
Národní značky jakosti potravin vázané k jakosti a nutriční 

vyváženosti produktu 

KLASA 

o Národní značka kvality potravinářských a zemědělských výrobků s nadstandardní 

kvalitou. 

o Označení KLASA uděluje ministerstvo zemědělství od roku 2003 produktům 

splňujícím přísné kvalitativní a legislativní požadavky.  

o Od roku 2007 projekt směřuje primárně k podpoře výrobků, které vykazují 

výjimečné kvalitativní charakteristiky. 

o Slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při výběru výjimečně 

kvalitních produktů, k prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními 

potravinami. 

 

Nadstandardní kvalita výrobku se může vyznačovat například: 

o zvýšení přidané hodnoty výrobku  

o zaručení jisté jedinečnosti ve vztahu k ostatním produktům dostupným na trhu  

o technologie výroby – tradice, ruční zpracování, využití moderních a 

inovativních postupů výroby  

o určitý obsah obohacujících složek – vláknina, vitamíny  

o zisk nejrůznějších ocenění kvality 

 

o Označení KLASA se primárně neváže na český původ potraviny, hlavní podmínkou pro 

získání tohoto označení je, aby výrobek alespoň jednou svou vlastností vykazoval 

výjimečné kvalitativní charakteristiky, byl jedinečný oproti ostatním podobným 

výrobkům na českém trhu.  

o Produkty některých zahraničních firem mohou nést označení logem KLASA, avšak pouze 

za předpokladu, že samotná výroba probíhá v České republice. Stejně tak velké 

nadnárodní firmy mohou získat označení KLASA, pokud ve své vlastnické struktuře mají 

společnost, která potravinu u nás vyrábí a na český trh dodává.  

 

Příklady dalších kritérií pro zisk značky KLASA:  

▪ produkt musí být před zažádáním o logo KLASA již nějakou dobu na český trh 

dodáván, a to pravidelně (kromě sezónních výrobků jako je ovoce a zelenina)   

▪ výrobek nesmí obsahovat strojně oddělené maso (tzv. separát)  

▪ nesmí se jednat o výrobek distribuovaný pod privátní značkou obchodních řetězců  

▪ vína z hroznů révy vinné nemohou získávat toto označení (mají vlastní druh podpory)  

▪ obsahuje-li výrobek náhražky surovin běžně používané v obdobných výrobcích 

▪ (např. sója místo masa v uzeninách), bude jeho vhodnost k udělení značky posuzována  



▪ individuálně. 

▪ produkt musí být do české tržní sítě dodáván pravidelně s nezměněným složením a v 

odpovídající konzistentní kvalitě 

 

Kategorie oceňovaných výrobků:  

o Alkoholické nápoje  

o Lahůdky  

o Maso a masné výrobky 

o Mléko a mléčné výrobky  

o Mlýnské, pekárenské a cukrářské 

výrobky 

o Mražené krémy  

o Nealkoholické výrobky  

o Rybí produkty  

o Ovoce a zelenina  

o Ostatní výrobky 

 

Jak získat národní značku kvality KLASA?  

▪ Žadatel předloží kompletní dokumentaci na Státní zemědělský intervenčního fondu 

(SZIF), který zkontroluje věcnou správnost dokumentace.  

▪ Následně je žádost odeslána na Ministerstvo zemědělství k posouzení Hodnotite lskou 

komisí, která rozhodne o udělení či neudělení značky kvality KLASA.  

▪ Značka KLASA je výrobku propůjčena na dobu tří let, po uplynutí je možné opětovné 

zažádání o značku. 

▪ V případě, že producent hrubě nebo opakovaně porušuje podmínky označení logem 

KLASA, je jeho výrobkům značka odebrána.  

 

Příklady důvodů pro odebrání značky KLASA:  

▪ klamání spotřebitele o zemi původu výrobku 

▪ nesplnění jakostních požadavků pro produkt požadovaných národními předpisy 

▪ obsah látek v produktu, které nebyly vyznačeny ve složení 

▪ zavádějící chybná deklarace výživových látek na obalu 

 

Hodnotitelská komise: 

▪ Hodnotitelská komise je složena z řad odborníků v oblasti potravinářství (např. zástupce 

Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory, Agrární komory, kontrolních orgánů 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy, Vysoké školy 

chemicko – technologické, Výzkumného ústavu potravinářského Praha a dalších).  

▪ Hodnotitelská komise hodnotí nejen zaslanou dokumentaci, ale také samotný výrobek 

včetně jeho senzorické stránky, obalu a prokázání nadstandardní kvalitativní 

charakteristiky. 

