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Vodítka pro žadatele o označování produktu Českou cechovní normou  
pro Český modrý mák 

 
Česká cechovní norma (dále jen „ČCN“) pro Český modrý mák má registrační číslo 2019-01-14-0415 
(viz https://www.cechovninormy.cz/norma/cesky-modry-mak/). Norma je vyhrazena pro semena 
jednoleté formy máku setého modrosemenného (Papaver somniferum L.), olejného typu, získávaná 
z odrůd registrovaných v ČR a aktuálně zapsaných ve Státní odrůdové knize, které splňují kritéria 
potravinářského máku. Navíc se týká také odrůd Major, Opal, Gerlach, které nejsou vyjmenované ve 
Státní odrůdové knize1. Český modrý mák označený logem „ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY“ (viz příloha) 
má garantovaný nižší obsah morfinových alkaloidů (pod 20 mg/kg). U semen máku, která se pyšní 
označením "Vyrobeno podle České cechovní normy" není povolena termostabilizace a nemohou tak 
být zaměňována se semeny technického máku produkovanými jako surovina pro farmaceutické 
využití. ČCN garantuje spotřebiteli 100% český původ. 
 
Jak postupovat v případě, že chcete na trh uvádět Český modrý mák s ČCN 

1. Proveďte registraci své společnosti na webu www.cechovninormy.cz/registrace. 
2. Vyplňte přílohu č. 5 - Žádost o zařazení potraviny na Seznam potravin splňujících podmínky 

českých cechovních norem. V žádosti uveďte, v jaké gramáži / jakých gramážích uvádíte 
výrobek na trh a u každé gramáže přiřaďte EAN kód. Pokud uvádíte více různých (odlišných – 
s různým obchodním názvem apod.) výrobků na trh, uveďte je do žádosti také. 

3. Vyplněnou žádost zašlete na adresu gabrovska@foodnet.cz. Ing. Dana Gabrovská, PhD., vám 
obratem zašle návrh podlicenční smlouvy a další dokumenty. 

4. Grafické či slovní znázornění můžete na výrobku uvádět od okamžiku, kdy zaplatíte roční 
poplatek. 

 
Podmínky 
ČCN lze používat na základě podlicenční smlouvy (dále jen „smlouva“), kterou producent Českého 
modrého máku (dále jen „žadatel“) uzavírá s Potravinářskou komorou ČR (dále jen „správce“). 
Nedílnou součástí smlouvy je  

a) Grafický manuál značky „Vyrobeno podle české cechovní normy“, 
b) seznam potravin, pro které byla uzavřena smlouva a 
c) roční úplata za povolení užívání značky, 

přičemž žadatel je oprávněn používat pouze slovní vyjádření, které vyjadřuje skutečnost, že daný 
výrobek je v souladu s ČCN („vyrobeno podle České cechovní normy“), a to na základě licenční smlouvy, 
kterou s ním uzavře správce. 
 
Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty může být smlouva prodloužena na 
další 3 roky, bude-li potravina i nadále splňovat všechny podmínky obsažené v pravidlech a smlouvě. 
Nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, vyzve správce žadatele 
k podání žádosti o prodloužení smlouvy a na základě této výzvy může dojít k prodloužení smlouvy, a to 
na základě dodatku ke smlouvě. 
 
Správce zašle žadateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami fakturu k 
uhrazení poplatku, protože užívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve 
smlouvě. Pokud je potravina, pro kterou byla uzavřena smlouva, dodávána na trh ve variantách 
rozdílného množství, uhradí žadatel poplatek pouze za jeden výrobek (žlutě). 

 
  

                                                            
1 V současné době se jedná o následující odrůdy: Akvarel, Aplaus, Bergam, Maratón, MS Harlekyn, 
Onyx, Opex, Orbis, Orfeus, Oz, Titan, Zeno Plus, Major, Gerlach a Opal. 

https://www.cechovninormy.cz/norma/cesky-modry-mak/
http://www.cechovninormy.cz/registrace
mailto:gabrovska@foodnet.cz
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Roční poplatek za povolení užívání značky 

Výše poplatku 1 výrobek 

SLEVY pro skupiny výrobků zařazených  
k ČCN v rámci jedné smlouvy 

1. slevová skupina 
(10 výrobků ve skupině) 

2. slevová skupina 
(20 výrobků ve skupině) 

grafické vyjádření (značka) 1.000,- 9.000,- 18.000,- 
slovní vyjádření 500,- 4.500,- 9.000,- 

Pozn.: Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH 
 
 
Povinnosti žadatele 

a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 30 dnů po jejím vystavení, 
b) informovat o všech změnách týkajících se potraviny, pro kterou byla uzavřena smlouva, které 

provede v průběhu platnosti smlouvy, 
c) užívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevažování, a dodržovat pravidla pro její 

používání uvedená v manuálu, 
d) poskytovat informace o užívání značky požadované správcem, 
e) informovat správce o změnách nebo ukončení výroby, 
f) užívat značku tak, aby bylo vždy patrno, pro kterou potravinu nebo skupinu potravin byla 

smlouva uzavřena. 
 
 
Práva žadatele 

a) užívat značku na potravině nebo skupině potravin až po řádném uhrazení faktury, 
b) užívat značku vhodnými způsoby, např. také použitím prostředků komunikace na dálku apod., 
c) požádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva uzavřena, 
d) poskytnout logo značky třetí straně (např. prodejci) za účelem označení prodávaného výrobku 

nebo skupiny výrobků v místě jejich prodeje. 
 
 
 
 
 
Příloha 

 
 


