejistota (k = 2) spojená s výsledky měření při stanovení odkapaného 
množství by neměla překročit 0,2 TNE. 

 
Příklad zdrojů nejistoty: 
- maximální povolená chyba (pokud je přístroj ověřen) 
- zaokrouhlení údaje 
- zaokrouhlení stanovení nuly (tárování síta) 
- opakovatelnost 
- excentrické zatížení 
- voda a/nebo produkt na sítu (netárováno)  

- voda a/nebo produkt na sítu (pokud váží více než jedna porce na jednom sítu). 

 
10  

ISO 3310-1:2000. Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušky. Část 1: Zkušební síta z kovového 
pletiva. 
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3.3 Příprava vzorku 
 

3.3.1  V e l i k o s t  táry 
 

Vyberte síto s vlastnostmi uvedenými v odstavci 3.2.1. Zvažte nebo stanovte táru pro čisté 
síto (množství Pe1). 

Poznámka 1: Následné zvážení stejného síta by mělo zajistit, že bude čisté a bez úlomků 
výrobku. Síto nemusí být suché, pokud bude před použitím přesně zváženo.  

 

 
3.3.2  Proprání, odkapání (viz tabulka 4 pro vhodnou metodu pro každý produkt) a 

rozmražení 
 

Vzorek musí dosáhnout příslušnou teplotu v souladu s kritérii pro odběr vzorků 
stanovenými v odstavci 3.1.3. 

 
3.3.2.1  Odstranění obsahu nádoby – odkapané množství  

Otevřete předbalení a vylijte produkt a tekuté médium na síto. Rozložte produkt a tekuté 
médium na povrchu síta, ale s materiálem na sítu netřepejte. Opatrně rukou obraťte 
všechny pevné produkty nebo jejich části, které mají dutiny nebo otvory, pokud spadnou 
na síto dutinou nebo otvorem nahoru. Dutiny a otvory v měkkých produktech (např. 
meruňky) odkapejte nahnutím síta.  

 
Pokud není vyžadován krok proprání pro odkapané proprané množství, pokračujte 
bodem 3.3.2.4. 

 
3.3.2.2  Odstranění obsahu nádoby – odkapané proprané množství  
 Existují dva způsoby stanovení odkapaného propraného množství v závislosti na výrobku. 

Oba způsoby je možno použít pro výrobky s rajčatovou omáčkou. 
 

Pokud je použitým médiem olej (vyšší viskozita), měl by být použit druhý způsob popsaný 
v CODEX STAN 94-1981 pro sardinky v plechovce a výrobky typu sardinek, odstavec 
7.4. 

 

 
1. způsob: 

Otevřete obal nebo nádobu a obsah opatrně vylijte na síto a rozložte jej po povrchu síta 
tak, abyste zabránili poškození produktu. U více viskózních materiálů může být nutné 
vyndat obsah lžící a rozložit jej opatrně po sítu, toto však musí být provedeno bez 
poškození produktu.  

 
Veškerý zbytkový pevný materiál z nádoby vyjměte tak, že nádobu vypláchnete vodou o 
teplotě 20 °C ± 4 °C a tento vypláchnutý zbytek přidejte na síto. 

 
Promyjte obsah síta pod jemným proudem vody o teplotě 20 °C ± 4 °C s minimálním 
narušením produktu, dokud omáčka nebo jiná tekutá látka nebude odstraněna. Větší 
položky, jako např. sardinky nebo rybí filety, by se měly otočit, aby se zabránilo poškození 
výrobku a napomohlo procesu odkapání. Poté pokračujte částí 3.3.2.4. 

 
2. způsob: 

V normě kodexu pro tuňáka a makrelu v plechovce (CODEX STAN 70-1981) a 
v normě kodexu pro ryby v plechovce (CODEX STAN 119-1981) a pro sardinky  
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v plechovce a produkty typu sardinek (CODEX STAN  94-1981) se postup stanovení 
odkapaného propláchnutého množství liší (u balení s omáčkou): 

 
i) nádobu udržujte na teplotě mezi 20°C a 30°C po dobu minimálně 12 hodin před 

provedením zkoušky, 
ii) nádobu otevřete a nahněte a vypláchněte omáčku pokrývající produkt a poté celý 

obsah horkou vodou z kohoutku (cca 40°C) pomocí promývačky (např. plastové) 
na tárovaném kruhovém sítu, 

iii) propláchněte obsah síta horkou vodou, dokud nebude bez ulpívající omáčky. Je-li 
to nezbytné, oddělte případné složky (koření, zelenina, ovoce) pomocí pinzety.  
Síto nakloňte do úhlu přibližně 17 - 20° a nechte rybu odkapávat po dobu dvou 
minut, měřeno od okamžiku dokončení postupu promývání, 

iv) pomocí papíru odstraňte ulpívající vodu na spodní straně síta. Zvažte síto 
obsahující odkapanou propláchnutou rybu a 

v) propláchnutá odkapané množství bude získáno odečtením hmotnosti síta od 
množství odkapaného a propláchnutého produktu.  