 

 



Kontrola dodržování Metodiky pro udělování značky KLASA a její správa: 

▪ Značku KLASA spravuje Odbor administrace podpory kvalitních potravin Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF).  

▪ SZIF je státní institucí („akreditovanou platební agenturou“), která zprostředkovává 

finanční podporu z fondů Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou 

kontrolu oprávněnosti užívání dotací. 

▪ Kontrola kvality a složení výrobků je prováděna Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekcí a Státní veterinární správou. 

▪ Kromě běžných kontrol probíhají u výrobců navíc kontroly zaměřené pouze na výrobky 

s označením KLASA.  

▪ Protokoly vyhotovené při těchto kontrolách jsou zasílány jednotlivými inspektoráty na 

SZIF.  

▪ První kontrola zaměřená na nově oceněné výrobky probíhá vždy nejpozději do 6 měsíců 

od udělení této značky výrobku. 

o V současné době (září 2020) je 960 výrobků od 244 výrobců oceněných značkou KLASA  

o Souhrnná databáze všech výrobků s označením KLASA je na webu https://www.eklasa.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eklasa.cz/


 

 

 

Ukázka výrobků se značkou Klasa 

(https://www.eklasa.cz/produkty?searchCategory=1#products) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY 

o České cechovní normy přinášejí návrat k normám definujícím jasně kvalitativní 

parametry dané potraviny, které kdysi existovaly ve formě Československých 

státních norem, oborových nebo podnikových norem.  

o K normám se výrobci (provozovatelé potravinářského podniku) mohou přihlásit 

dobrovolně.   

o Cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle určeného technologického postupu.  

o Z normy také vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných 

srovnatelných potravin uváděných na trh. 

o České cechovní normy obsahují: 

▪ povinné složky 

▪ přípustné a nepřípustné složky 

▪ technologický postup výroby 

▪ senzorické parametry a nadstandardní parametry dané potraviny 

▪ seznam rozhodčích analytických metod pro kontrolu kvality potraviny 

o Nadstandardní parametry: 

o definice povinných složek, 

o stanovení přípustných a nepřípustných složek, 

o definice nadstandardních parametrů. 

 

o Příklady nadstandardních parametrů: 

o masné výrobky – vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových 

bílkovin v porovnání s legislativou; zákaz použití strojně odděleného masa; zákaz 

použití zvýrazňovačů chuti; 

o mléčné výroby – použití mléka splňujícího přísnější mikrobiologické požadavky, zákaz 

použití některých přídatných látek; 

o pekařské výrobky – použití žitného kvasu, zákaz použití některých přídatných látek;  

o lahůdkářské výroby – zákaz použití některých přídatných látek, u výrobků s dobou 

použitelnosti do 5 dnů včetně dne výroby nesmí být použity kyseliny benzoová, 

sorbová, ani jejich soli; 

o čokolády, čokoládové bonbony – jsou definovány minimální obsah kakaové sušiny, 

o minimální obsah mléčné sušiny, minimální obsah mléčného tuku, zákaz použití barviv 

a náhradních sladidel (s výjimkou čokolád se sladidly nebo s cukrem a sladidly). 

 

 



o Posuzování českých cechovních norem: 

o návrhy posuzuje odborná hodnotící komise složená ze zástupců, výzkumného 

ústavu, státních kontrolních orgánů, Ministerstva zemědělství ČR, Potravinářské 

komory ČR a vysokých škol 

o hodnotící komise předává stanovisko Výkonné radě PK ČR; 

o Výkonná rada PK ČR schválí v případě kladného stanoviska navrženou normu;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY 

 

 

 

  



CEFF – POTRAVINY BEZ ZBYTEČNÉ CHEMIE  

o Logo CEFF (Certified E-Friendly Food) od roku 2011 označuje potraviny 

splňujícím kritéria projektu CEFF, tj. bez konzervantů, umělých barviv, 

sladidel a glutamátu a dává tak spotřebitelům prvotní informaci o složení 

potraviny v oblasti přídatných látek neboli aditiv. 

o Výrobce, jenž smluvně potvrdí složení výrobku a dá souhlas s jeho testováním 

Státním zdravotním ústavem, získává právo umístit logo CEFF na své výrobky či na 

cenovky v případě nebaleného zboží.  

o Kategorie sledovaných aditiv (éček) byly vybrány na základě výzkumu trhu, který probíhal 

jak na straně spotřebitelů, tak výrobců. Nakupující uváděli jako nejvíce sledované kategorie 

éček konzervanty, umělá barviva, sladidla a glutamáty. 

