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SYSTÉM  ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM 

1. Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a

nápojů na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k

neexistenci standardů kvality.

2. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické

legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména

dovozce .

3. Systém českých cechovních norem nabízí řešení, které pozvedne

kvalitu českých potravin a vrátí jim u spotřebitelů jejich historické

renomé.

4. Celý systém ČCN vychází z bývalých československých státních norem

a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity.



PORTÁL ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM 

Co najdeme na stránkách ČCN

1. Seznam norem, seznam výrobků splňujících normy, 

seznam výrobců a uživatelů, články, aktuality, názory, 

dokumenty;

2. Hodnotící komise – vysoké školy, výzkumné ústavy, státní 

správa, státní kontrolní orgány – dává doporučení;

3. Výkonná rada PK ČR;

4. Kdo tvoří normy  - odborné sekce a svazy,  výrobci.



Ke 30. 1. 2018 je na webových stránkách českých cechovních 

norem:

188 norem   

250 potravin (438 včetně balení) zařazených na seznam výrobků 

splňujících podmínky českých cechovních norem.

PORTÁL ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM – SOUČASNÝ STAV



Ke 30. 1. 2018 je na webových stránkách českých cechovních 

norem:

188 norem   

250 potravin (438 včetně balení) zařazených na seznam výrobků 

splňujících podmínky českých cechovních norem.

PORTÁL ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM – SOUČASNÝ STAV



MASNÉ VÝROBKY - NORMY

• vyšší obsah masa,

• nižší obsah tuku, 

• vyšší obsah čistých svalových bílkovin,

• poměrový parametr obsah tuku/obsah čistých svalových bílkovin,

• zákaz použití látek zvýrazňujících chuť,

• zákaz použití SOM

• Parametry jsou nastaveny v závislosti na konkrétní normě 



MASNÉ VÝROBKY – JEMNÝ PÁREK

ČSN

hovězí maso přední výrobní

hovězí maso zadní výrobní

vepřové libové maso 

vepřové maso libové II

vepřové výrobní bez kůže 

vepřové kůže

dusitanová nebo dusičnanová 

směs, pšeničná mouka hrubá, pepř 

mletý, muškátový ořech, pitná voda

potravinářské bílkovinné 

koncentráty

Požadavky:

voda max. 61 %

tuk max 33 % 

sůl 2,1 +/- 0,6 %

ČCN

Povinné  složky:

vepřové maso, hovězí maso (použije se jedna z těchto základních 

surovin nebo jejich libovolná kombinace),

obsah masa minimálně 65 % hmotnostních,

obsah tuku maximálně 35 % hmotnostních

Přípustné složky:

voda

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

dusitanová sůl

cukr

koření a přídatné látky podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1333/2008 (s výjimkou zvýrazňovačů chuti)

Nepřípustné složky:

nepřipouští se použití masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně 

odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, rostlinných 

bílkovin, živočišných bílkovin a zvýrazňovačů chuti. 



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
Povínné složky:

• 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)

Nepřípustné složky:

Nepřipouští se použití strojně odděleného masa, drůbežího strojně 

odděleného masa, barviv, vlákniny (s výjimkou přírodních zahušťovadel 

karagenanu a gumy euchemy), škrobu (včetně škrobu modifikovaného 

fyzikálně či enzymy), veškerých přípravků zvyšujících obsah bílkovin 

(rostlinného i živočišného původu) a zvýrazňovačů chuti. 



Masné výrobky – Dunajská klobása

ČSN

Povinné složky:

• vepřové maso, hovězí maso;

• celkový obsah masa minimálně 120 g na 100 g hotového 
výrobku – z toho obsah hovězího masa minimálně 10 % 
hmotnostních

• POMĚROVÝ PARAMETR TUK/ČISTÁ SVALOVÁ BÍLKOVINA  3,0

• ČSZM chtěl původně 3,8, pak 3,5; KLASA má 3,2; současná  
legislativa je 3,93

Přípustné složky

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

• dusitanová sůl,

• cukr,

• koření,

• česnek,

• startovací kultury a voda na jejich suspenzi

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

Nepřipouští se použití strojně odděleného masa, drůbežího strojně 
odděleného masa, rostlinných bílkovin, živočišných bílkovin, 
vlákniny a zvýrazňovačů chuti. 