 
3.3.2.3  Odstranění obsahu – rozmražená množství 

Mražená vrstva chrání produkt před kontaminací, déle jej uchová a rovněž zajistí jeho 
dobrý vzhled.  

 
Nádoba s vodou: Teplota vody by měla být 27 °C ± 1 °C a množství vody by se mělo 
rovnat minimálně osminásobku množstvíi vzorku na sítu a příslušné teploty produktu 
(jako vodítko je možno použít normy kodexu). 

 

Otevřete balení a obsah opatrně vylijte na síto a rozložte jej po povrchu síta tak, abyste 
zabránili poškození produktu. Pokud jsou na produktu prohlubně nebo dutiny, opatrně 
rukou obraťte ty části, které padnou na síto prohlubní nebo dutinou nahoru. Veškerý 
pevný materiál, který ulpívá na vnitřním povrchu nádoby, můžete opatrně vyjmout lžící 
nebo podobným nástrojem a přidat k obsahu síta. Materiál na sítě neprotřepávejte.  

 
Ponořte síto a zkušební vzorek do nádoby obsahující uvedené množství vody, dokud 
nebude dosažen konečný bod stanovení námrazy, tj. dokud nebude odstraněna veškerá 
dodaná námraza a jádro produktu zůstane stále zmražené. Je důležité, aby produkt 
nezůstal v teplé vodě déle, aby se zabránilo jakémukoliv rozmražení jádra výrobku a 
dosažení „úkapové ztráty“.  

 
Po odstranění veškeré námrazy (tj. poté, kdy se vnější povrch vzorku změní z „hladkého“ 
nebo „kluzkého“ na „hrubý“) a poté, kdy se vzorek začne snadno oddělovat, síto se 
vzorkem vyjměte. 

 
Poznámka 1: Pokud jsou velké hrudky produktu zmražené k sobě, může to ukazovat, že 
produkt není dobře skladován, a že byl vystaven kolísání teploty. Takovéto teplotní změny 
mohou vést k migraci vody z produktu a změně viditelné úrovně námrazy. Vzorky, které 
vykazují takovéto „hrudkování“ by neměly být podrobeny analýze.  

 
Poznámka 2: Existují mražené výrobky bez námrazy, které jsou balené ve vakuu, kdy 
ochranu, kterou jinak zaručuje námraza, nabízí vrstva plastového obalu obklopujícího 
produkt.  
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3.3.2.4  Odkapání 

Otočte síto z horizontální polohy do úhlu 17° - 20° pro usnadnění odkapání. 
 

Nechte odkapávat 2 minuty od okamžiku, kdy se všechny výrobky dostanou na síto, nebo 
u propraných a rozmražených výrobků 2 minuty od okamžiku ukončení propírání nebo 
rozmrazování.  

 

 
3.3.3  Vážení 

 

Znovu zvažte síto plus obsah (množství  Pe2). Vypočítejte odkapané množství, odkapané 
proprané množství nebo rozmražené množství následovně: 

 
P = Pe2 – Pe1 

 
- kde: 

 
P je množství výrobku, 
Pe1 je množství táry čisté proceděné tekutiny 

a  
Pe2 je množství proceděné tekutiny plus produkt po odkapání 
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4 Rozsah plnění a způsob značení nádob 
 

4.1 Způsob používaný na značení, prezentaci (včetně balení) a reklamu předbalených 
potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli by pro spotřebitele neměl být 
v podstatné míře zavádějící, co se týče mimo jiného množství výrobku.  

 
4.2 Podle přílohy II směrnice 94/62/EHS pro odpad z obalů by balení mělo být vyráběno tak, 

aby objem a množství balení byly omezeny na minimální odpovídající množství pro 
zajištění nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balený produkt a pro 
spotřebitele.  

 
4.3 Aby byly splněny cíle značení produktu, jmenovitá odkapaná množství (která případně 

zahrnuje rozmraženou množství) nebo jmenovitá odkapaná propraná množství budou 

uvedeny na etiketě nádoby a budou11 uvedeny jako „odkapaná množství“ nebo 
„odkapaná propraná množství“ v uvedeném pořadí. Tento údaj musí být vyjádřen 
v gramech (g) nebo v kilogramech (kg) a musí být ve stejné vzdálenosti a zapsaný 
stejným fontem a velikostí písma jako jmenovitá množství deklarovaná na nádobě.  

