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1.1. Cíl projektu
Vytvořit nástroj pro převádění vzdělávacích a odborných kvalifikací
získaných občany v různých evropských státech tak, aby byly
srovnatelné a srozumitelné, a to zejména, ale nikoliv pouze pro
zaměstnavatele.
1.2. Řešitelský tým
Promotér projektu:
FENIL:
Federaciòn Nacional de Industrias – Spagna.
Koordinátor:
Istituto de Formaciòn Integral. S.L. – Spagna.
Partneři:
ČZU:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika.
http://www.czu.cz/
IDEC S.A.:
International Development Education Centre - Řecko.
http://www.idec.gr/
BDF:
Balear de Desarrollo y Formacion - Španělsko.
http://www.bdf.es/
FAI CISL:
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale - Itálie.
http://www.fai.cisl.it/
ANIL:
Associacao Nacional Dos Indusreiais de Lacticinos - Portugalsko.
http://www.anilact.com/
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1.3. Další informace projektu
Doba trvání projektu:
1/11/2007 – 31/10/2009
Projekt Leonardo Da Vinci eudairy:
ES/07/LLP-LdV/TOI/149052
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2.1 Úvodní poznámka
Studie „Uznávání kvalifikací - národní a evropský prostor“ je určena
akademické obci České zemědělské univerzity v Praze a jejím cílem
je podat základní informace o problémech uznávání formálního a
neformálního vzdělávání v zemích Evropské unie. Proces uznávání
kvalifikací je v České republice již legislativně podpořen a plně
harmonizován s požadavky Evropské komise. MŠMTv proces
aktivně podporuje: byla vydána prováděcí vyhláška, metodické
materiály a problematika je řešena i v návrzích obsahu Rozvojových
programů pro rok 2009. První výsledky a zkušenosti s uznávání
kvalifikací jsou k disposici v oblasti středních a vyšších odborných
škol na tzv. kvalifikační úrovni 1- 5. Kvalifikační úrovně 6 – 8 jsou
určeny pro vysoké školy a jejich naplnění bude jednou z priorit
aktualizovaného Dlouhodobého záměru rozvoje ČZU pro roky 2009
– 2010 a jako priorita jistě i pro roky následující.
Následující studie byla vypracována ve spolupráci s Národním
ústavem odborného vzdělávání v Praze.
2.2 Slovník pojmů
Oblast vymezování a uznávání kvalifikací se opírá o soubor
klíčových termínů se specifickým významem.
Vymezení, která jsou zde uvedena jsou založena na práci Cedefop,
OECD a dalších mezinárodních organizací a berou v úvahu
vývoj v rámci Boloňského a Lisabonského procesu. Pojmy jsou
přizpůsobeny specifickému účelu vytváření rámců kvalifikací.
Jsou také vzájemně propojeny tak, aby se plný a přesný význam
jakékoliv části terminologie vztahoval k definicím přijatým pro
ostatní termíny ve slovníku Evropského rámce kvalifikací.
Učení
„Učení“ je proces, při kterém jednotlivci získávají a vstřebávají
informace, myšlenky a hodnoty, jakož i praktické a kognitivní
dovednosti a jiné personální a sociální kompetence. Učí se vlastním
uvažováním a přeformováním a sociální interakcí. Tento proces
probíhá ve formálním a neformálním učebním prostředí.
Výsledky učení
„Výsledky učení” jsou specifikace toho, co student (učící se) zná, čemu
rozumí a co je schopen dělat po absolvování učebního procesu.
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Znalosti
„Znalosti“ jsou výsledkem shromažďování a přizpůsobování
informací prostřednictvím učení. V Evropském rámci kvalifikací
jsou znalosti označovány jako teoretické a/nebo konkrétní.
Dovednosti
„Dovednost“ je způsobilost aplikovat znalosti a používat knowhow k vykonávání úkolů a k řešení problémů. V Evropském rámci
kvalifikací jsou dovednosti označovány jako kognitivní (používání
logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující
manuální zručnost a používání metod, materiálů a nástrojů).
Kompetence
„Kompetence“ je prokázaná způsobilost používat znalosti,
dovednosti a další schopnosti k výkonu funkce podle stanovených
standardů v pracovních nebo studijních situacích a v odborném a/
nebo osobním rozvoji. V Evropském rámci kvalifikací je kompetence
popisována v termínech odpovědnosti a samostatnosti.
Kvalifikace
„Kvalifikace“ je dosaženo, jakmile kompetentní orgán rozhodne,
že člověk/jedinec dosáhl výsledků učení podle daných standardů.
Kvalifikace je formálním výsledkem hodnotícího nebo validačního
procesu.
Národní rámec kvalifikací
„Národní rámec kvalifikací” je nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle
souboru kritérií pro specifikované úrovně dosažených výsledků
učení. Rámce poskytují základ pro zlepšování transparentnosti,
přístupnosti, vývoje a kvality kvalifikace ve vztahu k trhu práce a k
občanské společnosti.
Odborná kvalifikace
Zákon č. 18/2004 Sb.1 vymezuje odbornou kvalifikaci, jako
způsobilost k výkonu regulované činnosti, která je prokazována
zejména dokladem o formální kvalifikaci, průkazem způsobilosti
nebo dokladem o výkonu předmětné činnosti.

1

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
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Úplná kvalifikace
Zákon č. 179/2006 Sb.2 vymezuje úplnou kvalifikaci jako odbornou
způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní
činnosti v určitém povolání.
Dílčí kvalifikace
Zákon č. 179/2006 Sb.3 vymezuje dílčí kvalifikaci jako odbornou
způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně pracovní činnost nebo
soubor pracovních činností v určitém povolání, případně dvou nebo
více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu.
Národní soustavou kvalifikací (NSK)
Zákon č. 179/2006 Sb.4 vymezuje také národní rámec kvalifikací pro
Českou republiku, tedy Národní soustavu kvalifikací. Je to veřejně
přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných,
rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.
Funkce národní soustavy kvalifikací
• NSK má tvořit společný systémový rámec pro všechny formy
učení a vzdělávání. Nejvhodnějším srovnatelným atributem
všech forem a způsobů učení a vzdělávání jsou jejich výsledky.
Výsledky učení a vzdělávání jsou proto stavebními prvky
architektury NSK. Má-li být NSK ovladatelným, využitelným
a srozumitelným systémem a má-li umožňovat srovnatelnost a
uznávání výsledků učení, měly by být tyto výsledky popsány:
• standardizovaným způsobem,
• v co nejjednodušší struktuře,
• pomocí prvků, které bude možné při úpravách a aktualizacích
snadno zaměňovat.
Kvalifikační standard dílčí kvalifikace
Kvalifikační standard dílčí kvalifikace je strukturovaný popis
odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní
činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání,
popřípadě ve dvou nebo více povoláních.

