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Praha, Potraviny, zdraví a výživa „Cukry – mýty a realita“ 

                                                                       Ing. Miroslav Koberna, CSc. 

 

Aktivity PK ČR v oblasti 

reformulací potravin  
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 Cena PK ČR o 

nejlepší inovativní 

výrobek 

 založení VZSP 

 založení PPR 

 systém ČCN 

 www.foodnet.cz 

 

 

 pracovní skupiny ČTPP 

 zahraniční spolupráce 

 odborná činnost  

 komunikace 

 projekty (Hravě žij 

zdravě, Smart Life) 

 http://www.ctpp.cz

/ 
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     Soutěž „Cena Potravinářské komory ČR                  

    o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ 

• PK ČR a ČTPP vyhlásila  v roce  2014 první ročník soutěže 

• Cílem je: 

– podpora kvalitních českých potravin a jejich                              

výrobců  

– vyzvednutí českých inovativních potravinářských                     

výrobků 

– inspirace dalších výrobců k inovativnímu přístupu                                

k práci 

• Podmínky soutěže: 

– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem                                                     

na území České republiky zabývající se potravinářskou výrobou 

– do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené 

výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech 

– řádné vyplnění přihlášky a její zaslání ve stanoveném termínu 
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     Soutěž „Cena Potravinářské komory ČR o 

     nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ 

3. ročník soutěže 

• soutěž proběhla v termínu od 31. 3.  2016 do 31. 8. 2016 

• slavnostní vyhlášení proběhlo na výstavě  

      Země živitelka v Českých Budějovicích 
 

4. ročník soutěže 

• soutěž probíhá v termínu od 31. 3.  2017 do 31. 8. 2017 

• příjem přihlášek do soutěže: od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 

• vyhodnocení soutěže: od 3. 7. 2017 do 11. 8. 2017 

• NOVĚ – REFORMULACE ROKU 2017 

• slavnostní vyhlášení proběhne na výstavě  

      Země živitelka v Českých Budějovicích 

 

• výsledky: http://soutez.foodnet.cz/ 

 

http://soutez.foodnet.cz/
http://soutez.foodnet.cz/
http://soutez.foodnet.cz/
http://soutez.foodnet.cz/
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   Systém českých cechovních norem pro potraviny  

• ČCN 

 stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována 

a z níž vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná 

potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na 

trh; 

 může být zpracována buď pro skupinu potravin vyráběných 

několika výrobci na území ČR, nebo i pro jednu konkrétní 

potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem, a to bez 

ohledu na velikost trhu, na který je potravina                    

uváděna; 

 pravidla a podmínky pro užívání značky 

 portál: https://www.cechovninormy.cz/ 

 

https://www.cechovninormy.cz/
https://www.cechovninormy.cz/
https://www.cechovninormy.cz/
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    Akční plány pro implementaci Národní strategie                      

    Zdraví 2020 

 

 Zdravá školní svačina 
aneb uzdravme svůj školní 

automat i bufet 

 

 návrh vyhlášky, kterou se 

stanoví požadavky na 

potraviny, pro které je 

přípustná reklama a které 

lze nabízet k prodeji a 

prodávat ve školách a 

školských zařízeních 

 

 založení výboru pro 

zdravotní a sociální 

politiku 

 závazek ke snižování 

obsahu sodíku v 

dehydratovaných 

výrobcích 

 Studie „Složení a 

značení výrobků 

trvanl. pečiva a 

tyčinek z kategorie 

cukrovinek na trhu v 

ČR z pohledu 

návazných 

reformulací výrobků“ 

- TFA 

 PLATFORMA 

PRO 

REFORMULACE 

 

AP2 – Správná výživa a správné 

stravovací návyky  

 AP 2a - Správná výživa a správné 

stravovací návyky 

 AP2b – Prevence obezity 

 AP 2c – Bezpečnost potravin  
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    Platforma pro reformulace (PPR) 

 

ustavující zasedání – 8. září 2016 
 předsedkyně – RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. 

 tisková zpráva – www.foodnet.cz 

 2 další zasedání (24.11.2016, 7.2.2017) 

 webové stránky – spuštění v polovině května 2017 

 

aktivity PPR 
 workshop k problematice TFA – 

29.3.2017 (pravděpodobně další ke konci 

roku ve spolupráci se SZÚ) 

 publikace k citlivě vnímaným živinám 

 cukr (zač. roku 2017) 

 sůl (cca květen 2017) 

 tuky a energie z potravin… 

http://www.foodnet.cz/


Účelem platformy je vytvoření odborného fóra pro diskusi 

nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi 

v rámci které mohou členové PPR: 

 

 Nastavit a komunikovat konkrétní závazky v oblasti 

reformulací a podpory zdravé výživy do r. 2020 

 Monitorovat a reportovat dosažené výsledky a sdílet 

zkušenosti s dalšími výrobci 

 Ve spolupráci s akademickou obcí a příslušnými 

ministerstvy vzdělávat veřenost 

 

Účel Platformy pro reformulace „PPR“ 



Složení PPR 

• Výrobci potravin 

• Zástupci prodejců potravin 

• Zástupci spotřebitelských sdružení 

• Zástupci provozovatelů společného stravování?? 

• Zástupce pracovní skupiny (PS APSV) pro akční plán: „Správná 

výživa a stravovací návyky“ 

• Odborní konzultanti 

– Odborníci na výživu 

– Odborníci na technologii 

 



Komunikace 

• Pravidelné informace o fungování PPR, pravidelné články odborníků 

edukující veřejnost v oblasti reformulací, databáze reformulovaných 

výrobků/firem, slavnostní vyhlášení Reformulace roku, pravidelné 

informace o monitoringu závazků a vyhodnocení, informace 

z průzkumů, publikace a sdílení doporučení k procesu reformulace 

• Nástroje: web, pravidelné tiskové zprávy, tisková setkání pro 

význámné informace, vizuál výboru, Země živitelka 

Spolupracující organizace 

• Výbor pro zdraví a sociální politiku  

• EU platforma pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví 



 

Reformulace roku 

 

i. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukru, tuku nebo soli 

ii. Potraviny, u kterých byl snížen obsah celkové energie nebo 

obsah energie na porci 

iii. Potraviny, u kterých bylo vylepšeno složení tuků, např. snížení 

nebo odstranění transmastných kyselin, snížení nasycených 

mastných kyselin, atd. 

iv. Obohacení portfolia o výrobek s vylepšeným složením z hlediska 

obsahu cukrů, tuku, soli nebo z hlediska obsahu energie. 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Koberna, CSc. 

koberna@foodnet.cz  
Potravinářská komora České republiky 

Federation of the Food nad Drink Industries of the Czech Republic 

Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice 

tel./fax: (+420) 296 41 11 87 

info: http://www.foodnet.cz 
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