 
Poznámka 1:  Množství může být rovněž uvedeno údajem, které povoluje domácí 
legislativa, například údaj u mražených ústřic. 

 
4.4 Aby byly splněny prezentační a minimální cíle balení, odkapaná množství uvedená na 

nádobě (jmenovitá odkapaná množství nebo jmenovitá odkapaná propláchnutá množství) 
musí v průměru odpovídat jednomu z procentních údajů uvedených v tabulce 4, který je 
vyjádřen jako procento objemu nádoby (viz příloha I této příručky). 

 
Poznámka 2: Viz „Zdroj informací“ na konci tabulky 4. 

 
Poznámka 3: Toto procento nemusí být dosažitelné u výrobků s částmi velké velikosti 
balenými v plechovkách s malým objemem, např. celé brambory nebo plátky 
mrkve/celá mrkev. 

 
Tabulka 4: Minimální jmenovitá množství (vyjádřena jako procento objemu nádoby – 
sklenice minus 20 ml) 

 

 

Produkt 
Objem 

nádoby 

ml 

Odkapaná 

množství 

%
12

 

 

Zdroj 
 

Způsob 

 
Otvory síta 

mm 

Ovoce      

Meruňky celé Všechny 46 OEITFL Odkapáno 2,5 
Meruňky půlené – hustý sirup Všechny 54 CODEX Odkapáno 2,5 
Meruňky půlené – lehký sirup Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Borůvky  Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 
Ostružiny Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 
Černý rybíz Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 
Kousky dílků mandarinek  Všechny 58 CODEX Odkapáno 2,5 
Kaštany  ≥ 300 60 CODEX Odkapáno 2,5 
Kaštany < 300 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Brusinky Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 
Ovocný koktejl  Všechny 60 CODEX Odkapáno 2,5 
Ovocný salát Všechny 56 OEITFL Odkapáno 2,5 
Lesní ovoce Všechny 40 GMP Odkapáno 2,5 
Angrešt Všechny 52 OEITFL Odkapáno 2,5 

 

 
11 

Odkapaná propraná množství není legálně vyžadovaná (viz rozsah tohoto dokumentu) 
12 

Toto procento se počítá z množstvíi vody, kterou nádoba pojme. Toto procento nemusí být 
dosažitelné u velkých výrobků balených v malém množství.  
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Produkt 

Objem 
nádoby 

ml 

Odkapaná 
množství 

%
12 

 
Zdroj 

 
Způsob 

 

Otvory síta 
mm 

Grapefruit dílky Všechny 50 CODEX Odkapáno 2,5 
Hroznové víno Všechny 40 OEITFL Odkapáno 2,5 
Ostružiny „Loganberry“ Všechny 35 OEITFL Odkapáno 2,5 
Mandarinky Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Mango Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Višně s peckou Všechny 52 OEITFL Odkapáno 2,5 
Višně vypeckované Všechny 50 OEITFL Odkapáno 2,5 
Broskve půlené/plátky – hustý sirup Všechny 57 CODEX Odkapáno 2,5 
Broskve půlené/plátky – lehký sirup Všechny 59 CODEX Odkapáno 2,5 
Hrušky celé Všechny 50 CODEX Odkapáno 2,5 
Hrušky jiné varianty Všechny 53 CODEX Odkapáno 2,5 
Hrušky krájené Všechny 60 CODEX Odkapáno 2,5 
Ananas drcený Všechny 63 CODEX Odkapáno 2,5 
Ananas jiné varianty Všechny 58 CODEX Odkapáno 2,5 
Švestky celé Všechny 50 CODEX Odkapáno 2,5 
Švestky půlené Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Sušené švestky Všechny 55 OEITFL Odkapáno 2,5 
Maliny Všechny 37 CODEX Odkapáno 2,5 
Červený rybíz Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 
Rebarbora v sirupu Všechny 42 OEITFL Odkapáno 2,5 
Jahody Všechny 35 CODEX Odkapáno 2,5 
Třešně s peckou Všechny 55 OEITFL Odkapáno 2,5 
Třešně vypeckované Všechny 52 OEITFL Odkapáno 2,5 
Rajčata celá Všechny 50 CODEX Odkapáno 11,2 
Rajčata krájená Všechny 50 CODEX Odkapáno 4,75 
Tropický ovocný salát Všechny 50 CODEX Odkapáno 2,5 
Ovocný salát ze dvou druhů ovoce Všechny 56 OEITFL Odkapáno 2,5 
Třešně srdcovky s peckou Všechny 56 OEITFL Odkapáno 2,5 
Třešně srdcovky vypeckované Všechny 55 OEITFL Odkapáno 2,5 
Bílý rybíz Všechny 37 OEITFL Odkapáno 2,5 