ČCN



Masné výrobky – Šunkový salám

ČSN ČCN

Suroviny:
• vepřové maso libové 
• hovězí maso zadní výrobní
• vepřové maso výrobní bez kůže

Přísady:
• solicí směs
• mouka
• cukr
• pepř mletý 
• muškátový ořech
• pitná voda

Požadavky

• sůl 2,83+/- 0,6 %
• voda 70 %
• tuk max. 20 %

Povinné složky:

• vepřové maso, hovězí maso (použije se jedna z těchto 
základních surovin nebo jejich libovolná kombinace)

• obsah masa minimálně 70 % hmotnostních

• obsah tuku maximálně 20 % hmotnostních

Přípustné složky

voda, jedlá sůl (alternativně též jiné soli, např. KCl), dusitanová sůl, 
cukr, koření, česnek a přídatné látky podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (s výjimkou zvýrazňovačů chuti)

Nepřípustné složky:

strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, 
rostlinných bílkovin, živočišných bílkovin, vlákniny a zvýrazňovačů 
chuti. 

Zákazem použití živočišných bílkovin se rozumí povinné výhradní 
použití autentického masa jako základní výrobní suroviny, přičemž 
přídavek jakýchkoliv bílkovinných přísad živočišného původu není 
povolen. Zákaz použití rostlinných bílkovin se nevztahuje jen na 
autentické přírodní koření a česnek.



Masné výrobky – Poličan
ČSN ČCN

Suroviny:
• hovězí maso zadní výrobní speciálně upravené
• vepřové maso libové speciálně upravené
• vepřové maso libové výrobní bez kůže

Přísady:
• pepř mletý 
• hřebíček
• paprika sladká mletá
• Paprika pálivá
• Česnek
• cukr
• solicí směs

Požadavky

• sůl 3,9+/- 0,6 %
• voda 32 %
• tuk max. 57 %
• Obsah bílkovin minimálně: 15 %
• Obsah dusitanů maximálně 100 mg/kg

Povinné složky:

• vepřové maso, hovězí maso;

• nejvýše přípustná hodnota poměru obsahu tuku a 
obsahu čisté svalové bílkoviny: 2,5;

• celkový obsah masa minimálně 125 g na 100 g 
hotového výrobku – z toho obsah hovězího masa 
minimálně 10 % hmotnostních

Přípustné složky

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

• dusitanová sůl

• cukr

• koření

• česnek

• startovací kultury a voda na jejich suspenzi a 

přídatné látky podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (s 

výjimkou zvýrazňovačů chuti)



Masné výrobky – Poličan
výrobek ČCN

Povinné složky:

• vepřové maso, hovězí maso;

• nejvýše přípustná hodnota poměru obsahu tuku a 
obsahu čisté svalové bílkoviny: 2,5;

• celkový obsah masa minimálně 125 g na 100 g 
hotového výrobku – z toho obsah hovězího masa 
minimálně 10 % hmotnostních

Přípustné složky

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

• dusitanová sůl

• cukr

• koření

• česnek

• startovací kultury a voda na jejich suspenzi a 

přídatné látky podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (s 

výjimkou zvýrazňovačů chuti)

složení

• vepřové maso

• vepřové sádlo

• hovězí maso

• jedlá sůl

• směs koření

• dextróza

• sušená červená řepa 0.05 %

• maltodextrin

• startovací kultura

• E 301 - Askorbát sodný

• E250 dusitan sodný

• 100 g výrobku je vyrobeno ze 140 g masa; 
obsah ČSB 16 g/100g;  hodnota poměru 
obsahu tuku a obsahu  čistých svalových 
bílkovin: 2,4



MLÉČNÉ VÝROBKY - NORMY

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 400 000)
Celkový počet mikroorganismů v mléce (CPM) maximálně 50 000 v 1 ml při 
klouzavém geometrickém průměru za 2 měsíce (EU legislativa 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 - NORMY

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

jogurty – podmínka použití obou mikroorganismů jogurtových kultur v 
určeném poměru; ideální poměr obou mikroorganismů je 1:1;

ochucené  ovocné jogurty – minimální podíl ovocné složky:

pro ovoce typu jahody, borůvky, maliny, broskve, meruňky apod. min. 4,5 % , 
pro citrusové plody min. 1 % a pro tropické ovoce typu banány, kiwi, ananas 
atd. min. 2  % ve finálním výrobku;

ostatní ochucené jogurty budou řešeny individuálně při přihlášení výrobku

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



MLÉČNÉ VÝROBKY - NORMY 

Tradiční pomazánkové – neochucené

Povinné složky

• smetana;

• sušené mléko;

• škrob nebo  modifikovaný škrob do 
1,5 % hm.