2
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
3
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
4
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
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Hodnotící standard dílčí kvalifikace
Hodnotící standard dílčí kvalifikace je soubor kritérií, organizačních
a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů
stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat
řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v
určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních.
2.3 Evropské prostředí
V Evropě, pro niž jsou příznačné rychlé technologické a ekonomické
změny a stárnutí obyvatelstva, se celoživotní vzdělávání stalo nutností.
Potřeba neustálého obnovování znalostí, dovedností a kompetencí
občanů je rozhodujícím předpo- kladem konkurence schopnosti
Evropské unie a sociální soudržnosti. Celoživotní vzdělávání však
komplikuje nedostatečná komunikace a spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a orgány působícími v této
oblasti na různých úrovních a v různých zemích. Vzniklé překážky
občanům brání v přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě a brání
jim kombinovat kvalifikace z různých institucí. Ztěžují jim pohyb
v rámci evropského trhu práce a brání jim věnovat se skutečnému
celoživotnímu vzdělávání a učení ve všech aspektech života (tj.
prostřednictvím všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy a za
použití formálního, neformálního a informálního učení).
Evropská rada na zasedání v Lisabonu v roce 2000 dospěla k závěru,
že větší transparentnost kvalifikací a celoživotní učení by měly
být dva hlavní body snah o přizpůsobení evropských systémů
vzdělávání a odborné přípravy požadavkům společnosti založené
na znalostech a potřebě zlepšit míru zaměstnanosti a kvalitu
pracovních příležitostí. Další jednání a vývoj vedly k tomu, že
klíčovým nástrojem podpory celoživotního učení se stal Evropský
rámec kvalifikací (EQF).
2.4. Evropský rámec kvalifikací (EQF)
Evropský rámec kvalifikací by měl podpořit celoživotní učení a
zvýšit transparentnost a vzájemnou důvěru v oblasti kvalifikací.
Jádrem rámce je systém osmi referenčních úrovní vymezených
souborem formulací („deskriptorů“) označujících výsledky učení,
které jsou při udělení či potvrzení určité kvalifikace relevantní ve
vztahu k příslušné kvalifikační úrovni a k jakémukoliv systému
kvalifikací.