 Všechny     

Zelenina, obiloviny a luštěniny Všechny     

Fazole adzuki  Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Chřest dlouhé výhonky loupané Všechny 60 CODEX Odkapáno 2,5 
Chřest výhonky neloupané Všechny 58 CODEX Odkapáno 2,5 
Chřest jiný styl loupaný Všechny 57 CODEX Odkapáno 2,5 
Chřest jiný styl neloupaný Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Červená řepa celá Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Červená řepa plátky Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Červená řepa krájená Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Vigna čínská Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Fazole borlotti Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Boby Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Hnědá čočka Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazolové lusky Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Fazole cannelini Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Mrkev a tuřín kousky Všechny 52 GMP Odkapáno 2,5 
Baby mrkev  Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Mrkev krájená Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Mrkev plátky Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Mrkev celá Všechny 56,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
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Produkt 

Objem 
nádoby ml 

Odkapaná 
množství 

%
12 

 
Zdroj 

 
Způsob 

 

Otvory síta 
mm 

Řapíkatý celer krájený Všechny 59 OEITFL Odkapáno 2,5 
Řapíkatý celer srdíčka Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Řapíkatý celer stonky Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Řapíkatý celer krájený Všechny 52 OEITFL Odkapáno 2,5 
Cizrna Všechny 57 GMP Odkapáno 2,5 
Červené fazole Všechny 57 GMP Odkapáno 2,5 
Fazole flageolet  Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Zahradní hrášek Všechny 59 OEITFL Odkapáno 2,5 
Okurky celé (čerstvé balení) Všechny 53 CODEX Odkapáno 2,5 
Okurky celé (konzervované) Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Okurky plátky (čerstvé balení) Všechny 55 CODEX Odkapáno 2,5 
Okurky plátky (konzervované) Všechny 57 CODEX Odkapáno 2,5 
Zelená čočka Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazolky celé Všechny 50 CODEX Odkapáno 2,5 
Fazolky plátky Všechny 46,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazolky krájené Všechny 48 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazole haricot < 15 mm Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazole haricot 15 mm až 25 mm Všechny 59 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazole haricot > 25 mm Všechny 54 OEITFL Odkapáno 2,5 
Fazole haricot se zeleninou Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Čočka a zelenina Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Čočka Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Hrášek velkozrnný Všechny 56,5 GMP Odkapáno 2,5 
Směs krájené zeleniny Všechny 62,5 GMP Odkapáno 2,5 
Směs nakládané zeleniny Všechny 50 GMP Odkapáno 2,5 
Směs nakládané zeleniny v omáčce Všechny 50 GMP Propráno 2,5 
Celé houby Všechny 53 CODEX Odkapáno 2,5 
Houby plátky Všechny 53 CODEX Odkapáno 2,5 
Krájené houby Všechny 53 CODEX Odkapáno 2,5 
Houby v omáčce Všechny 27,5 CODEX Propráno  2,5 
Sekaná cibule Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Cibule (nakládaná) Všechny 50 GMP Odkapáno 2,5 
Hrášek a mrkev Všechny 60 GMP Odkapáno 2,5 
Hrášek a kukuřice Všechny 60 GMP Odkapáno 2,5 
Fazole pinto Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Celé brambory Všechny 59,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Krájené brambory  Všechny 59,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Zpracovaný hrášek Všechny 60 CODEX* Odkapáno 2,5 
Zpracovaný hrášek a zelenina Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Sojové boby Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Červené zelí (nakládané) Všechny 45 GMP Odkapáno 2,5 
Cibulky (nakládané) Všechny 52 OEITFL Odkapáno 2,5 
Listový špenát Všechny 59,5 OEITFL Odkapáno 2,5 
Kukuřice Všechny 61 CODEX Odkapáno 2,5 
Hrachor a zelenina Všechny 55 GMP Odkapáno 2,5 
Dělený hrachor Všechny 62,5 OEITFL Odkapáno 2,5 

      

Ryby, maso a ostatní      

Krab v slaném nálevu Všechny 63 GMP Odkapáno 2,5 
Krabí maso v slaném nálevu Všechny 63 GMP Odkapáno 2,5 
Frankfurtské párky Všechny 46 GMP Odkapáno 2,5 



Strana 17 / 24 

WELMEC 6.8, 2. vydání: Odkapané množství   

 

 
 

