
Národní značky jakosti potravin vázané k původu produktu 

Česká potravina 

o Značení potravin slovy „Česká potravina“ nebo logem uvedeným v příloze č.1 vyhlášky 

č. 417/2016 lze dobrovolně poskytnout, pokud: 

a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských 

produktů nebo mléka pochází z České republiky a prvovýroba, porážka 

zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo 

b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 

% celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při 

výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České 

republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek.  

 

o Podmínky uvedené v písm. a) se vztahují na nezpracované potraviny, které zahrnují 

potraviny, které nebyly zpracovány, včetně produktů, které byly děleny, porcovány, 

odseknuty, plátkovány, vykostěny, rozsekány, zbaveny kůže, rozdrceny, nakrájeny, 

očištěny, ořezány, vyloupány, rozemlety, zchlazeny, zmraženy, hluboce zmraženy nebo 

rozmraženy, vinařské produkty a mléko.  

o Logo se skládá z vyobrazení české statní vlajky, pod níž je uvedeno 

slovní spojení „Česká potravina“ a které je možné uvádět v barevném a černobílém 

provedení.  

o Ministerstvo zemědělství vydalo Pravidla pro dobrovolné označování „Česká 

potravina“ a použití loga. 

o Cíl materiálu: vymezení jednotných pravidel pro používání termínu „Česká 

potravina“ včetně konkrétního grafického znázornění a dále termínu „vyrobeno v 

České republice“. 

o Podle § 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 

pozdějších předpisů, došlo k vymezení jednoduchých a jednotných pravidel týkající se 

dobrovolného označování českého původu potraviny.  

o Díky těmto pravidlům se může spotřebitel snadněji orientovat na trhu a při výběru 

potravin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků se značkou Česká potravina  

 



Asociace regionálních značek – Regionální produkt 

o Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, 

daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel.  

o Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit 

na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu 

orientaci v nabízených službách.  

o Zákazník, který si koupí produkt označený jednou ze značek systému „Domácí výrobky“, 

má jistotu, že tento produkt splňuje následující kritéria: 

o původ výrobku v daném regionu 

o kvalita 

o výrobek nepoškozuje životní prostředí 

o jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu (např. tradice, místní suroviny, řemeslná 

práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná vlastnost). 

 

Asociace regionálních značek (ARZ) 

▪ Asociace regionálních značek (ARZ) sdružuje desítky regionálních značek z celé České 

republiky.  

▪ Značky zapojené do ARZ jsou charakteristické jednotným vizuálním stylem značek i 

propagačních materiálů.  

▪ Značky s podobnými logy respektují i stejná pravidla udělování, která vedle původu v 

regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost.  

▪ Ta může být naplněna různými způsoby – vazbou na tradici, místní suroviny, specifičnost 

pro daný region, ale také jinými výjimečnými vlastnostmi.  

▪ Obdobně jsou posuzovány i služby v cestovním ruchu a zážitky, které jedinečným 

způsobem prezentují konkrétní místo nebo celý region.  

 

▪ Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací 

regionálních značek, z.s. (ARZ), která je sdružením regionů s vlastní značkou. Činnost 

ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem. Aktuálně je na seznamu členů 27 

právnických a dvě fyzické osoby. 

▪ V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, 

komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Každá značka má i vlastní certifikační komisi, 

sestavenou z odborníků, zástupců regionálních institucí a samosprávy i samotných držitelů 

značky.  

▪ Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po 

splnění jednotných pravidel.  



▪ Systém regionálních značek je otevřený každému regionu, který má jasně vymezené 

hranice.  

▪ Iniciátorem vzniku nové značky musí být nějaká místní organizace či instituce, která se na 

základě konsensu potenciálních držitelů značky a dalších zapojených subjektů ujme role 

regionálního koordinátora. 

 

▪ Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 27 regionů:  

o Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, 

Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, 

Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, 

Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj 

Pernštejnů, České středohoří, Poohří a Kutnohorsko.  

o V každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich 

kvality a šetrnosti k přírodě, a především jejich původ a vazbu na určité výjimečné 

území.  