17

18

DAIRY-EU

Předpokládá se, že zavedení a další rozvoj EQF:
• urychlí vytvoření a rozvoj integrovaného Evropského systému
přenosu a akumulace kreditů získaných v rámci celoživotní
učení,
• bude inspirovat a podporovat reformy posilováním změn
probíhajících na úrovních národních a odvětvových,
• stane se základem pro „evropskou dohodu“ řídící spolupráci
mezi zainteresovanými stranami a soustavami v otázkách
principů a postupů zajišťování kvality ve vzdělávání, které
vede k dosažení kvalifikací.
Jak již bylo uvedeno, základem EQF je soubor 8 referenčních úrovní,
které budou zastávat funkci společného a neutrálního referenčního
kritéria pro orgány v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na
vnitrostátní úrovni a na úrovni odvětví. Těchto osm úrovní pokrývá
celou škálu kvalifikací – od kvalifikací získaných při ukončení
povinného vzdělávání po kvalifikace udělené na nejvyšší úrovni
akademického a profesního a odborného vzdělávání a přípravy.
EQF jako nástroj podpory celoživotního učení zahrnuje všeobecné
vzdělávání, vzdělávání dospělých a odborné vzdělávání a odbornou
přípravu i vysokoškolské vzdělávání. Úrovně 5 až 8 obsahují jasný odkaz
na úrovně vymezené v rámci pro Evropský prostor vysokoškolského
vzdělávání v souvislosti s Boloňským procesem.
Popis všech osmi referenčních úrovní EQF je založen na výsledcích
učení, které jsou v EQF chápány jako vyjádření toho, co dotyčná
osoba ví, čemu rozumí a co umí při ukončení procesu vzdělávání.
To představuje významný posun ve způsobu vymezování
a popisování vzdělávání, odborné přípravy a učení. Díky posunu
k výsledkům učení je zaveden společný jazyk, který umožňuje
srovnávat kvalifikace podle jejich obsahu a profilu, a nikoli podle
metod a postupů poskytování. V EQF jsou výsledky učení popsány
jako kombinace znalostí, dovedností a kompetencí. Rovnováha mezi
těmito prvky se mezi jednotlivými kvalifikacemi bude lišit, neboť EQF
pokrývá všechny kvalifikace na všech úrovních, jakož i akademické
a odborné kvalifikace. Použitím výsledků učení při popisování
úrovní kvalifikací se usnadní validace vzdělávání probíhajícího
mimo rámec oficiálních institucí zajišťujících vzdělávání a odbornou
přípravu, což je obecně považováno za klíčový prvek celoživotního
vzdělávání.
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2.5. Aktuální stav vývoje EQF
V rámci plnění Lisabonské strategie předložila v září 2006 Evropská
komise návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o
zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání.
Návrh byl schválen Evropským parlamentem dne 24. října 2007 ve
Štrasburku.
Evropský parlament a Rada Evropské unie v přijatém návrhu mimo
jiné doporučují členským státům, aby:
• používaly EQF jako referenční nástroj pro srovnávání úrovní
kvalifikací v různých systémech kvalifikací a k podpoře
celoživotního vzdělávání, rovných příležitostí ve znalostní
společnosti a další integrace evropského trhu práce při
respektování rozdílů mezi vzdělávacími systémy jednotlivých
států;
• do roku 2010 uvedly své národní systémy kvalifikací do vztahu
s EQF pomocí transparentních odkazů, případně vytvořením
národních rámců kvalifikací;
• do roku 2012 zajistily, že všechna nová kvalifikační osvědčení,
diplomy a doklady Europassu vydávané příslušnými orgány
budou obsahovat jasný odkaz na příslušnou úroveň EQF;
• při definování a popisování kvalifikací využívaly přístup
založený na výsledcích vzdělávání a podporovaly validaci
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v
souladu se společnými evropskými zásadami schválenými
v závěrech Rady ze dne 28. května 2004;
• při vytváření vazby mezi kvalifikacemi v národních rámcích
kvalifikací a v EQF podporovaly a uplatňovaly zásady pro
zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné přípravě;
• určily národní koordinační střediska, která budou podporovat
a ve spolupráci s dalšími národními orgány řídit vztah mezi
národními systémy kvalifikací a EQF za účelem zvyšování jeho
kvality a transparentnosti.
• Národní koordinační střediska by měla mimo jiné plnit tyto
úkoly:
−− opatřit úrovně kvalifikací v rámci národního systému
kvalifikací odkazy na úrovně EQF;
−− zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací
do vztahu s EQF používala transparentní metodika, která
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umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a zajistit, aby
výsledná rozhodnutí byla publikována.
2.6. EQF a národní rámce kvalifikací
S přípravou a zavedením EQF je spojen předpoklad iniciování a
postupné tvorby národních rámců kvalifikací (NQF), které by dále
podpořily principy, jimiž se EQF řídí.
Vznikající rámce se vesměs snaží pojmout výsledky učení z různých
oblastí (školy, práce, vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání
dospělých) a jsou jasně spojeny se strategiemi celoživotního
vzdělávání. Vesměs usilují o integraci a zlepšování kvalifikací a
o jejich širší uznávání na trhu práce.
Podle informací zprostředkovaných Cedefop z konce roku 2007
dosud přijalo nebo zavedlo rámce kvalifikací relativně málo zemí
– Irsko, Malta a Spojené království (Anglie, Skotsko a Wales). S
výjimkou Malty vytvořily tyto země své rámce před zahájením
prací na EQF na základě národních politických programů.
Irský rámec je příkladem toho, jak tyto dřívější NQF začlenily
principy EQF. Deset úrovní irského národního rámce (přijatého v
roce 2003) zachycuje veškeré výsledky učení od nejnižšího až po
nejvyšší stupeň. Každá úroveň je založena na celostátně dohodnutých
standardech vyjádřených jako výsledky učení. V současném stadiu
vývoje rámce se zajišťuje konzistentnější přístup k výsledkům učení,
přenosu kreditů a uznávání výsledků neformálního učení. Podobné
cíle sledují i v dalších zemích, které zavedly NQF – soustřeďují
se na standardy výsledků učení, zajišťování kvality, spojení mezi
kvalifikacemi a otázky přístupu a transferu.
Postoje k rámcům kvalifikací ve zbývajících evropských zemích lze
klasifikovat takto:
• Země první skupiny (Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo,
Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) se
politicky nebo právně zavázaly k vytvoření rámce explicitně
spojeného s EQF.
• Země druhé skupiny (Estonsko, Island, Litva, Lucembursko,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko) zahájily
přípravy pro vytvoření rámce, nezavázaly se však k zavedení
celkového rámce. Skupina zahrnuje různá stadia – od časné
reflexe až ke konečnému závazku.
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• Země třetí skupiny (Finsko, Kypr a Řecko) zatím ještě nezahájily
přípravy, nebo se rozhodly, že celkový národní rámec kvalifikací
není jejich prioritou (např. Finsko).
S několika výjimkami (např. ČR) začala většina zemí se systematickými
činnostmi až po zahájení konzultačního procesu k EQF v červenci
2005. Zatímco EQF hraje důležitou roli jako katalyzátor reformy,
rychlý rozvoj NQF nelze pochopit, pokud se nevezmou v úvahu
specifické politické úkoly každé země. Podobnosti jsou však dosti
nápadné:
• Přístup založený na výsledcích učení je široce akceptován bez
ohledu na postoje k NQF. Takže některé země, pro něž NQF
není prioritou, mohou být daleko dále s napojováním svých
kvalifikací na EQF. Dobrým příkladem je Finsko. Zaměření
na výsledky učení je úzce spojeno s žádoucí transparentností
kvalifikací, tzn. podmínkou, která může být chápána jako
nezbytná pro dosažení rozsáhlejšího, lepšího a spravedlivějšího
celoživotního vzdělávání. Námitkou je, že přístup založený na
výsledcích učení se dosud mnohem pevněji usadil v odborném
vzdělávání a přípravě než ve všeobecném a vysokoškolském
vzdělávání.
• Zajišťování kvality je klíčovým aspektem NQF a nezbytnou
podmínkou pro napojení národních úrovní kvalifikací na EQF.
• Mnohé země se rozhodly pro své NQF přijmout osmiúrovňovou
strukturu (Anglie, Belgie – Vlámské a Valonské společenství,
Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Malta,
Severní Irsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Turecko). To
může být v některých případech chápáno jako úsilí přizpůsobit
NQF co možná nejvíce struktuře EQF. Avšak irský (10 úrovní) a
skotský (12 úrovní) rámec kvalifikací ukazují, že to není jediná
cesta. Dřívější irské experimenty s napojováním vlastních
úrovní kvalifikací na EQF nevykazují žádné větší problémy,
pokud jsou výsledky učení podkladem jak národního, tak
evropského rámce.
• Některé země (Belgie – Vlámské společenství, Bulharsko,
Francie, Portugalsko) sestavují kromě vytváření NQF i národní
rejstříky kvalifikací. Tyto rejstříky lze považovat za podmínku
transparentnosti. Příkladem je francouzský Národní rejstřík
profesních certifikátů (Répertoire national des certifications
professionnelles – RNCP), který v současnosti obsahuje 4000
kvalifikací z hlavních oblastí vzdělávání a profesní přípravy.
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• Mnoho zemí považuje systémy pro validaci výsledků
neformálního a informálního učení za integrální součást
vytváření NQF (Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko).
2.7. Některá specifika ve vzájemném vztahu NQF a EQF
V souvislosti s vytvářením národních rámců je legitimní ptát se,
co lze a co nelze převzít z evropských postupů, co by mělo být
společné nebo harmonizované v národním prostředí. Je možné ptát
se po využitelnosti deskriptorů, např. takto: Mohou být deskriptory
EQF použity také v národních rámcích kvalifikací? Na tuto často
kladenou otázku materiály Evropské komise odpovídají:
Účel rámců kvalifikací se liší podle jejich kontextu (mezinárodní,
národní, regionální nebo odvětvové srovnávání), a proto se také
bude lišit specifický návrh rámce. EQF je vytvořen jako meta-rámec,
a tak následně používá obecnější deskriptory než většina národních,
regionálních a odvětvových rámců. Deskriptory EQF nenahrazují
deskriptory jiných rámců kvalifikací. Avšak struktura a počet
úrovní těchto jiných deskriptorů může zjevně směřovat k EQF. To
znamená, že deskriptory EQF by neměly být užity jako přesný vzor
pro vytváření jiných rámců bez jasného uvážení a reflektování jejich
specifických potřeb. Nicméně deskriptory EQF mohou být použity
jako výchozí bod tohoto procesu a mohou být podle potřeby
pozměněny, doplněny atd.
Neméně zajímavá je i odpověď na otázku zda může být EQF použit
ke třídění vzdělávacích programů a povolání?
EQF nebyl vytvořen pro klasifikaci vzdělávacích programů nebo
povolání, místo toho se soustřeďuje na systémy a rámce kvalifikací.
Úrovně EQF neodrážejí účast v žádném ze vzdělávacích programů
nebo kompetence vyžadované pro konkrétní úkoly nebo povolání.
Samozřejmě, že kvalifikace souvisí se vzděláváním a přípravou
a se světem povolání. Tyto prvky jsou v EQF velmi důležité.
ISCED (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání) a ISCO
(Mezinárodní standardní klasifikace povolání) jsou klasifikace
specificky vytvořené pro třídění vzdělávání a povolání. EQF
jen částečně naznačuje hierarchii vzdělávacích programů (např.
kvalifikace na vyšší úrovni v EQF bude s vysokou pravděpodobností
odpovídat vyšší úrovni v ISCED) a hierarchii povolání (např.
kvalifikace na nižší úrovni EQF bude pravděpodobně odpovídat
činnosti na nižší úrovni dovedností v ISCO). Nicméně EQF se
soustřeďuje na výsledky učení v podobě znalostí, dovedností a
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kompetencí a tyto výsledky jsou vnímány nezávisle na vzdělávacích
programech a kontextech zaměstnání. EQF tak představuje nový
nástroj, který nabízí možnost kombinovat systematiky vzdělávacích
programů a povolání a svým způsobem propojuje ISCED a ISCO.
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3.1. Úvodní poznámka
V České republice existuje fungující kvalifikační systém. Rámec
kvalifikací ve smyslu vymezení běžném v materiálech EK a OECD
je vytvářen nově. Nazývá se Národní soustava kvalifikací (NSK)
a je projektován s cílem vytvořit systémové prostředí, které bude
podporovat:
• srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami
učení a vzdělávání,
• možnost skládat úplné kvalifikace z kvalifikací dílčích,
• přenos požadavků světa práce do oblasti vzdělávání,
• veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných
kvalifikacích,
• srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v EU.
Národní soustava kvalifikací je navrhována tak, že ji tvoří:
1. Jednotky NSK – těmito jednotkami jsou kvalifikace dvojího
typu:
−− úplná kvalifikace – způsobilost vykonávat určité povolání
(jedno nebo více),
−− dílčí kvalifikace – způsobilost vykonávat určitou pracovní
činnost nebo ucelený soubor pracovních činností
umožňujících profesní uplatnění.
2. Standardy NSK – standardizovaným způsobem popisují
kvalifikace, přičemž jsou dvojího typu:
−− kvalifikační standard – strukturovaný popis požadavků na
příslušnou kvalifikaci,
−− hodnotící standard – soubor kritérií a postupů pro ověřování
požadavků na kvalifikaci.
3. Úrovně NSK – člení NSK ve vertikálním směru, respektují
úrovně definované českým vzdělávacím systémem a mají vztah
k úrovním v Evropském rámci kvalifikací.
4. Kvalifikační směry (skupiny oborů) – člení NSK v horizontální
rovině (tedy z hlediska odborného směru), respektují členění
do skupin oborů používané v českém vzdělávacím systému.
5. Vazby uvnitř NSK – vazby mezi výše uvedenými jednotkami a
standardy.
6. Vazby NSK s okolím – vazby mezi NSK a světem práce a vazby
mezi NSK a sférou vzdělávání.
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3.2. Tvorba národního rámce kvalifikací a akcent na výsledky
učení
Jak již bylo uvedeno, Národní soustava kvalifikací je chápána
jako veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací
potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České
republiky a jejich vzájemných vazeb. Jejími základními prvky
jsou kvalifikace popsané pomocí jednoduchého souboru kritérií
orientovaného na výsledky učení vyjádřené nezávisle na místě a
způsobu získání či dosažení.
Národní soustava kvalifikací bude základním systémovým rámcem
pro počáteční i další vzdělávání a uznávání výsledků učení. Jejím
koncepčním východiskem jsou výsledky učení. Standardy v Národní
soustavě kvalifikací proto pracují se znalostmi, dovednostmi a
kompetencemi, které s výsledky učení úzce souvisí.
Zaměření na výsledky učení přitom představuje určitý „základní
princip“, a to určitě v Evropě, a stále více i v České republice.
V této souvislosti je velice důležité, že se daří přirozeným a
nenásilným způsobem tento princip podporovat a prosazovat
jako opravdu základní, a to v plné šíři záběru - od pojetí zákona o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání až po založení kurikulární
reformy pro počáteční odborné vzdělávání vedoucí k dosažení
středního vzdělání.
Nové pojetí kurikula (tvorby vzdělávacích programů) směřuje
ke komplexnějším a prakticky zaměřeným dovednostem, které
umožňují uspět na základě vlastní aktivity, sebeuvědomění a
spolupráce jak ve známých situacích, tak v situacích nových. Výuka
by podle nového modelu měla žákům poskytovat pocit psychické
pohody, v níž má každý možnost zažít úspěch. Žáci by také měli
rozvíjet své sociální dovednosti, které jim pomohou v současném
dynamickém a mnohdy rozporném světě.
Centrální úroveň kurikulárního systému představují rámcové
vzdělávací programy. Ty vymezují vzdělávání odpovídající
jednotlivým stupňům a oborům. Charakterizují humanistické a
demokratické hodnoty, které jsou základem vzdělávání žáků i života
školy, definují cíle vzdělávání a klíčové i odborné kompetence stejně
jako vzdělávací obsahy nezbytné pro jejich dosažení. Rámcové
vzdělávací programy tak vymezují rámec pro návrh učebních plánů
a formulují pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů.
Rámcové vzdělávací programy nekladou důraz na učivo, ale na
výsledky vzdělávání.