 
Produkt 

Objem 
nádoby 

ml 

Odkapaná 
množství 

%
12 

 
Zdroj 

 
Způsob 

 

Otvory síta 
mm 

Makrela v oleji Všechny 70 GMP Odkapáno 2,5 
Makrela v rajčatové omáčce Všechny 70 GMP Propráno 2,5 
Makrela v slaném nálevu nebo vodě Všechny 70 GMP Odkapáno 2,5 
Nakládaná vejce Všechny 52,5 GMP Odkapáno 2,5 
Sardinky v oleji Všechny 70 EU STD Odkapáno 2,5 
Sardinky v slaném nálevu nebo vodě Všechny 70 EU STD Odkapáno 2,5 
Sardinky v rajčatové omáčce Všechny 65 EU STD Propráno 2,5 
Krevety v slaném nálevu Všechny 63 GMP Odkapáno 2,5 
Steak z tuňáka v oleji Všechny 65 EHS STD Odkapáno 2,5 
Steak z tuňáka v slaném nálevu/vodě 
 Water 

Všechny 70 EHS STD Odkapáno 2,5 
Kousky tuňáka v oleji Všechny 65 EHS STD Odkapáno 2,5 
Kousky tuňáka v slaném nálevu/vodě Všechny 70 EHS STD Odkapáno 2,5 
Tuňáková drť v oleji Všechny 65 EHS STD Odkapáno 2,5 
Tuňáková drť v slaném nálevu/vodě Všechny 70 EHS STD Odkapáno 2,5 

 
*) Tato hodnota kodexu je uvedena jako alternativa pevného obsahu výrobku (minimálně  
19,5 % množství demineralizované vody, kterou uzavřená nádoba pojme, pokud bude zcela 
naplněna), což je referenční metoda. 
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5 Zdroje informací 
 
 

Zdroje hodnot minimálního jmenovitého odkapaného množství uvedených v tabulce 4 
byly vybírány v pořadí priorit (pokud údaje z kodexu nebyly nahrazeny na základě 
konkrétního národního ustanovení prostřednictvím OEITFL). 

 
1.  Codex Alimentarius - normy (kodex). 
2.  Normy Asociace evropského zpracovatelského průmyslu v oblasti ovoce a zeleniny 

(OEITFL). 
3.  Předpis Rady (EHS) 2136/89 ze dne 21.6.1989 stanovící společné marketingové normy 

pro konzervované sardinky.  
4.  Předpis Rady  (EHS) 1536/92 ze dne 9.6.1992 stanovící společné marketingové normy 

pro konzervovaného tuňáka a makrelu. 
5.  Předpis Rady (EHS) č. 1010/2001 stanovící požadavky na minimální množství 

míchaného ovoce a kodexy CAC pro ovoce a zeleninu (např. pro meruňky v plechovce 
CODEX Stan 129-1981). 

6.  Doporučené hodnoty, které jsou brány do úvahy, představují zavedené výrobní postupy 
(GMP). 
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Příloha 1 Minimální odkapaná množství 
 

Vyjadřuje se jako procento objemu nádoby. 
 
 

A.1 Objem nádoby  
 

A.1.1   Základ jejího stanovení by měl být založen na výpočtu množství demineralizované vody 
o teplotě 20 °C, kterou uzavřená nádoba pojme, pokud bude zcela naplněna.  

 
A.1.2   Plechovky s otevřeným vrškem 

Stanovení bude provedeno v souladu s EN/ISO 90-1:1999 Lehké měrné kovové 
nádoby. Definice a stanovení rozměrů a objemu. Část 1: Plechovky s otevřeným 
vrškem. 

 
A.1.3   Skleněné nádoby 

Stanovení bude provedeno podle metody objemu po okraj, která je uvedena ve 
„Stanovení objemu vody v nádobách“  CAC/RM  46-1972, poslední novelizace v roce 
2002. Základ pro stanovení by měl být vypočítán z množství demineralizované vody o 
teplotě 20°C, kterou uzavřená nádoba pojme, pokud bude zcela naplněna, minus 20 ml. 