▪ Účel a benefity značení: 

o Značení je určeno návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat 

si jeho atmosféru novým netradičním způsobem. 

o Dále i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat 

„své” místní výrobce.  

o Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své 

produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.  

o Prezentace regionu prostřednictvím značky navenek. 

o Propagace probíhá například formou článků, tiskových zpráv, letáků, katalogů 

výrobků, sezónních novin či společných stánků pro jarmarky a prodejních míst v 

regionu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení charakteristických označení Asociace regionálních značek ve vztahu k území 

(http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/o-nas/) 

 

o Jaké produkty získávají regionální značku? 

o řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, 

keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly apod.) 

o potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, 

ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med apod.)  

o přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin 

pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.) 

o dále pak také zážitky spjaté s regionem a ubytovací a stravovací služby 

 

o Značku může získat výrobek jak tradiční, tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a 

certifikační komise rozhodne o jejím udělení.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením Asociace regionálních značek 

 

  



o Na území České republiky působí i další značky, které nejsou členy ARZ, značení ale 

realizují na podobných principech. Jde především o značky: 

o Tradice Bílých Karpat 

o Regionální produkt Český ráj  

o Regionální produkt Jizerské hory 

o Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj  

o Místní výrobek ze západu Čech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktu s označením Regionální produkt Český Ráj 
(https://sortiment.makro.cz/cs/rubin-jablkojahoda-100-1l-nv/245272p/)  



REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

o Celostátní projekt Ministerstva zemědělství (MZe).  

o Značka „Regionální potravina“ reprezentuje to nejlepší z produkce v každém z 

krajů.  

o Výrobky musí být vyrobeny z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj – ať 

již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální recepturou. 

o Podpora malých a středních pěstitelů a výrobků v krajích ČR. 

 

Jak produkt získá značku Regionální kvality?  

o Uděluje ji ministr zemědělství výrobkům na základě výsledků hodnocení odborné 

poroty v konkrétním kraji, tzv. hodnotitelské komise.  

o Hodnotitelská komise se skládá min. z 5, max. z 8 členů, které jmenuje Ministerstvo 

zemědělství. Jejími členy jsou zástupci Ministerstva zemědělství, Státního 

zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, 

krajského úřadu daného regionu, Státní veterinární správy ČR a Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce. 

o Jejím držitelem se pak ale mohou stát jen ty výrobky, které zvítězí v dané kategorii. 

o Výrobek má pak právo na 4 roky nést značku Regionální potravina daného kraje. 

 

Co musí produkt splňovat? 

o Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno.  

o Projekt Regionální potravina je určen pro potravinářské nebo zemědělské výrobky 

od malých a středních potravinářských výrobců (tj. firem s maximálně 250 

zaměstnanci).  

 

Pravidla pro udělování značky: 

o  „Metodika pro udělování značky Regionální potravina“ rozdělena do tří části: obecná, 

specifická a regionální.  

o Obecná a specifická pravidla: 

o Stejná pro všechny kraje. 

o Obsahují například požadavek na 70% podíl surovin z daného regionu, 

případně z objektivních důvodů z tuzemských surovin.  

o Hlavní surovina musí být 100% tuzemského původu.  

o Základním předpokladem je samozřejmě také kvalita. 

 



o Regionální pravidla: 

o Stanovuje si každý kraj samostatně, přičemž nesmí být v rozporu s 

obecnými a specifickými pravidly. 

o Tato pravidla lze najít v Metodikách jednotlivých krajů na stránkách 

www.regionalnipotravina.cz 

o Dalším důležitým kritériem je taková výjimečnost potraviny, která bude zaručovat její 

jedinečnost ve srovnání s běžnými výrobky dostupnými na trhu. Jedinečnost může 

zaručovat například pro region typická chuť.  