Přípustné složky

• sušené podmáslí nebo sušená; 
syrovátka;

• jedlá sůl.

Nepřípustné složky

• přídatné látky (barviva, emulgátory, 
konzervanty, stabilizátory, zahušťovadla) 
neuvedené v povinných a přípustných 
složkách,

• aromata,

• rostlinný tuk



MLÉČNÉ VÝROBKY - NORMY 

Sýry eidamského typu (s různým 
obsahem tuku a sušiny)

Povinné složky

• mléko

• jedlá sůl

• mlékárenské kultury – směs 
mezofilních kultur

• syřidlo

Přípustné složky

• chlorid vápenatý (pomocná 
látka)

Nepřípustné složky

• tekutý kouř, kouřové aroma

Nadstandard

• surovina odpovídá cechovní 
normě „,Sýr eidamského typu“,. 
Sýr musí projít procesem uzení 
na bázi nedokonalého spalování 
dřeva, nesmí obsahovat kouřové 
aroma, obsah PAH  mg/kg



MLÉČNÉ VÝROBKY - NORMY 

Jogurt bílý zrající v tanku

Povinné složky

• mléko, smetana nebo jejich směsi 
a jogurtová kultura (Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus a 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus) v optimálním poměru 
1:2 až 2:1), kde četnost živých 
mikroorganismů musí být 
nejméně 107 na 1 gramu výrobku 
na konci doby použitelnosti 
výrobku

Přípustné složky

• sušené mléko

• zahuštěné mléko

• koncentráty mléčných bílkovin

• podmáslí a dodatečné mikrobiální 
kultury, kde četnost živých 
mikroorganismů musí být 
nejméně 106 na 1 gram výrobku 
na konci doby použitelnosti 
výrobku



MLÉČNÉ VÝROBKY - NORMY 

Jogurt bílý zrající v tanku

Nepřípustné složky

• škrob;

• želatina;

• zahušťující látky;

• mléko a mléčné složky nesmí být 
nahrazeny nemléčnou složkou;

• přidané konzervační látky;

• barviva;

• aromatické látky.

Nadstandard

Při fermentaci je důležité udržet poměr laktobacilů a 
streptokoků a vytvořit podmínky pro vznik 
požadovaného množství metabolitů

kyselina mléčná: 0,85-1,20 %
acetaldehyd: 10-16 mg/kg
biacetyl: 1-2 mg/kg

Ideální poměr obou mikroorganismů je 1:1, ale 
může být posunut mírně jak ve prospěch 
laktobacilů, tak ve prospěch streptokoků, nicméně 
ve výrobku musejí být zastoupeny vždy oba 
mikroorganismy jogurtové kultury. Konečný poměr 
obou druhů je pak nejvíce ovlivněn dobou kultivace, 
teplotou inkubace a velikostí inokula a určuje 
výslednou chuť výrobku.

Nadstandard

Při fermentaci je důležité udržet poměr laktobacilů a 
streptokoků a vytvořit podmínky pro vznik 
požadovaného množství metabolitů

kyselina mléčná: 0,85-1,20 %

acetaldehyd: 10-16 mg/kg

biacetyl: 1-2 mg/kg

Ideální poměr obou mikroorganismů je 1:1, ale 
může být posunut mírně jak ve prospěch 
laktobacilů, tak ve prospěch streptokoků, nicméně 
ve výrobku musejí být zastoupeny vždy oba 
mikroorganismy jogurtové kultury. Konečný poměr 
obou druhů je pak nejvíce ovlivněn dobou kultivace, 
teplotou inkubace a velikostí inokula a určuje 
výslednou chuť výrobku.



LAHŮDKÁŘSKÉ  VÝROBKY - NORMY 

zákaz použití barviv a sladidel, zákaz použití méně hodnotných 
tuků (palmový, kokosový tuk, částečně ztužené tuky)

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

použití majonézy vyrobené podle ČCN



LAHŮDKÁŘSKÉ  VÝROBKY - NORMY 

Majonéza salátová pro 
lahůdkářské výrobky

Povinné složky

• olej řepkový min. 70 %,

• žloutky pasterované nejméně 3 %,

• ocet kvasný lihový,

• jedlá sůl

Přípustné složky

• pitná voda,
• cukr,
• plnotučná hořčice pro lahůdkářské 

výrobky podle ČCN,
• koření,
• škrob,
• guarová guma a xanthan,
• betakaroten.