 
Poznámka 1: Tento dokument kodexu pro výpočet přibližného objemu předpokládá, že 
hustota vody o teplotě 20°C je 1 g/ml. 
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Příloha 2 Kontaktní údaje kompetentních oddělení zodpovědných za zajištění souladu 
s metrologickými požadavky na odkapané množství 

 

Informace uvedené v této příloze jsou správné k datu jejího zveřejnění. Aktuální údaje je možno najít na adrese at www.welmec.org 
 

 

Kód země 
 

Kontaktní osoba – jméno 
 

Adresa 
 

Telefonní číslo 
 

Faxové číslo 
 

e-mail & 
Internetová adresa pro legislativu 

 

AT/ 
Rakousko 

 

Žádný konkrétní národní regulátor     

 

BE/ 

Belgie 

 

Federální veřejné služby v oblasti 
hospodářství, SME, soukromých podnikatelů 
a energetiky, 
Generální ředitelství pro jakost a bezpečnost, 
politiku regulace a kontroly a metrologii  
 
K rukám: pan Antoon Malfrere 

 

Koning Albert II-laan 16, 
B-1000 Brusel 
Belgie 

 

+32 2 277 71 00 
 

+32 2 277 54 37 
 

antoon.malfrere@economie.fgov.be 

http://economie.fgov.be 

 

BG/ 

Bulharsko 

 

Státní agentury pro metrologii a technický dozor 
– Generální ředitelství „Metrologický dozor“, 

 
K rukám: 
paní Pavleta Hristova 
paní Tanya Tsankova 

 

52A, G M Dimitrov Blvd. 
1797 Sofie 
Bulharsko 

 

+359 2 987 92 29 
 

+359 2 939 67 01 
 

Pavleta.Hristova@damtn.government.bg 

Tanya.Tsankova@damtn.government.bg 

www.damtn.government.bg 

 

CY/ 
 

 
Kyperská 
republika 

 

Ministerstvo obchodu, 
průmyslu a turistiky/ 
Technologické služby/ 
Služby pro vážení a měření 

 
K rukám: paní Niki Pythara 
pan Efraimis Christofi 

 

6, Andreas Araouzos Street, 
1421 Lefkosia 
Kypr 

 

+35 22 409 366 
 

+35 22 375 735 
 

npythara@cys.gov.cy 

echristofi@mcit.gov.cy 

www.mcit.gov.cy 

 

CZ / 
 

Česká 
republika 

 
Úřad české obchodní inspekce  

K rukám: pan Milan Bousa 

 
Štěpánská 15, 

120 00 Praha 5 

Česká republika 

 
+420 296 366 360 

 
+420 296 366 236 

 
mbousa@coi.cz 

 

 
http://www.coi.cz 

 

DK/ 
 

Dánsko 

 

Žádné informace     

http://www.welmec.org/
mailto:antoon.malfrere@economie.fgov.be
mailto:antoon.malfrere@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/
mailto:mesurv@mail.orbitel.bg
mailto:mesurv@mail.orbitel.bg
mailto:Tanya.Tsankova@damtn.government.bg
mailto:Tanya.Tsankova@damtn.government.bg
http://www.damtn.government.bg/
mailto:chchristodoulou@mcit.gov.cy
mailto:chchristodoulou@mcit.gov.cy
mailto:echristofi@mcit.gov.cy
mailto:echristofi@mcit.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy/
mailto:mbousa@coi.cz
http://www.coi.cz/
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Kód země 
 

Kontaktní osoba – jméno 
 

Adresa 
 

Telefonní číslo 
 

Faxové číslo 
 

e-mail & 
Internetová adresa pro legislativu 

 

EE (EST) / 
 

Estonská 
republika 

 

Estonský úřad technického dozoru 

K rukám: pan Priit Poschlin 

 

Sõle 23a, 
10614 Tallinn, Estonsko 

 

+372 667 200 
 

+372 667 201 
 

metro@tja.ee 

www.tja.ee 

 

FI/ 
 

Finsko 

 
Žádné informace 

    

 

FR/ 
 

Francie 

 

Žádné informace     

 

DE/ 
 

Německo 

 

Žádné informace     

 

GR/ 

Řecko 

 

A. Dessis 
 

Ministerstvo hospodářství, 
konkurence a obchodu, 
Ředitelství pro metrologii 
Canning Square, GR-10181, 
Atény, Řecko 

 

+30210 3837438 
 

+30210 3301789 
 

legmetro@gge.gr 

 

HU/ 

Maďarsko 

 

Pouze pro potraviny: 
K rukám: Gábor Kelemen 

 

Ministerstvo zemědělství a rozvoje 
venkova, Oddělení rozvoje 
potravinářských řetězců 
H-1055 Budapešť 
Kossuth L. tér 11. 

