České cechovní normy
Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny spravuje
již dva roky systém českých cechovních norem pro kvalitní potraviny. V roce 2017 byl tento systém
zařazen na seznam dobrovolných národních značek kvality, přesněji dobrovolný systém certifikace
zemědělských produktů v souladu s požadavky Sdělení Komise – Obecné zásady osvědčených postupů
EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny (2010/C 341/04)
Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů na dlouhodobé
připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti
československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé
výrobce a zejména dovozce a výrobce. Systém českých cechovních norem nabízí řešení, které by opět
pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů. Celý systém
ČCN vychází z bývalých československých státních norem a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity
Česká cechovní norma má být základní normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny,
pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandardní parametry,
kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin
uváděných na trh. Česká cechovní norma může být zpracována buď pro
skupinu potravin vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro
jednu konkrétní potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem.
České cechovní normy jsou vytvářeny ve spolupráci výrobců, zájmových
nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných
institucí. Správcem českých cechovních norem je Potravinářská komora ČR.
České cechovní normy jsou veřejně dostupné na webových stránkách.
České cechovní normy obsahují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, nadstandardní
parametry, které definují nadstandard vůči platné legislativě a daná norma má vždy vyšší
kvalitativní parametry než je dáno platnou legislativou pro určitou potravinu.
Příklady nadstandardních parametrů:
MASNÉ VÝROBKY: Vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin,
zákaz použití zvýrazňovačů chuti
MLÉČNÉ VÝROBKY: u sýrů – minimální doba zrání, omezení a zákaz přídatných látek, jako
suroviny je použito mléko odpovídající ČCN na syrové kravské mléko; zákaz použití některých
přídatných látek; u jogurtů – podmínka použití obou mikroorganismů jogurtových kultur v určeném
poměru; u ochucených ovocných jogurtů – minimální podíl ovocné složky; u tradičního pomazánkového
–při použití ochucující složky šunka lze použít pouze šunku nejvyšší jakosti nebo šunku výběrovou.
PEKAŘSKÉ VÝROBKY: omezení nebo zákaz přídatných látek, vyšší obsah žitné mouky u žitnopšeničných výrobků, vyšší obsah jiných obilovin než pšenice a žita, luštěnin nebo olejnin u vícerznných
výrobků než udává legislativa;
LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBKY:zákaz použití barviv, sladidel s výjimkou cukru, zákaz použití méně
hodnotných (palmových, kokosových tuků, částečně ztužených tuků)
ČOKOLÁDY: vyšší obsah celkové kakaové sušiny, kakaového másla, mléčného tuku než udává
legislativa; omezení použití jiných rostlinných a živočišných tuků; zákaz použití jiných aromat než
přírodních
RYBY A VÝROBKY Z NICH:
SLADKOVODNÍ RYBY Odchov ryb probíhá v polointenzivních podmínkách rybničního prostředí
nebo v akvakultuře na území České republiky

MOŘSKÉ RYBY: celkový podíl 100 % ryby; seafrozen kvalita, minimálně zabaleno v České republice;
nepřípustné složky: jedlá sůl v obsahu vyšším než je přirozený výskyt, přidaná voda, potravinářská
aditiva, mletá rybí svalovina. V případě filet se nepřipouští skládané, či formované filety. Nepřipouští
se surovina splňující definici „ze spojovaných kousků rybího masa“.

Přehled výrobců používajících logo „Vyrobeno podle České cechovní normy“ (únor 2019)
komodita

Mléko a mléčné výrobky

výrobce
BOHEMILK, a.s.

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Choceňská mlékárna s.r.o.

MADETA a.s.

Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.

Moravia Lacto a.s.

Mlékárna Stříbro s. r. o.

TANY, spol. s r.o.

OLMA, a.s.

AGRICOL s.r.o.

Simabelle s.r.o.

NIVA, s.r.o.

Ekomilk a.s.

Mlékárna Hlinsko, a.s.

ALIMPEX-MASO, s.r.o.

BIVOJ a.s.

Beskydské uzeniny, a.s.

Drůbežářský závod Klatovy, a.s.

Blanka Kloudová - řeznictví uzenářství

Krušnohorské uzeniny J + J Radoš, s.r.o.

Kaufland Česká Republika, v.o.s. –
LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o.
Masozávod
KMOTR-Masna Kroměříž, a.s.

Ligurský, s.r.o.

Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

MASO UZENINY PÍSEK a.s.

MASO WEST s.r.o.

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

MP Krásno, a.s.

MASOEKO s.r.o.

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o.

PEJSKAR a spol. s r.o.

RAVY CZ a.s.

PRANTL Masný průmysl s.r.o.

Řeznictví H+H, s.r.o.