Nepřípustné složky

• konzervační látky,
• barviva kromě betakarotenu,
• aromata.



LAHŮDKÁŘSKÉ  VÝROBKY - NORMY 

• Rybí salát

• Povinné složky

• marinované sleďové filety nejméně 
40 %, 

• majonéza podle ČCN Salátová 
majonéza nejméně 30 %,

• cibule, okurky sterilované, hrášek 
sterilovaný, mrkev sterilovaná

• Přípustné složky

• jedlá sůl, koření, cukr,  konzervační 
látky pro výrobky s prodlouženou 
trvanlivostí – dle platné legislativy

Nepřípustné složky

barviva, sladidla s výjimkou cukru, 

ve výrobcích s dobou použitelnosti do 5 
dnů včetně dne výroby nesmí být 
použity kyseliny benzoová, sorbová a 

jejich soli.



LAHŮDKÁŘSKÉ  VÝROBKY - NORMY 

• Zavináče

• Povinné složky

• marinované sleďové filety 
(marinované v kyselém nálevu) 
nejméně 40 %

• zeleninová náplň (cibule, zelí 
okurky, paprika) nejméně 25 %

• Přípustné složky

• pitná voda, cukr, jedlá sůl

• ocet kvasný lihový, koření

• konzervační látky pouze pro 
výrobky s prodlouženou 
trvanlivostí – dle platné legislativy

Nepřípustné složky

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



LAHŮDKÁŘSKÉ  VÝROBKY - NORMY 

Ruské vejce

Povinné složky

• majonézový (bramborový, 
vlašský, pochoutkový nebo 
pařížský) salát podle ČCN

• vejce vařené nejméně 14 %

• šunka výběrové třídy jakosti

• okurka sterilovaná

• paprika sterilovaná

Přípustné složky

• majonéza podle CČN Salátová 
majonéza pro lahůdkářské 
výrobky

• cukr

• sůl

• ocet kvasný lihový

• koření

• petržel kadeřavá čerstvá nebo jiná 
zeleninová ozdoba

Nepřípustné složky

• masné výrobky obsahující strojně 
oddělené maso



ČOKOLÁDY - NORMY 

• vyšší obsah celkové kakaové sušiny, kakaového másla, mléčného tuku než udává 
legislativa; 

• povolen jen mléčný tuk a kakaové máslo; u čokoládových bonbonů je povolen 
palmový olej s certifikací RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil); 

• zákaz použití jiných aromat než přírodních.



ČOKOLÁDY - NORMY 

Čokoládové bonbony formované

Povinné složky

• Hořká čokoláda nebo mléčná 
čokolád nebo  bílá čokoláda

Přípustné složky

• přírodní vanilkový extrakt,

• jiné ovocné nebo  lískooříškové
aroma,

• višně v alkoholu,

• nativní chmel,

• lískooříšková náplň,

• suché skořápkové plody,

• sušené ovoce (proslazené, 

kandované).

Nepřípustné složky

V čokoládě nesmí být přítomné jiné rostlinné 
tuky než kakaové máslo, na výrobu náplně se 
smí použít palmový olej s certifikací RSPO

Nadstandardní parametry 

Minimální obsah kakaové sušiny v hořké 
čokoládě 70 %

celkový obsah čokolády minimálně 30 % 
celkové hmotností výrobku



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - NORMY 

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 - tzv. vícezrnné složky -
luštěniny nebo olejniny u vícezrnných výrobků; 

• vyšší podíl celozrnné složky u celozrnných výrobků;

• preference kvasů;

• omezení přídatných látek



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - NORMY 

Český chléb kvasový

Povinné složky

• pšeničná mouka chlebová: nejvýše 60 % z celkové hmotnosti mlýnských obilných 
výrobků,

• žitná mouka chlebová: nejméně 40 % z celkové hmotnosti mlýnských obilných 
výrobků, podstatná část žitné mouky ve formě kvasu

Přípustné složky

• pitná voda,

• jedlá sůl (obohacená jódem)

• kmín celý

Nepřípustné složky

přídatné látky s výjimkou přídatných látek v jedlé soli, droždí, zakyselující pekařské 
přípravky, stabilní kvasy



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - NORMY 

Žitný chléb a pečivo
Povinné složky
žitná mouka chlebová: nejméně 95 % z celkové hmotnosti mlýnských obilných 
výrobků; kvas

Přípustné složky
pitná voda, jedlá sůl (obohacená jódem) kmín celý , kyselina askorbová, enzymy, 
droždí.