27

28

DAIRY-EU

3.3. Dosud uskutečněné hlavní kroky
Národní soustavu kvalifikací legislativně zakotvuje zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Zákon je pojat tak, aby motivoval
dospělou populaci v České republice k dalšímu vzdělávání, rozšířil
možnosti jednotlivců získat novou kvalifikaci a zlepšit uplatnitelnost
na trhu práce a zlepšil reakci vzdělávacího systému na potřeby trhu
práce.
Od roku 2005 se v České republice realizují dva významné projekty
směřující k vývoji a částečnému naplnění Národní soustavy
kvalifikací. Jsou to systémové projekty Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy:
1. Projekt zaměřený na rozvoj Národní soustavy kvalifikací
(projekt NSK). V široce založené spolupráci se zástupci světa
práce řeší zejména:
−− pojetí a celková architekturu Národní soustavy kvalifikací,
−− naplnění NSK pro úroveň nižších kvalifikací - do úrovně
odpovídající střednímu vzdělání s výučním listem, ISCED
3C,
−− informační systém NSK.
2. Projekt zaměřený na rozvoj uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících
vzdělávací služby pro dospělé (projekt UNIV). Jedním z cílů
projektu je navrhnout, vytvořit a pilotně implementovat systém
uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního
učení v mezích určovaných zákonem o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání.
Pro tvorbu, naplňování a praktickou implementaci Národní soustavy
kvalifikací má zásadní význam soustavná spolupráce s relevantními
partnery, zejména se zástupci zaměstnavatelů a poskytovatelů
odborného vzdělávání. Systémové projekty MŠMT zaměřené na
tvorbu a naplňování NSK počítají s ustavováním partnerství na
různých úrovních. Kromě toho jsou vytvářena i partnerství „stálá“,
ustavená s předpokladem fungování i po ukončení projektů.
Příkladem je postupné ustavování tzv. sektorových rad. Jsou to
nově vytvářené, sektorově zaměřené struktury složené z odborníků
nominovaných zaměstnavateli a jejich organizacemi v úzké
spolupráci s „ústředními správními úřady“ ve smyslu budoucích
autorizujících orgánů podle zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
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Model sektorových rad, jako reprezentantů zaměstnavatelských
organizací, orientovaných na prosazování odborných i ekonomickopolitických požadavků v oblasti rozvoje lidských zdrojů je inspirován
praktickými zkušenostmi Velké Británie. Podnětem pro testování
možností přenesení modelu sektorových rad do České republiky
se stalo budování Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní
soustavy povolání. Sektorové rady v podmínkách ČR mohou mít
ovšem celou řadu dalších funkcí a jejich působení může zasahovat
do mnoha oblastí. V současnosti je jedním z předpokládaných
prostorů pro další uplatnění modelu sektorových rad také oblast
autorizací a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Hlavními strategickými cíli činnosti sektorových rad jsou:
• Stát se respektovaným zdrojem informací o trendech rozvoje
sektorů, o pracovních silách a o potřebách zaměstnavatelů v
sektorech.
• Stát se důležitým partnerem orgánů státní správy pro oblast
dalšího vzdělávání.
• Nastavit pravidla fungování a vzájemné komunikace soustav,
poskytujících základní informace pro oblast dalšího vzdělávání
a zajišťovat aktuálnost a optimální fungování těchto soustav.
• Být klíčovým aktérem v tvorbě prostředí pro rozvoj pracovní síly
v sektoru a prosazovat inovační tendence v obsahu kvalifikací a
spolupráce se školskými a dalšími vzdělávacími zařízeními.
3.4. Možné problémy spojené s vytvářením a využíváním NSK
Vytváření Národní soustavy kvalifikací je v České republice od
počátku chápáno jako cesta k dosažení stavu, v němž bude NSK
mostem nejen mezi počátečním a dalším vzděláváním, ale i mezi
světem práce a vzdělávání. Je tedy vytvářena se záměrem zajistit
možnost propojení požadavků oblasti výkonu práce s adekvátními
reakcemi oblasti vzdělávání.
S tím je spojeno potenciální riziko „dodatečné regulace“ spočívající
v tom, že bude do jisté míry omezena dosavadní „volnost reakce
nabídky vzdělávání v počátečním i dalším vzdělávání“.
Popsané potenciální riziko lze eliminovat různými způsoby.
V počátečním vzdělávání je uplatňován přístup „vzájemného
ovlivňování“ - úplné kvalifikace jsou důsledně vymezovány nejen
s ohledem na požadavky sféry výkonu práce, ale i s ohledem na
možnosti (a do určité míry i potřeby) vzdělávací sféry. Ve vztahu
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NSK a dalšího vzdělávání je uplatňován přístup „dominantního
postavení požadavků trhu práce“. Dílčí kvalifikace jsou vymezovány
důsledně podle požadavků sféry výkonu práce s tím, že vzdělávací
nabídka se jim bude přizpůsobovat. Popsání určité dílčí kvalifikace
v NSK přitom ovšem rozhodně neznamená zrušení možnosti
koncipovat libovolné kurzy a jiné vzdělávací akce bez přímé vazby
na NSK.
Vytváření Národní soustavy kvalifikací je spojeno se značnými
organizačními a finančními nároky. Souvisí to zejména s tím, že
tvorba i zavádění vyžaduje spolupráci mnoha různých partnerů.
Hlavním rizikem přitom je nejen vlastní náročnost (časová,
organizační, finanční), ale zejména potenciální riziko, že (díky
rozdílnosti zájmů) namísto „synergické spolupráce“ budou
jednotlivé významné subjekty soutěžit a prosazovat své partikulární
zájmy.
Cestou k překonání rizik a potenciálních problémů pramenících ze
značné organizační a finanční náročnosti je svázání vlastního vývoje
Národní soustavy kvalifikací s významnými projekty. Aspekty
problematizující spolupráci různých subjektů se snaží řešit opatření
směřující k maximální podpoře informovanosti a vzájemného
dialogu.
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4
VLIV NÁRODNÍ
SOUSTAVY
KVALIFIKACÍ NA
STŘEDNÍ ŠKOLY
• Školy jako autorizované osoby
• NSK jako východisko pro tvorbu vzdělávacích
programů
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4.1. Školy jako autorizované osoby
Již v období přípravy na zavedení Národní soustavy kvalifikací
se uskutečnily četné diskuse nejen o tom, jaký vliv na (tradiční)
odborné vzdělávání v České republice bude zavedení NSK mít, ale
také diskuse o vlivu na postavení středních škol. Některé závěry
takto zaměřených diskusí jsou uvedeny i v tomto textu.
Získá-li občan osvědčení o dílčích kvalifikacích, z nichž lze poskládat
kvalifikaci úplnou, bude moci na příslušné škole složit zkoušku,
která potvrdí dosažení úplné kvalifikace. Školám tak zůstane
výlučné postavení při uznávání úplných kvalifikací, tedy kvalifikací
spojených se získáním stupně vzdělání.
K úplné kvalifikaci sice bude možné dospět i mimo školní
vzdělávání, konečný verdikt však bude mít škola, kde zájemce o
úplnou kvalifikaci složí zkoušku. Tím bude zajištěna rovnocennost
kvalifikací získaných různými cestami.
Školy navíc získávají příležitost stát se autorizovanými osobami, což
znamená, že budou moci provádět ověřování dílčích kvalifikací, které
budou obsahově součástí vzdělávacích programů jimi vyučovaných
oborů vzdělání. Rovněž se otevírá příležitost realizovat kurzy
vedoucí k dosažení dílčích kvalifikací.
Další možností využití NSK školami bude začleňování přípravy
pro dosažení některé dílčí kvalifikace do školních vzdělávacích
programů. Absolventi tak mohou dodatečně získat kromě např.
výučního listu ještě celostátně platné osvědčení o dosažení dílčí
kvalifikace, která je další specializací absolvovaného oboru a která
může přispět k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
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4.2. NSK jako východisko pro tvorbu vzdělávacích programů
Všechny podstatné informace obsahuje schéma. S odborným
vzděláváním - počátečním a dalším - souvisí dvě linie ve střední
části.

MODEL VAZEB A SOUVISLOSTÍ
VZDĚLAVATELÉ

ZAMĚSTNAVATELÉ
MŠMT, NÚOV
Potřeby
zaměstnavatelů
Vzdělatelnost

POŽADAVKY
TRHU PRÁCE
Typové
pozice

Povolání

Srovnatelnost,
důvěryhodnost

(vzděl. systému,
občanské...)