o Za podpory odborníků upozorňuje CEFF nakupující i výrobce na fakt, že při zachování 

bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin lze vyrábět i bez zbytečné chemie. 

o Iniciativa CEFF je pilotně realizována v ČR, je zcela nezávislá, nestojí za ní žádní výrobci 

či lobbistické skupiny. Projekt vychází z platné legislativy a jeho pravidla jsou v souladu s 

evropskými normami. 
o Kromě potravin společnost CEFF certifikuje také doplňky stravy a stravu pro zvířata 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením CEFF  



VÍM, CO JÍM 

o Obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju o.p.s. je nevládní nezisková 

organizace, která se zabývá kvalitou potravin s ohledem na jejich nutriční složení 

a pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl.  

o Od roku 2010 zastřešuje program Vím, co jím a piju v České republice. 

o Program "Vím, co jím a piju" (www.vimcojim.cz) je součástí globálního 

programu "The Choices Programme", který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci 

v nabídce potravin. Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Právě tyto organizace upozornily na vybrané 

živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob.   

o Prostředkem k prosazení cílů programu je jednoduché logo Vím, co jím (Choices Trade 

Mark), které je uváděno na balení potravin, které svým složením splňují určená nutriční 

kritéria.  

o Spotřebitelé se tak mohou lépe orientovat v nabídce potravin a snáze se rozhodnout pro 

nutričně vyváženou potravinu přímo v místě nákupu.  

o Databáze všech výrobků s logem Vím, co jím je dostupná na webové stránce 

společnostihttps://www.vimcojim.cz/catalog.php 

 

o Cíle: 

o Zlepšit stravovací návyky v ČR 

o Pomoci s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl 

o Šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy 

o Zvýšit zájem lidí o své zdraví a podpořit pravidelný pohyb 

o Snížit počet osob s chronickými nemocemi, které souvisí s výživou 

o Získat podporu odborníků – především lékařů, pedagogů a odborníků v oblasti výživy 

a potravinářských technologií 

o Podporovat zdravý životní styl jako jeden z hlavních faktorů k udržení dobrého zdraví  

o Rozšířit nabídku potravin vhodných pro zdravý životní styl 

 

o Kritéria pro získání loga Vím, co jím: 

o Stanovena Národním vědeckým výborem ustaveném při obecně prospěšné společnosti 

Vím, co jím a piju a vychází z obdobných kritérií schválených Mezinárodním 

vědeckým výborem při Choices International, nezávislou skupinou mezinárodních 

odborníků z oboru výživy, potravinářských technologií a chování spotřebitelů. • ovoce 

a zelenina; 

 

https://www.vimcojim.cz/catalog.php


o Konkrétní kritéria pro základní skupiny výrobků:  

▪ luštěniny; 

▪ zdroje sacharidů (brambory, těstoviny, chléb, běžné pečivo, mlýnské 

výrobky, snídaňové cereálie); 

▪ maso, ryby, drůbež, vejce a alternativy k masu; 

▪ mléko, mléčné výrobky; 

▪  oleje, tuky; 

▪ ořechy; 

▪  voda, káva a čaj; 

▪ hlavní jídla, obložené chleby a pečivo, míchané saláty, lehká jídla. 

o U výše zmíněných skupin potravin jsou stanoveny bližší požadavky v oblasti obsahu 

nasycených mastných kyselin, trans mastných kyselin, soli a přidaných cukrů. 

o Další kritéria pro vlákninu nebo energetickou hodnotu jsou vypracována u skupin 

potravin, které jsou důležité pro příjem prospěšné vlákniny (vláknina v chlebu) nebo 

pro příjem odpovídajícího množství energie (hlavní jídla).  

 

o Pro určité skupiny výrobků nejsou kritéria stanovena, tyto výrobky nemohou nést 

logo Vím, co jím: 

1. výrobky obsahující více než 0,5 % alkoholu; 

2. doplňky stravy; 

3. potraviny pro zvláštní lékařské účely; 

4. potraviny pro děti do jednoho roku věku. 

 

o Vstup do programu: 

o Program je otevřená iniciativa, do které mohou výrobci potravin, řetězce a 

průmyslové asociace vstoupit za jednotných podmínek, deklarovat zájem na 

budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy. 

o Značka je přidělována na 12 měsíců, ale každý z registrovaných výrobců má 

možnost po provedení kontroly kvality a opětovného uhrazení příspěvku prodloužit 

užívání loga na dalších 12 měsíců. Tím je zajištěno, že je výrobek označen aktuálně, 

a to podle současných průběžně revidovaných a upravovaných kritérií.  

