
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ, PRAHA 
 

  Vás zvou 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná 

dne 30. ledna 2018 od 14:30 hod.  

v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.  

na téma: 

ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY 

A CO NABÍZEJÍ SPOTŘEBITELŮM 

 A VÝROBCŮM 
 

Přednášející 

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. 
Potravinářská komora ČR 

Těšíme se na Vaši účast!  

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., v. r.  Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.  
předsedkyně ČPS z. s.          ředitel ÚZEI 

Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 
tajemnice Programové rady  

pro potravinářské úterky, ÚZEI 

Změna programu vyhrazena. 

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemnice ČPS, tel.: 605 229 644 



Abstrakt 
 

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. 

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. 


