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VYHODNOCENÍ ZNAČEK KVALITY 

 ETAPA 1 – POTRAVINY    

Zpracováno v rámci úkolu podpořeného Radou kvality na propagaci aktivit  

Odborné sekce Kvalita v ochraně spotřebitele v roce 2014  

Hodnocené značky kvality 

Ve smyslu zadání úkolu a metodiky (kap. 4.) byly hodnoceny značky na trhu, které se podařilo 

identifikovat. Jejich seznam je v Příloze 1. 

Jejich vyhodnocení ve vztahu k přijatým kritériím dle kap. 4. je předmětem Přílohy 2. 

Ve smyslu metodiky (kap. 4) značky, které splnily kritéria postavená na „standardu“ Programu 

CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYHODNOCENÉ“ a bez pořadí jsou 

sepsány v  odstavci níže – písm. (a). Jsou to značky, které poskytují spotřebiteli přiměřeně 

komplexní informaci o kvalitě výrobku či služby. 

Ve smyslu metodiky (kap. 4) značky, které nesplnily kritéria postavená na „standardu“ Programu 

CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYŘAZENÉ Z HODNOCENÍ“ – 

(„NEHODNOCENÉ“) a bez pořadí jsou sepsány v  odstavci níže  

– písm. (b). Jsou to značky, které neposkytují spotřebiteli komplexní informaci o kvalitě výrobku či 

služby. Neznamená to, že jsou nezbytně nedůvěryhodné, ale pouze že nesplňují standardní 

požadavky na značku kvality komplexně. Mohou tedy dávat důvěryhodnou informaci spotřebiteli o 

„něčem“ (např. o původu), ale nikoliv komplexně o konkrétních kvalitativních ukazatelích pro 

výrobek či službu, apod. 

(a) Seznam VYHODNOCENÝCH ZNAČEK 

Čís. Značka Správce značky 

1. Klasa Oddělení marketingu SZIF 

3. Vím, co jím Iniciativa Vím co jím a piju 

 

(b) Seznam značek VYŘAZENÝCH Z HODNOCENÍ 

Čís. Značka Správce značky 

2. Zdravá potravina Zdravá potravina o.s. 

4. Certified E-Friendly Food CEFF Česká republika 

5. Produkt ekologického 

zemědělství – bio  

MZe, aplikace ze zákona 

6. Značka kvality dTest dTest o.p.s. 

7. Český výrobek Český výrobek s.r.o. 

8. Český výrobek Potravinářská komora 

9. Český výrobek NFČV 
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10. Regionální potravina MZe 

11. Originální produkt MŽP 

12. Značka ‚kvality‘ Evropské unie Evropská komise 
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