Kompetence pro
CŽU

KVALIFIKACE
ÚPLNÉ
KVALIFIKACE

Školní a regionální
specifika

POČÁTEČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcové
vzdělávací
programy

Školní
vzdělávací
programy

DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Typové
pozice
Typové
pozice

Autorizované
osoby

Potřeby
společnosti

Potřeby
a schopnosti
člověka

DÍLČÍ
DÍLČÍ
KVALIFIKACE
KVALIFIKACE

Kurzy, programy

Zkoušky

Praxe,…

UZNÁVÁNÍ/OVĚŘOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ UČENÍ

Národní soustava kvalifikací, nebo přesněji standardy kvalifikací
v NSK, se mohou stát východiskem, či základním zdrojem
informací pro tvůrce vzdělávacích programů. Schéma naznačuje
strategii přístupu k řešení potřeby provázat potřeby trhu práce
(zaměstnavatelů) s oblastí odborného vzdělávání.
Pro počáteční vzdělávání je možné interpretovat vazby takto:
• V cílovém stavu odpovídají popisům požadavků na příslušná
povolání v Národní soustavě povolání kvalifikační standardy
úplných kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací.
• Kvalifikační standardy úplných kvalifikací jsou dílčími
objednávkami ze sféry výkonu práce, na něž přímo reagují
rámcové vzdělávací programy a nepřímo konkrétní vzdělávací
projekty - tedy školní vzdělávací programy.
• Získané dovednosti jsou standardním způsobem hodnoceny
a stvrzovány, zadání při standardizovaných částech zkoušek
zohledňuje i požadavky stanovené v hodnotících standardech.
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Systémovým základem provázání cílů a obsahu vzdělávacích
programů s požadavky trhu práce je to, že standardy kvalifikací
jsou - jako součást Národní soustavy kvalifikací - vytvářeny ve
spolupráci se sociálními partnery. Ti navíc mohou vstupovat a
vstupují nejen do všech kroků, jimiž se nenaplňuje popsaný systém
na národní úrovni, ale i do vlastní přípravy a realizace školních
vzdělávacích programů.
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5
LEGISLATIVNÍ
PODPORA TVORBY A
VYUŽÍVÁNÍ NSK
• Úrovně 5 – 8 v NSK
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Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007
Sb., který nabyl účinnosti 1.8. 2007 stanovuje univerzální systém
hodnocení vzdělání dosaženého mimo vzdělávací soustavu a zavádí
jednotný, transparentní a objektivní způsob ověření vědomostí
a dovedností jedince. Umožňuje získat osvědčení o uznání tzv.
dílčí kvalifikace, tedy takových dovedností nabytých neformálním
vzděláváním nebo informálním učením, které vedou k uplatnění
jedince na trhu práce.
V úvodních ustanoveních je uvedeno, že zákon upravuje:
• systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
• kvalifikace,
• kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
• hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
• Národní soustavu kvalifikací,
• pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání
autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
• práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
• působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zákon také zmocňuje MŠMT k tomu, aby připravilo vyhlášku
– prováděcí právní předpis stanovující některé podrobnosti
k provedení zákona. Vyhláška vyšla 16. 8. 2007 ve Sbírce zákonů - č.
208/2007 Sb. (http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb067-07.pdf).
V srpnu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
schválilo první kvalifikační a hodnotící standardy. Tím byl učiněn
poslední krok dlouhodobé přípravy na reálné fungování procesů
souvisejících s NSK.
Pro uchazeče o uznání kvalifikace to znamená, že všechny schválené
dílčí kvalifikace jsou zveřejňovány na adrese www.narodnikvalifikace.cz. Pokud se uchazeč domnívá, že některou z nich
ovládá, je důležité prohlédnout si zejména její hodnotící standard,
v němž jsou podrobně uvedeny požadavky, které uchazeč musí u
zkoušky splnit. Standard obsahuje i řadu dalších informací, včetně
uvedení autorizovaných osob, u nichž je možné příslušné zkoušky
skládat.
Uchazeč o získání dílčí kvalifikace se následně přihlásí u vybrané
autorizované osoby a ta mu sdělí termín zkoušky. Uspěje-li, získá
celostátně platné osvědčení o dílčí kvalifikaci. Za složení zkoušky se
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autorizované osobě platí úhrada. Rozpětí pro tuto úhradu je uvedeno
v hodnotícím standardu, konkrétní výši určuje autorizovaná osoba.
Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která se chce stát autorizovanou
osobou ve smyslu zákona to znamená, že autorizace jsou udělovány
pouze pro již schválené dílčí kvalifikace uvedené v informačním
systému NSK na www.narodni-kvalifikace.cz.
Žádost o autorizaci se podává na příslušný autorizující orgán, tj.
příslušné ministerstvo uvedené v záhlaví standardu každé dílčí
kvalifikace. Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby
a na její materiálně technické vybavení jsou uvedeny v hodnotícím
standardu každé dílčí kvalifikace. Obecné požadavky stanovuje
zákon, bližší informace a pokyny týkající se žádostí o autorizaci,
včetně příslušných formulářů, jsou obvykle na webových stránkách
jednotlivých autorizujících orgánů.
5.1. Úrovně 5 – 8 v NSK
Na úrovni vysokých škol se proces uznávání kvalifikací ve smyslu
výše uvedených zákonů zatím nerealizuje a v akademické obci
začíná o jeho obsahu a formách zatím pouze diskuze. Uznávání
dílčích kvalifikací a na jejich základě uznání úplné kvalifikace není
reálné na specificky zaměřených vysokých školách – lékařských
univerzitách, právnických fakultách a rovněž bude asi problematické
vytvářet a uznávat dílčí kvalifikace např. na fakultách teologických,
archeologii, apod. Vysoké školy argumentují tím, že dospělí zájemci
mají mnoho možností vstoupit do kombinovaného, nebo distančního
vzdělávání; zejména distanční formy vzdělávání umožňují skládat
zkoušky bez účasti na rozvrhované výuce. Mnoho dílčích kvalifikací
nabízejí vysoké školy v rámci celoživotního vzdělávání – i zde se
občas nabízejí zájemcům možnosti vykonat zkoušku bez povinnosti
navštěvovat kurzy. Další vážnou barierou pro udělení úplné
kvalifikace může být požadavek vysokých škol na komplexnost
vysokoškolské kvalifikace do níž patří i zvládnutí teoretických
disciplin jako jsou např. matematika, fyzika, chemie, ekonometrie,
psychologie – a pokud budou takové odborné discipliny zařazeny
mezi dílčí kvalifikace, uchazeč o úplnou kvalifikaci nebude mít
šanci. Ještě komplikovanější situace zřejmě nastanou u stupně 8, tj.
doktorské studijní úrovně.
Dalším a závažným problémem je skutečnost, že dosud nemáme
žádnou reálnou představu jak velký bude zájem o uznávání dílčích
kvalifikací na úrovni 5 – 8 od absolventů středních, resp. vysokých
škol – průzkum v této oblasti nebyl realizován. Je zřejmé, že pokud
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bude zájemců málo, vysoké školy nebudou mít zájem o tuto činnost,
protože náklady spojené s realizací převýší zisk.
Proces uznávání kvalifikací na základě neformálního a informálního
vzdělání a jeho postupná realizace na vysokých školách u oborů kde
to bude vhodné a prospěšné ale může přispět ke kvalitě vzdělávání
na vysokých školách v několika oblastech (viz odstavce 12 a 13):
povede k precizní strukturalizaci obsahu učiva, přesnějšímu
vymezení obsahu a cílů, možnosti komparace s jinými evropskými
školami, vytváření nových „malých“ oborů, větší orientaci na praxi.
Proces uznávání kvalifikací je příležitost i pro tvorbu společných sítí
partnerů – univerzit, VOŠ a SŠ – které budou alternativně poskytovat
a vzájemně si uznávat vybrané dílčí kvalifikace. To vše se projeví
i v lepší nabídce vzdělávání ve standardních formách výuky a ve
zvýšení schopnosti konkurovat na trhu vzdělávání.