 

+36 1 301 4383 
 

+36 1 301 4808 
 

Gabor.Kelemen@fvm.gov.hu 

 

IS/ 
 

Island 

 

Neytendstofa 
 

K rukám: Bjarni Bentsson 

 

Borgartύn 21, 
105 Reykjavík 
Island 

 

+354-510 1100 
 

+354-510 1101 
 

bjarni@neytendastofa.is 
http://www.neytendastofa.is/ 

 

IE/ 
 

Irsko 

 

Žádné informace     

 

IT/ 
 

Itálie 

 

Žádné informace     

mailto:metro@tja.ee
mailto:metro@tja.ee
http://www.tja.ee/
mailto:legmetro@gge.gr
mailto:Gabor.Kelemen@fvm.gov.hu
mailto:bjarni@neytendastofa.is
mailto:bjarni@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is/
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Kód země 
 

Kontaktní osoba – jméno 
 

Adresa 
 

Telefonní číslo 
 

Faxové číslo 
 

e-mail & 
Internetová adresa pro legislativu 

 

LV/ 

Lotyšsko 

 

Centrum ochrany práv spotřebitelů – Lotyšská republika  
 

K rukám: paní Inese Velina 

 

157, Kr.Valdemara St. Riga, LV- 
1013, Lotyšsko 

 

+371 673 39 883 
 

+371 673 88 634 
 

Inese.Velina@ptac.gov.lv 

www.ptac.gov.lv 

 

LT/ 
 

Litva 

 

Státní metrologická služba  

K rukám: Gerda Krukoniené 

 

Algirdo str. 31, Vilnius LT-03219 
 

+370 5 213 3338 
 

+370 5 216  3469 
 

gerda.krukoniene@lvmt.lt 

 

LU/ 
 

Lucembursko 

 

ILNAS – Service de Métrologie légale 
 

K rukám: pan John Kirchen 

 

rue J.F. Kennedy, L-7327 Steinsel 
Lucembursko 

 

+352 33 55 07 
 

+352 33 55 03 
 

john.kirchen@ilnas.etat.lu 

 

MT/ 

Malta 

 

Joseph Bartolo 
 

MCCAA-SMI 
Kordin Business Incubation 
Centre, 
Industrial Estate, Kordin, PLA 
3000 - Malta 

 

00356 21661794/ 
00356 23980177 

 

00356 23980178 
 

Joseph-anthony.bartolo@mccaa.org.mt 

www. mccaa.org.mt 

 

NL/ 
 

Nizozemí 

 

VWA 
K rukám: Jan Eliëns 

 

Postbus 2168 
5600 CD Eindhoven 

 

+31 40 291 15 00 
 

+31 40 291 16 00 
 

zd@vwa.nl 

 

NO/ 

Norsko 

 

(*): V norské legislativě jsou jiné úřady než Justervesenet, 
které jsou zodpovědné za provádění legislativy. 
Justervesenet však stále může být kontaktní osobou 
zodpovědnou za předávání otázek příslušnému úřadu.  

 
K rukám: Fride Overrein Susegg 

 

Justervesenet Fetveien 99, 
2007 Kjeller 
Norsko 

 

+47 64 84 84 84 
 

+47 64 84 84 85 
 

fos@justervesenet.no 

http://www.lovdata.no 

 

PL/ 
 

Polsko 

 

Úřad obchodní kontroly kvality  
K rukám: paní Aleksandra Szymańska 

 

Ul. Wspólna 30, 
PL 00-930 Varšava 
Polsko 

 

+48 22 6232 900 
 

+48 22 6232 999 
 

aszymanska@ijhars.gov.pl 

 

PT/ 
 

Portugalsko 

 

Metrología Legal -Instituto Português da Qualidade 
 

K rukám: pan Filipe Pinto Machado 

 

R.C. à Avenida dos Três Vales, 
2825 Monte da Caparica 
Portugalsko 

 

 
+351 21 294 8174 

 

 
+351 21 294 8188 

 

 
pmachado@ipq.pt 

mailto:Inese.Velina@ptac.gov.lv
mailto:Inese.Velina@ptac.gov.lv
http://www.ptac.gov.lv/
mailto:krukoniene@lvmt.lt
mailto:john.kirchen@ilnas.etat.lu
mailto:Joseph-anthony.bartolo@mccaa.org.mt
mailto:zd@vwa.nl
mailto:fos@justervesenet.no
mailto:fos@justervesenet.no
http://www.lovdata.no/
mailto:aszymanska@ijhars.gov.pl
mailto:pmachado@ipq.pt
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Kód země 
 

Kontaktní osoba – jméno 
 

Adresa 
 

Telefonní číslo 
 

Faxové číslo 
 

e-mail & 
Internetová adresa pro legislativu 

 

RO/ Rumunsko 
 

Rumunský úřad legální metrologie  
K rukám: 
Pan  Patasanu Valentin  
Pan Corneliu Dragomir 

 

Vitan Barzesti street, no.11, 
Bukurešť 
Rumunsko 

 