 

Posuzované kategorie: 

1. Masné výrobky tepelně opracované, 

2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy, 

3. Sýry včetně tvarohu, 

4. Mléčné výrobky ostatní, 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin, 

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek, 

7. Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné), 

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, 

9. Ostatní 

 

Benefity potravin oceněných značkou Regionální potravina: 

a. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina jsou kvalitní, chutné, tradiční či 

speciální potraviny. Oproti masově dováženým levným potravinám z celého světa jsou 

zárukou kvality a původu z místních zdrojů. 

b. Regionální potraviny mají jasný původ. Spotřebitelé tak jednoznačně vědí, kde a od koho 

si potravinu kupují. Protože svého výrobce znají, mohou vytvářet pomyslný tlak na udržení 

kvality potravin. 

c. Regionální potraviny jsou čerstvější a díky tomu mají lepší chuť a jsou výživově 

hodnotnější než potraviny dovážené z různých koutů světa. Zde platí jasná rovnice – čím 

delší trasa dopravy, tím potraviny ztrácí na čerstvosti. 

d. Regionální potraviny jsou ekologičtější. Čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím klesá 

zátěž životního prostředí při jejich dopravě a distribuci. 

e. Nákupem regionální potraviny spotřebitel podporuje zaměstnanost a rozvoj v krajích. 

Prosperující lokální zemědělci, výrobci i prodejci znamenají udržení či růst počtu 

pracovních míst 

http://www.regionalnipotravina.cz/


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením Regionální potravina 

(https://piva.heureka.cz/bizon-karolina-svetla-13-sklo-0_5l/) 



ČESKÝ VÝROBEK – GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČR 

o Značka "Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR" je 

výhradním vlastnictvím Potravinářské komory České republiky (PK ČR).  

o V roce 2011 byla zapsána do rejstříku ochranných známek. 

o Primárním cílem této iniciativy je podpora českých potravin a zlepšení 

orientace spotřebitele na trhu s potravinami.  

o Výrobky nesoucí tuto značku splnily podmínky pro udělení, což znamená, že 

jsou vyráběny na území České republiky a z českých surovin (přesné 

podmínky udělení značky stanovují Pravidla pro udělení značky).   

o Užívání značky povoluje prezident PK ČR po předchozím schválení výkonnou radou PK 

ČR.  

o K užívání značky se uzavře smlouva. Značku lze povolit k užívání jak členovi Potravinářské 

komory, tak i nečlenům. Přitom členové Komory mají 20 % slevu z ročního poplatku.  

o Povolení k užívání značky je podmíněno splněním podmínek uvedených pro jednotlivé 

skupiny výrobků v Pravidlech užívání značky. Podmínky jsou stanoveny ve spolupráci s 

jednotlivými profesními svazy zastoupenými v PK ČR a na jejich návrh. 

o Splnění a dodržování všech stanovených podmínek ověřuje a hodnotí sekretariát PK ČR. V 

případě pochybnosti, zda nedochází ke klamání spotřebitele, může být o vyjádření požádána 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa.  

 

Značka "Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR" je udělována v 

kategoriích: 

a) maso a masné výrobky; 

b) drůbež a drůbeží výrobky; 

c) ryby a výrobky z ryb; 

d) mléko a mléčné výrobky; 

e) vejce a výrobky z vajec; 

f) výroba nealkoholických nápojů; 

g) výroba alkoholických nápojů; 

h) zpracování a konzervování ovoce, 

zeleniny, brambor, hub, masové konzervy a 

paštiky; 

i) nezpracované ovoce, zelenina, brambory, 

houby; 

j) pekařské a cukrářské výrobky; 

k) mlýnské výrobky a těstoviny; 

l) mražené výrobky; 

m) lahůdkářské výrobky; 

n) ostatní obory zde neuvedené

 

o Web Potravinářské komory České republiky http://www.ceskapotravina.net/ 

 

http://www.ceskapotravina.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením ČESKÝ VÝROBEK – GARANTOVÁNO 

POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR 

  



ČESKÝ VÝROBEK  

o Komerční značka podporující a propagující české výrobky. 

o Po splnění všech stanovených podmínek a zaplacení poplatku produkt 

získává značku Český výrobek. 

