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PORTÁL ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM 

• 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 
pozvedne kvalitu českých potravin a vrátí  jim u spotřebitelů 
jejich historické renomé.

• Celý systém ČCN vychází z bývalých československých státních 
norem a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity.



PORTÁL ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM – SOUČASNÝ STAV

• Ke 3.10..2017 je na webových stránkách Českých cechovních 
norem:

• 182 norem   

• 141 potravin (353 včetně balení) zařazených na seznam 
výrobků splňujících podmínky českých cechovních norem.



Webový portál českých cechovních norem



Masné výrobky

• vyšší obsah masa,

• nižší obsah tuku, 

• vyšší obsah čistých svalových bílkovin,

• zákaz použití látek zvýrazňujících chuť

Parametry jsou nastaveny v závislosti na konkrétní normě 



Masné výrobky – Šunka

ČSN

• vepřové maso libové z kýty

• dusitanová nakládací směs

• pitná voda

• polyfosfátové přípravky max. 0,1 %

• Kyselina askorbová nebo isoaskorbová nebo 
jejich soli

• obsah tuku max. 13 %

• obsah dusitanů max. 100 mg/kg

• Obsah bílkovin min.  18 %

• poměr voda/bílkoviny max. 4,0 %

• obsah soli max. 3,0 %

ČCN

• Šunka z vepřového masa musí být vyrobena z 
vepřové kýty či z masa vepřové kýty.

• Šunka vyrobená z masa jiného živočišného druhu 
musí být v názvu označena příslušným živočišným 
druhem a částí jatečného těla, ze které pochází.

• Šunka musí být celosvalová (surovina nesmí být 
zrněná).

• Minimální obsah masa 85 % hmotnostních.

Přípustné složky

• voda

• jedlá sůl (alternativně též jiné soli, např. KCl)

• dusitanová sůl

• cukr

• koření

• zelenina (ochucovací složky) a přídatné látky 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008 (s výjimkou zvýrazňovačů chuti)



Poměrový  faktor obsahu tuku a čistých svalových 
bílkovin 

platná dřívější pro 
udělení 
značky 
KLASA

ČCN

výrobek 

legislativa ČSN
Vysočina 3,85 2,9 3,2 3,0

Turistický salám 2,86 1,81 2,8 2,3

Selský salám 3,85 3,69 3,2 3,2
Poličan 3,13 1,57 3,2 2,5
Dunajská klobása 3,93 2,31 3,2 3,0
Paprikáš 3,57 2,26 3,2 2,8

Herkules 3,57 2,13 3,2 2,9
Lovecký salám 3,33 2,5

Čím nižší je poměrový faktor, tím méně tuku a více čistých svalových 
bílkovin (kvalitního masa) výrobek obsahuje



Mléčné  výrobky

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO – základní norma pro všechny mléčné výrobky:

Dle výsledků akreditovaných laboratoří kontroly jakosti mléka smí být:

• Počet somatických buněk (PSB) v mléce maximálně  300 000 v 1 ml při 
klouzavém geometrickém průměru za 3  měsíce (EU legislativa udává PSB 
400 000)

• Celkový počet mikroorganismů v mléce (CPM) maximálně 50 000 v 1 ml při 
klouzavém geometrickém průměru za 2 měsíce (EU legislativa udává CPM 
100 000)

Obsah nutričně významných složek (aritmetický průměr při nejméně 4 
vzorcích za měsíc):

bílkoviny nejméně 32g/l

mléčný tuk nejméně 35g/l



Mléčné  výrobky

• sýry – minimální doba zrání, omezení a zákaz přídatných látek;

• jogurty – podmínka použití obou mikroorganismů jogurtových 
kultur v určeném poměru; 

• ochucené  ovocné jogurty – minimální podíl ovocné složky; 

• ochucené tradiční pomazánkové – při použití ochucující složky 
šunka lze použít pouze šunku nejvyšší jakosti nebo šunku 
výběrovou. 



Lahůdkářské   výrobky

• zákaz použití barviv a sladidel, zákaz použití méně hodnotných 
tuků a vyloučení částečně ztužených tuků

• ve výrobcích s dobou použitelnosti do 5 dnů včetně dne výroby 
nesmí být použity kyseliny benzoová, sorbová ani jejich soli. 



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



Pekařské výrobky

• omezení nebo zákaz přídatných látek.

Ve srovnání s legislativou: 

• vyšší podíl žitné mouky u  pšenično-žitných a žitno-pšeničných 
výrobků;

• vyšší podíl  jiných obilovin než pšenice a žita, luštěnin nebo 
olejnin u vícezrnných výrobků; 

• vyšší podíl celozrnné složky u celozrnných výrobků.



Aplikace Česká cechovní norma



Platforma pro reformulace

• Založená při PK ČR v září 2016

• Navazuje na aktivity PK ČR v oblasti zdravého životního stylu

• Cílem aktivit je nastavení závazků snížení obsahu cukru, soli, 
transmastných kyselin a nasycených mastných kyselin ve výrobcích

• Spolupráce s akademickou obcí a příslušnými odbornými institucemi

• Informování veřejnosti formou publikací, na webový stránkách 
(www.reformulace.cz)

• Cena za reformulace roku - umožňuje výrobcům komunikovat snížení 
určitých živin i při snížení o méně než 30 %. 

http://www.reformulace.cz/


Dotace do potravinářského průmyslu

•PRV – opatření na inovace potravinářského 
průmyslu
• 1. a 3. kolo úspěšné
• Maximální navýšení prostředků na 5. kolo

•Dotační titul 13

•Česká technologická platforma pro potraviny 
• 2016 – 12 miliónů Kč
• 2017 – 15 miliónů Kč
• 2018 – 10 miliónů Kč????



Dotační titul 13
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Zahraniční potravinové kauzy

• technická sůl v potravinách (Polsko)

• falšování vaječných směsí  (Polsko)

• kvašené zelí s nepovolenou kyselinou mravenčí (Polsko)

• dioxiny v drůbežím a vepřovém mase (Německo)

• salmonela v drůbežím mase a vejcích (Polsko, Brazílie)    

• fipronil ve vejcích  (Belgie, Nizozemsko)



Školní mléko

•Září 2017
• Měsíční limit na žáka – 20 Kč
• Povinnost – 2x měsíčně neochucený výrobek zcela zdarma
• Dodávky i na střední školy
• Rozpočet ve výši 230 miliónů korun (původně plánováno 

670 miliónů korun)

•Řešení
• Žádné výrobky zadarmo, 

• u neochucených spoluúčast 15 %

• u ochucených ponechat 50 %

• Z dodávek vyjmout střední školy