Part 6: Případové studie
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6
PŘÍPADOVÉ STUDIE

• Studie 1: Postup z hlediska uchazeče, který chce získat
certifikát
• Studie 2: Postup z hlediska zájemce o statut autorizované
osoby
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Obsahem této kapitoly jsou dvě krátké případové studie, jejichž
cílem je zmapovat hypotetický postup uchazeče, který chce získat
certifikát osvědčující dílčí kvalifikaci a postup zájemce o získání
statutu „poskytovatele“ tedy autorizované osoby ve smyslu zákona
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
6.1. Studie 1: Postup z hlediska uchazeče, který chce získat
certifikát
Cílovým uživatelem NSK je v tomto případě občan, který se domnívá,
že jeho kvalifikační potenciál převyšuje jeho doklady o vzdělání,
občan, který má potřebu získat o svých určitých kompetencích
(způsobilostech) doklad.
Možnost získat osvědčení dílčí kvalifikace je určena především
lidem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali, nebo
v němž se vyučili. Často tuto novou práci ovládají mnohem lépe než
svoji původní profesi. Pokud však změní zaměstnavatele, zůstává
jim jako doklad o kvalifikaci zase jen původní vysvědčení, diplom či
výuční list. Systém uznávání dílčích kvalifikací umožní, aby lidem
mohly být uznávány jejich skutečné kompetence (způsobilosti) bez
ohledu na to, zda si je osvojili ve škole, v kurzu, v praxi nebo třeba
samostudiem. Uznávání dílčích kvalifikací rovněž pomůže lidem,
kteří sice pracují v oboru, který vystudovali, nebo v němž se vyučili,
ale osvojením dalších kompetencí (způsobilostí) svoji původní
profesní uplatnitelnost rozšířili na další oblasti nebo specializace.
Bez ohledu na zvolenou cílovou oblast je možné doporučit následující
obecný postup.
Občan, který usoudí, že jeho kvalifikační potenciál převyšuje jeho
doklady o vzdělání, si v informačním systému Národní soustavy
kvalifikací (NSK) vyhledá dílčí kvalifikaci, o níž se domnívá, že by
mohl splňovat požadavky na její získání. Svoji domněnku ověří
prohlédnutím hodnotícího standardu příslušné dílčí kvalifikace a
pokud se poté rozhodne, že se pokusí osvědčení této kvalifikace
skutečně získat, vyhledá si v informačním systému NSK autorizované
osoby, které mají oprávnění ji ověřovat a udělovat o ní osvědčení.
Na stejném místě najde potřebné informace o zkoušce, jako jsou
termíny a místo konání zkoušky a její cena. Poté se ke zkoušce může
přihlásit a vykonat ji. Uspěje-li, získá celostátně platné osvědčení o
dílčí kvalifikaci.
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Celý proces je možné shrnout do následujících kroků:
1. Vyhledání dílčí kvalifikace v informačním systému NSK (www.
narodni-kvalifikace.cz).
2. Prohlédnutí hodnotícího standardu a posouzení šancí na
úspěch u zkoušky.
3. Vyhledání autorizované osoby (v případě kladného výsledku
předběžného posouzení šancí).
4. Zjištění podrobností o konání zkoušky.
5. Přihlášení se ke zkoušce.
6. Vykonání zkoušky.
7. Převzetí osvědčení o dílčí kvalifikaci (v případě úspěšného
složení zkoušky).
Podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné zahájit cestu
k osvědčení dílčí kvalifikace:
• dílčí kvalifikace musí být popsána a schválena. To znamená, že
v informačním systému NSK musí být kvalifikační a hodnotící
standard dílčí kvalifikace,
• musí existovat alespoň jedna autorizovaná osoba, jejíž specifikaci
obsahuje hodnotící standard dílčí kvalifikace.
V našem příkladě občan nemá výuční list ale pracuje (a je přesvědčen
že úspěšně a kvalifikovaně) v zahradnictví, v němž se věnuje
pěstování květin. Při prohlídce webové aplikace www.narodnikvalifikace.cz zjišťuje, že může získat dílčí kvalifikaci „Květinář“
(41-037-H). Kvalifikační standard, tj. odborné způsobilosti, které jsou
nutné k získání této kvalifikace jsou zde rovněž uvedeny, všechny
jsou na úrovni 3, tj. Střední vzdělání s výučním listem:
1. Kultivační práce
2. Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace
3. Poznávání taxonů květin
4. Rozmnožování květin
5. Výsadba a ošetřování různých skupin a taxonů květin během
vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách
6. Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům
okrasných rostlin
7. Sklizeň, třídění, skladování a expedice různých skupin květin a
jejich úprava pro prodej
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U každého kvalifikačního standardu je uveden hodnotící standard,
např.
Kultivační práce
Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provádět kultivační práce
(okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit
význam jednotlivých činností

Praktické předvedení se slovním
vysvětlením

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace
a) Připojit kultivační nářadí k
traktoru

Praktické předvedení

b) Kultivovat meziřádkový prostor
např. pomocí traktoru a plečky

Praktické předvedení

Poznávání taxonů květin
a) Rozpoznat základní druhy
květin

Praktické předvedení (test)

b) Zařadit jednotlivé druhy květin
do pěstebních skupin

Slovní vyjádření

…….
…….