 

o Podmínky udělení značky Český výrobek:  

1. Výrobek je vyroben v České republice. 

2. Alespoň 50 % surovin či komponentů je původem z ČR nebo pro výrobky, jejichž 

suroviny či komponenty nelze v ČR získat, je nutný vznik nového výrobku vyrobeného 

z těchto surovin nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení. 

3. Výrobce je registrován v ČR a platí daně a státem určené odvody, ke kterým je povinen 

na základě právního řádu České republiky, zejména sociální a zdravotní pojištění, 

dodržuje ekologické normy právního řádu České republiky. 

4. Výrobce odpovídá za to, že výrobky označené ochrannou známkou „Český výrobek“ 

budou mít odpovídající kvalitu, budou bezpečné a nezávadné. 

5. Výrobce získal licenci na užívání ochranné známky Český výrobek pro konkrétní 

výrobky. 

6. Výrobce je povinen umožnit kontrolu podmínek přímo v místě výroby, i v průběhu 

užívání značky.  

 

o Pro potravinářské výrobky platí navíc: 

1. 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů 

nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze 

výroby proběhly na území České republiky, nebo 

2. Součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové 

hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné 

než uvedené v bodě 1 a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se 

nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek. Výrobky označené ochrannou 

známkou, tedy musí bezpodmínečně splňovat kritéria obsažená v zákoně č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž 

„ZPTV“), především pak ustanovení § 9b odst. 1 ZPTV. 

3. Výrobky nesmí obsahovat separát – strojově oddělené maso. 

  



o Grafické zobrazení loga a jeho význam: 

1. Zapsaná chráněná známka na úřadu průmyslového vlastnictví 

ČR, muže být použito pouze udělením licence. 

2. Symbol českého národa – lipový list – vyjadřuje emoce – hrdost 

a tradici. 

3. Barva a tvar srdce – emoce – mám to rád, líbí se mi to, je to 

blízké mému srdci. 

4. Stylizované C jako "Český" objímá lipový list a tvoří ucelený 

kruhový obrazec. Kruh symbolizuje ucelenost, provázanost a 

ochranu. 

5. ČESKÝ VÝROBEK – jasné a jednoznačné pro rychlou orientaci zákazníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobku s označením Český výrobek   



ČESKÝ VÝROBEK 

o Nadační fond Český výrobek vznikl v roce 1999, za účelem podpory malých, 

středních i velkých českých podniků a firem napříč všemi obory.  

o Cíl: informovat spotřebitele o českých produktech a zvýšit tak zájem o tyto 

produkty.  

o Ochranná známka výrobků a zboží, ale také služby či know-how.  

o Ochrannou známkou Český výrobek jsou značeny potraviny, textil, klenoty, 

hračky, nábytek, ale i firmy z oblasti strojírenství, plastikářského průmyslu, 

výzkumu nanotechnologií či IT služeb.  

o Katalog produktů je na webových stránkách https://www.ceskyvyrobek.cz/katalog/ 

 

o Pro získání značky Český výrobek musí žadatel splňovat následující podmínky a zaplatit 

licenční poplatek:  

▪ Podnik, který o ochrannou známku žádá, musí být ve vlastnictví českých státních 

občanů, resp. české právnické osoby, a výtěžek podnikání se nesmí převádět mimo 

území ČR.  

▪ Žádost může podat pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), 

registrovaný k podnikání na území ČR.  

▪ Výrobek, který nese ochrannou známku, musí splňovat platné právní předpisy.  

▪ V žádosti musíte uvést své identifikační údaje vyplněním elektronického 

přihlašovacího formuláře. Doložte také formou čestného prohlášení, že podnik není 

v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

▪ V době podání žádosti musí být výrobek nebo skupina výrobků pod vaší značkou 

dodáván do oběhu.  

o Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) uděluje licenci k užití ochranné známky 

ČESKÝ VÝROBEK. Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je vlastníkem těchto 

ochranných známek. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskyvyrobek.cz/katalog/


 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením Český výrobek 
(https://kuchynske-oleje.heureka.cz/fabio-produkt-manka-repkovy-olej-1l/) 

 

 

 