+40 1 332 09 54 
 

+40 1 332 06 15 
 

patasanuvalentin@brml.ro 
dragomircorneliu@brml.ro 
www.brml.ro 

 

SK/ 
 

Slovenská republika 

 

Žádná informace     

 

SI/ 
 

Slovinsko 

 

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravinářství 
 

Dunajska 58, SI-1000 Lublaň 
Slovinsko 

 

+386 1 478 90 00 
 

+386 1 478 90 21 
 

gp.mkgp@gov.si 

 

ES/ 

Španělsko 

 

Centro Español de Metrologia  

K rukám: José Luis Manchado Trugillo 

K rukám: Belén Martin 

 

C/del Alfar, 2 
28760 - TRES CANTOS (Madrid) 
Španělsko  

 

+34 918 07 47 41 
 

+34 91 807 47 07 
 

jlmanchado@cem.mityc.es 

bmblasco@cem.mityc.es 

 

SE/ 
 

Švédsko 

 

Žádná informace     

 

CH/ Švýcarsko 
 

Federální ústav pro metrologii METAS 
K rukám: Hans-Peter Vaterlaus 

 

Lindenweg 50 
CH-3084 Wabern 
Švýcarsko 

 

+41 58 387 0304 
 

+41 58 387 0210 
 

hans-peter.vaterlaus @metas.ch 

http://www.metas.ch 

 

GB/ 
 

Spojené království 

 

Společenství pro metrologickou praxi 

K rukám: Howard Burnett 

 

Inchmurrin High Street, Wookey, 
WELLS 
Somerset 
BA5 1JZ 

 

+44-1749 673 741 
nebo 
+44 -7711 654 456 

 
 

ask@howardburnett.com 

http://www.opsi.gov.uk/stat.htm 

mailto:patasanuvalentin@brml.ro
mailto:patasanuvalentin@brml.ro
mailto:dragomircorneliu@brml.ro
mailto:dragomircorneliu@brml.ro
http://www.brml.ro/
mailto:gp.mkgp@gov.si
mailto:jlmanchado@cem.mityc.es
mailto:jlmanchado@cem.mityc.es
mailto:bmblasco@cem.mityc.es
file:///C:/Users/jtichy/AppData/Helena/AppData/Local/Howard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IOTLAK2A/'jean-georges.ulrich@metas.ch
file:///C:/Users/jtichy/AppData/Helena/AppData/Local/Howard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IOTLAK2A/'jean-georges.ulrich@metas.ch
http://www.metas.ch/
mailto:ask@howardburnett.com
mailto:ask@howardburnett.com
http://www.opsi.gov.uk/stat.htm
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Přidružení členové 

 

Kód země 
 

Kontaktní osoba – jméno 
 

Adresa 
 

Telefonní číslo 
 

Faxové číslo 
 

e-mail & 
Internetová adresa pro legislativu 

 

HR / 
 

Chorvatská republika 

 

Státní úřad pro metrologii (DZM) 
 

K rukám: Gordana Vivoda 

 

Ulica grada Vukovara 78 
10000 Záhřeb 
Chorvatsko 

 

+385 1 610 63 20 
 

+385 1 610 93 20 
 

gordana.vivoda@dzm.hr 
 

http://www.dzm.hr 

 

TR / 
Turecko 

 

Ministerstvo vědy, průmyslu a technologie, 
Ředitelství pro metrologii a standardizaci, 
Oddělení předbalení 
K rukám: Mehmet TETİK - Murat TAŞCI 

 

Necatibey Street No:49 Floor:4 
Ankara 
TURECKO 

 

+90 312 2317280 / 
1284 

 

+90 312 2311694 
 

mehmet@sanayi.gov.tr 
adresa pro legislativu 
murat.tasci@sanayi.gov.tr 

 
http://www.sanayi.gov.tr 

 

MK / 
FYROM 

Žádná informace     

 

RS / 

Srbsko 

Žádná informace     

 

YU / 
 

Černá Hora 

 

Tamara Boskovic 
 

Metrologický úřad 
Vasa Raickovica 18 
81000 Podgorica 

 

+382 20 238 230 
 

+382 20 238 240 
 

tamara_boskovic@yahoo.com 

 

BA/ 
Bosna a Hercegovina 

 

Žádná informace     

 

AL / 
Albánie 

Žádná informace     

 

 

mailto:gordana.vivoda@dzm.hr
http://www.dzm.hr/
mailto:mehmet@sanayi.gov.tr
mailto:tasci@sanayi.gov.tr
http://www.sanayi.gov.tr/
mailto:tamara_boskovic@yahoo.com