Nepřípustné složky
přídatné látky jiné než kyselina askorbová, enzymy a látky obsažené v soli

Technologický postup
výroba chleba nepřímým/přímým vedením  těsta, zrání těsta, tvarování, kynutí, 
pečení, chladnutí, popř. krájení a balení.



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - NORMY 

Máslová vánočka 

• máslo nejméně 15 % vztaženo na hmotnost mouky, 

• rozinky nejméně 10 % vztaženo na hmotnost mouky, 

• mandle loupané (celé, sekané, lupínky) nejméně 4 % vztaženo na hmotnost mouky, 

• cukr nejméně 15 % vztaženo na hmotnost mouky, 

• vaječné žloutky pasterované nejméně 1 % nebo odpovídající množství vaječných 
žloutků sušených vztaženo na hmotnost mouky, 

• mléko sušené nejméně 1 % vztaženo na hmotnost mouky.



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - NORMY 

Veka tuková

Povinné složky

pšeničná mouka hladká světlá.

Přípustné složky

• pitná voda, droždí, jedlá sůl (obohacená jódem);

• rostlinný olej nejméně 3 % a nejvýše 5 %, vztaženo na hmotnost mouky;

• cukr nejméně 1 % a nejvýše 3 %, vztaženo na hmotnost mouky;

• sladová mouka (sladový extrakt);

• kyselina askorbová;

• enzymy (amylázy, pentozanázy).

Nepřípustné složky

• rostlinný olej palmový;

• přídatné látky jiné než kyselina askorbová a enzymy a látky obsažené v jedlé soli.



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - VÝROBKY

Veka  omládková - BEAS, a.s

• pšeničná mouka

• voda

• omládek (mouka pšeničná, voda, 
droždí) 10 %

• řepkový olej

• droždí

• jedlá sůl s jódem

• cukr

• zlepšující přípravek (pšeničná 
mouka, ječná sladová mouka, 
enzymy hydrolázy, látka 
zlepšující mouku kyselina 
askorbová) 0.6 %

Veka chlebíčková - Adélka, a.s.

• pšeničná mouka

• voda

• žitný kvas

• slunečnicový olej

• droždí

• žitná mouka

• jedlá sůl s jódem

• sušený pšeničný kvásek

• neaktivní droždí

• pšeničná vláknina

• enzymy

• ječná sladová diastatická mouka



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - VÝROBKY

Chléb farmářský (Adélka, a.s.)

• Pšeničná mouka

• voda

• žitný kvas

• žitná mouka

• pšeničné zrno

• lněné semínko

• pšeničná lámanka

• droždí

• semínko slunečnicové

• jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný)

• bramborové vločky

• kmín

• semolina

• pšeničná sladová moučka

• posyp - křupka kukuřičná (kukuřičná krupice)

Nadstandard

Vyráběn technologií tzv. vařením zápar, což 
znamená tepelná úprava celých zrnin a 
olejnin. Výsledkem je přirozená chuť po sladu 
/tvorbou maltózy/, vláčnost a tedy přirozená 
delší trvanlivost výrobku a lepší stravitelnost 
vlákniny.

Technologický postup

výroba chleba nepřímým/přímým způsobem, 
těsta, zrání těsta, tvarování, kynutí, pečení, 
chladnutí, popř, krájení a balení.



PEKAŘSKÉ VÝROBKY - VÝROBKY

Chléb tmavý bez éček (PECUD, v.o.d.)

• Pšeničná mouka;

• pitná voda;

• žitná mouka;

• jedlá sůl;

• Kmín.

Nadstandard

Chléb kypřený výhradně žitným kvasem, 
kvas tvoří nejméně 40 % z celkové 
hmotnosti těsta; chléb neobsahuje žádné 
přídatné látky s výjimkou látek obsažených 
v jedlé soli.