  



o Kompletní shrnutí benefitů pro výrobce: 

o podíl na projektu věnujícího se zdravé výživě 

o garance složení potravin odpovídající mezinárodním výživovým doporučením  

o podíl na kampaních Vím, co jím 

o využívání loga ve vlastních kampaních 

o preference v nákupu u spotřebitelů 

o budování zákaznické loajality 

o odlišení od konkurenčních produktů 

o Partnerům je navíc poskytován pravidelný informační servis o aktuálním dění, plánovaných 

aktivitách ve střednědobém horizontu, mediálních výstupech, reklamních kampaních apod.  

 

o Kategorie potravin s označením Vím, co jím: 

1. Ovoce, zelenina, luštěniny 

2. Brambory, těstoviny, rýže 

3. Chléb, pečivo 

4. Cereální produkty 

5. Maso, drůbež, ryby, uzeniny 

6. Fit produkty – alternativy masa 

7. Mléčné výrobky a sýry 

8. Oleje, tuky a pomazánky  

9. Hotové pokrmy, polévky, 

omáčky apod. 

10. Snacky 

11. Nápoje  

12. Food solution – produkty pro 

Horecu 

13. Ostatní 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením Vím, co jím 



FÉR POTRAVINA 

o Nezisková organizace provozující projekt FÉR potravina – čteme etikety za vás.  

o Cílem projektu je zjednodušit nakupujícím orientaci v sortimentu potravin, zejména v 

jejich kvalitě a složení. 

o Fér potravina označuje potraviny bez nadbytečných aditivních látek, se známým 

původem a s vysokým obsahem základních složek, z nichž by měly být vyrobeny. 

o Součástí je databáze potravin, která obsahuje například souhrnnou databázi aditivních látek (tzv. éček), 

která jsou povolena nebo zakázána pro použití výlučně v potravinách. 

o Potraviny se řadí do 3 kategorií podle získaných bodů (-20 až +30). Následně jsou barevně označeny: 

červená (pro nízký počet bodů), oranžová (neutrální) a zelená (výrobek s vysokým počtem bodů).  

o Pokud má potravina alespoň 20 bodů získává naše logo FÉR potravina. 

o Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

▪ označování potravin (země původu, jiná loga …) 

▪ bezpečnost potravin (obsah aditivních látek…) 

▪ kvalita potravin (obsah hlavní složky, aromata…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka výstupu z databáze Fér potravina a produktu s tímto označením 



ČESKÁ CHUŤOVKA, DĚTSKÁ CHUŤOVKA a NAŠE 

CHUŤOVKA 

o Soutěž Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka a Dětská chuťovka 

probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou 1. 

místopředsedy Senátu a ministra zemědělství.  

o Cíle a charakteristika soutěže: 

o Pomoc spotřebitelům objevit chutné české potraviny.  

o Výrobcům naopak pomáhá proniknout s výrobky, které 

splňují vysoké chuťové parametry, do povědomí 

spotřebitelů.  

o Umožňuje dát o sobě vědět i malým a středním výrobcům, 

kteří jinak nemohou konkurovat velkovýrobcům v nákladech 

na reklamu.  

o Nediskriminuje ale ani velké tuzemské výrobce, pokud vyrábějí 

kvalitní a chutné potraviny opravdu v České republice.  

o Soutěž je tak otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a 

jejich chutným českým potravinám, pokud si toto označení 

opravdu zaslouží. 

Kritéria hodnocení:  

o Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká 

chuťovka“, uděluje vždy na podzim hodnotitelská 

komise nezávislých odborníků.  

o Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek 

splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry, samozřejmým předpokladem 

je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také  vzhled a 

konzistence výrobku. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je 

značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR 

udělována. 

o Výrobky přihlášené do soutěže o značku „Dětská chuťovka“ by měly být určeny 

dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením 

odborníků z hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota za 

jejíž významné odborné a organizační podpory se také soutěž koná. Dětští porotci 

jsou ve svém rozhodování zcela nezávislí a opravdu zodpovědní a přísní a také jejich 

hodnocení je naprosto nestranné, řídí se pouze svými chuťovými preferencemi.  

o V případě, že výrobek oceněný diplomem Česká chuťovka nebude splňovat podmínky pro 

možnost označení "česká potravina" kvůli vyššímu podílu nečeských surovin (dle zákona o 

potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b), bude možné využívat chráněné logo "NAŠE 

CHUŤOVKA", například pro značení na obalu výrobku. 
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