Steinhauser, s.r.o.

Řeznictví Kunovský s.r.o.

Uzeniny Příbram, a.s

Maso a masné výrobky

VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej
masných a lahůdkářských výrobků
Lahůdkářské výrobky

Vejce a výrobky z nich

ATLANTIK PRODUKT Třešnák s.r.o.

BONECO, a.s.

GASTRO-MENU EXPRESS a.s.

PAPEI, a.s.

AG MAIWALD a.s.

ČESKÁ VEJCE, a.s.

PAPEI, a.s.

OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r. o.

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,
ZLATÁ VEJCE, a.s.
s.r.o.
Čokoláda a čokoládové
Carla spol. s r.o.
bonbony
Zpracované ovoce a
HAMÉ s.r.o.Kunovice
zelenina
Pekařské výrobky

PT servis konzervárna spol. s r.o.

ADÉLKA a.s.

BEAS,a.s.

HAVLÍK-OPAL,s.r.o.

PECUD v.o.d. Žandov

PENAM, a.s.
Hotové pokrmy

HAMÉ s.r.o. Kunovice

Těstoviny

Ramdam s.r.o.

SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o

Přehled výrobců používajících logo „Vyrobeno podle České cechovní normy“ (únor 2019) –
pokračování tabulky
komodita

výrobce

Alkoholické nápoje

RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Ryby a výrobky z nich

Bidfood Kralupy s.r.o

.

Crystalis s.r.o.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s.

Nealkoholické nápoje

FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o

Shrnutí k lednu 2019:

Návrhy norem na pařené sýry zaslala společnost Simabelle s.r.o. a návrh normy na sýr s plísní
uvnitř hmoty společnosti NIVA, s.r.o.

Autorem návrhu normy na tvaroh tvrdý na strouhání je

Jaroměřická mlékárna, s.r.o. Normy budou dány ke schválení VR PK ČR po vypořádání všech
připomínek ze strany členů hodnotící komise ČCN a sekce pro mléko PK ČR.
Návrh na revizi normy na tavený sýr druhově nepojmenovaný podala společnost MADETA,
a.s. Navrhuje rozšířit přípustné složky o stabilizátory, sušené podmáslí a rostlinnou vlákninu. Hodnotící
komise ČCN nesouhlasí předběžně se zařazením stabilizátorů.
Návrh na revizi normy na tradiční pomazánkové ochucené se šunkou. Zde vzešel návrh od
Jaroměřické mlékárny, s.r.o. na zmírnění složky šunka, kde je povolena pouze šunka nejvyšší jakosti
nebo výběrová.

Návrhy dalších norem:
Závin s náplní
Hovězí maso výsekové

Návrhy všech norem a návrhy na revizi budou probrány na jednání hodnotící komise ČCN,
které se bude konat 14. 2. 2019.

Nové žádosti na zařazení potraviny na seznam potravin splňujících ČCN:

Ekomilk a.s.
Smetanový jogurt bílý
Zakysaná smetana 200 g

VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti cca 2 kg
Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti 90 g
Originál Váhalova šunka – nejvyšší jakosti (cca 2,2 kg)
Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti 500 g
Originál Váhalova šunka – nejvyšší jakosti (100 g)
Šunka Mandolína – nejvyšší jakosti
Farmářská klobáska tenká
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Zahuštěné neslazené plnotučné mléko BONI
Tvaroh měkký BONI

Moravia Lacto a.s.
Čerstvé mléko polotučné 0,5 l
Čerstvé mléko polotučné 1,0 l
Jogurt bílý
Čerstvá smetana 12%
Smetana ke šlehání 33%
Kefírové mléko
Šlehané podmáslí borůvkové
Šlehané podmáslí s černým bezem a citronem
Šlehané podmáslí s čokoládou a banánem
Šlehané podmáslí jahodové
Šlehané podmáslí jahodové 1,0 l
Šlehané podmáslí malinové
Šlehané podmáslí meruňkové
Šlehané podmáslí meruňkové 1,0 l
Šlehané podmáslí pečené jablko 1,0 l

Šlehané podmáslí pečené jablko 0,33 l
Kaufland ČR – Masozávod
K – Purland Uzené vepřové koleno bez kosti
ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o.
Salámová pomazánka 135g – Karlova Koruna
Hermelínová pomazánka 135g – Karlova Koruna
Pomazánka česneková s tvarohem 135g – Karlova Koruna

Mlékárna Stříbro s. r. o.
Boni smetanový jogurt čokoládový 150 g
Boni smetanový jogurt jahodový s vanilkovou příchutí 150 g
Boni smetanový jogurt jahodový 150 g
Boni smetanový jogurt oříškový 150 g
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