Technologický postup

výroba chleba nepřímým způsobem, 
vedením na kvas., výroba kvasu,

zrání kvasu,

výroba těsta,

zrání těsta,

tvarování,

kynutí,

pečení,

chladnutí, popř, krájení a balení.



OSTATNÍ KOMODITY

Těstoviny

Povinné složky

• pšeničná mouka

• voda

• vaječná směs (minimální obsah 
sušené vaječné směsi 2 %)

Přípustné složky

• sušená zelenina

• houby

• koření

• bylinky

• kakao

Nepřípustné složky

• barviva



OSTATNÍ KOMODITY

Masové konzervy

Povinné složky

• maso podle živočišného druhu uvedeného v 
názvu výrobku (min. 80 %)

Přípustné složky

• vepřové kůže použité jako pojivo v 
maximálním množství  8 %;

• sůl a dusitanová solící směs;

• želírující látka: karagenan (E407)

• koření a extrakty koření;

• česnek;

• pitná voda.

Nepřípustné složky

• strojně oddělené maso, přítomnost masa 
jiného živočišného druhu, než je v názvu,;

• fosfáty.

Nadstandard

• vysoký obsah masa (min.80 %) – vyšší než 
jsou požadavky Vyhlášky č. 326/2011 pro 
vybrané masné konzervy;

• výrobky nesmí obsahovat strojně oddělené 
maso;

• nižší obsah tuku (max.25 %);

• bez fosfátů.



OSTATNÍ KOMODITY

Kečupy 
• vysoký obsah rajčatové suroviny: Refraktometrická sušina vnesená rajčatovou 

surovinou min. 12 % (nad rámec 7 % požadovaných legislativou);

• výroba bez použití konzervačních látek a zahušťovadel.

Extra džemy jednodruhové  méně sladké

• nižší obsah cukrů (max. 52 %) – legislativa povoluje až 59 %;

• chuť džemu je dána pouze zvýšeným množstvím ovoce, nepřipouští se jakákoliv 
dodatečná aromatizace.



OSTATNÍ KOMODITY - RYBY

Ostatní sladkovodní ryby – celé kuchané s 
hlavou;

Ostatní sladkovodní ryby – trup;

Ostatní sladkovodní ryby – porce;

Ostatní sladkovodní ryby – filet;

Ostatní sladkovodní ryby – půlka

Hluboce zmrazené mořské ryby;

Kapr obecný - celý   kuchaný s hlavou;

Kapr obecný – půlka;

Kapr obecný- filet;

Kapr obecný – porce;

Kapr obecný – trup;

.



OSTATNÍ KOMODITY

Česká vejce konzumní skořápková, třída A
• Produkce vajec kura domácího z farem v hospodářství registrovaném v 

ústřední evidenci zvířat.

Vizovická slivovice  bílá a zlatá 

• K výrobě je možné požít pouze čerstvé švestky vypěstované v 
mikroregionu „Vizovicko“.



OSTATNÍ KOMODITY

komodita výrobce

Mléko a mléčné výrobky MADETA a.s.

Moravia Lacto a.s.

Choceňská mlékárna s.r.o.

BOHEMILK, a.s.

Maso a masné výrobky MASO UZENINY PÍSEK a.s.

PEJSKAR a spol. s r.o.

ZEMAN maso-uzeniny, a.s

LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o.

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

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

Drůbežářský závod Klatovy, a.s.

MP Krásno, a.s.

MASO WEST s.r.o.

Lahůdkářské výrobky BONECO, a.s.

PAPEI, s.r.o.

Vejce a výrobky z nich ČESKÁ VEJCE, a.s.

ZLATÁ VEJCE, a.s.

PAPEI, s.r.o.

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.

AG MAIWALD a.s.

Čokoláda a čokoládové bonbony Carla spol. s r.o.

Zpracované ovoce a zelenina HAMÉ s.r.o.Kunovice

PT servis konzervárna spol. s r.o.

Pekařské výrobky PECUD v.o.d. Žandov

BEAS,a.s.

ADÉLKA a.s.

Hotové pokrmy HAMÉ s.r.o.Kunovice

SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o.

Těstoviny Ramdam s.r.o.

Alkoholické nápoje RUDOLF JELÍNEK, a.s.













ZÁVĚR

Systém Českých cechovních norem jako 
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



ZÁVĚR

Obchodní řetězce

Co znamenají pro výrobce

Co znamenají pro spotřebitele



Děkujeme Vám za pozornost