Na webových stránkách se dozví i jak je zkouška organizována,
kolik má času na přípravu i výši úhrady (která se může pohybovat
v rozmezí 2 300,- až 6 200,- bez DPH.
Zkoušku ze všech těchto odborných způsobilostí může složit před
jedinou autorizovanou osobou: SOŠ zahradnická a SOU v Rajhradě,
v Jihomoravském kraji.
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6.2. Studie 2: Postup z hlediska zájemce o statut autorizované
osoby
Autorizovaná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která má
autorizaci pro určitou dílčí kvalifikaci (nebo více dílčích kvalifikací)
čili oprávnění provádět zkoušení podle hodnotícího standardu
příslušné dílčí kvalifikace. Občanům, kteří zkoušku úspěšně vykonali
vydává osvědčení o příslušné dílčí kvalifikaci. Autorizovaná
právnická osoba má autorizaci vztaženou ke konkrétní fyzické
osobě, tzv. autorizovanému zástupci.
Zkoušení provádí buď jedna autorizovaná osoba (resp. autorizovaný
zástupce) nebo zkušební komise složená z více autorizovaných
osob (resp. autorizovaných zástupců). Zkouška není bezplatná,
autorizované osobě přísluší od zkoušeného finanční úhrada.
Seznam autorizovaných osob pro každou dílčí kvalifikaci je (bude)
veden v informačním systému NSK.
Autorizaci udělují autorizující orgány a to na 5 let. Pravidla pro
udělování autorizace jsou dána zákonem o uznáváním výsledků
dalšího vzdělávání, jejich konkretizace je jednak součástí hodnotícího
standardu příslušné dílčí kvalifikace, jednak je v pravomoci
autorizujícího orgánu.
Klíčová je odborná způsobilost autorizovaných osob. Hodnotící
standard stanovuje požadavky na odbornou způsobilost
autorizovaných osob a na materiálně technické vybavení. Dosud
zpracované hodnotící standardy mají požadavky na odbornou
způsobilost autorizovaných osob stanovené formou požadavků na
stupeň a odbornost vzdělání a na druh a délku praxe. Autorizující
orgán má možnost stanovovat další požadavky.
Celkově je možné shrnout:
Fyzická osoba se může stát autorizovanou (zkoušející) osobou
pro zkoušení dílčích kvalifikací poté, co příslušné dílčí kvalifikace
projdou schvalovacími procesy přes zástupce zaměstnavatelů,
např. sektorové rady pro jednotlivá odvětví, autorizující orgány
(odvětvová ministerstva a ČNB) a MŠMT.
Jakmile jsou příslušné kvalifikace schválené, objeví se v informačním
systému NSK na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. To může být
signál pro právnickou nebo fyzickou osobu, která se rozhodla stát
se autorizovanou osobou k tomu, aby podala žádost na příslušný
autorizující orgán. To, jak vypadá žádost a jak a kam se podává,
stanovuje vyhláška MŠMT.
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6.3. Naplnění NSK
Oba systémové projekty, jejichž cílem bylo i určité naplnění Národní
soustavy kvalifikací budou v roce 2008 končit, a tak je možné
rámcově bilancovat:
(a) v projektu NSK byly (mimo jiné) zpracovány kvalifikační
i hodnotící standardy pro 92 úplných kvalifikací a 320 dílčích
kvalifikací.
Ve schvalovacích procesech bylo:
• 160 dílčích kvalifikací schváleno sektorovými radami,
• 60 dílčích kvalifikací schváleno autorizujícími orgány,
• 57 dílčích kvalifikací schváleno MŠMT.
(b) v projektu UNIV byl (v části projektu zaměřené na procesy
uznávání) pilotně otestován proces uznávání u více než 100 dílčích
kvalifikací spojených se sedmi obory vzdělání, např. číšník, pekař,
kadeřník.
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7
VYBRANÉ UKAZATELE
VÝROBY A SPOTŘEBY
KRAVSKÉHO MLÉKA
VE SVĚTĚ, V EU A V ČR
• Výroba a spotřeba mléka ve světě
• Výroba, zpracování a spotřeba kravského mléka v České
republice
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7.1. Výroba a spotřeba mléka ve světě
Podle údajů FAO se objem výroby mléka v celosvětovém měřítku
zvýšil ze 464 mil. tun v roce 1995 na 541 mil. tun v roce 2006, to je
o 77 mil. tun a 16,6 %. Ve stejném období došlo ke zvýšení počtu
obyvatel ve světě o 981,1 mil. a 17,2 %. Znamená to, že se počet
obyvatel světa v posledních deseti letech zvyšoval mírně rychlejším
tempem než výroba mléka.
Hlavní producentské světové regiony a státy uvádí tab. 1.
Tab. 1: Hlavní světové oblasti a státy s výrobou kravského mléka ve světě (2006)

Regiony
region
EU-25

mléka
(tis. t)

Státy
%

stát

mléka
(tis. t)

%

141,6

26,2

USA

82,5

15,3

Severní
Amerika

90,8

16,8

Indie

39,8

7,4

Asie

90,0

16,6

Čína

31,9

5,9

Ruská
federace

66,0

12,2

Rusko

31,1

5,7

Jižní
Amerika

65,4

12,1

Německo

28,0

5,2

ostatní
státy

87,2

16,1

ostatní
státy1)

327,7

60,5

svět
celkem

541,0

100,0

svět
celkem

541,0

100,0

Pramen: ZMP Bonn, IDF 2007
1) podle výroby mléka následují: Brazílie (4,8 %), Francie (4,5 %), Nový Zéland (2,8
%), V. Británie (2,7 %), Ukrajina (2,5 %), Polsko (2,2 %), Itálie (2,1 %), Nizozemí (2,0
%), Mexiko (1,9 %) a Argentina (1,9 %).

Z tab. 2 je patrno, že v období 2000 až 2006 se objem výroby mléka
zvyšoval ve všech světových regionech s výjimkou EU. Jedním
z důvodů této stagnace ve státech EU je regulace výroby mléka
prostřednictvím národních kvót mléka od roku 1984.
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Tab. 2 Vývoj výroby mléka ve vybraných světových regionech

Stát(y)
EU

2000

2002

2004

2006

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

rozdíl
2006/2000
tis. t

%

143

144

143

142

-1

-0,7

Indie

76

81

85

91

15

19,7

USA

76

77

78

83

7

9,2

Čína

8

13

23

32

24

300

ostatní

186

194

194

193

7

3,8

celkem

489

509

523

541

52

10,6

Pramen: M. Wohlfahrt, ZMP Bonn (2007).

Na rozdíly ve výrobě mléka na obyvatele mezi světovými regiony
poukazují údaje v tab. 3.
Tab. 3 Orientační produkce mléka na obyvatele (kg)

Stát(y)

2000
kg

2006
%

kg

rozdíl (2006-2000)
%

kg

%

EU

317

406

306

373

-11

-3,5

USA

269

345

278

339

+9

+3,3

Indie

76

97

82

100

+6

+7,9

Čína

6

8

24

29

+18

+300,0

ostatní
státy

57

73

57

70

0

0

svět
celkem

78

100

82

100

+4

+5,1

Výroba, zpracování a spotřeba kravského mléka v Evropské unii

Údaje za EU jsou uváděny za rok 2000 (EU-15) a nejméně za poslední
dva roky vykazované ve „statistikách“ (EU-25). Převážná část v této
kapitole uváděných údajů pochází z publikací ZMP Bonn (2002 až
2007). Bilanci výroby a využití mléka uvádí tab. 4.
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Tab. 4 Bilance výroby a využití mléka v EU (mil. tun, v ekvivalentech mléka)

2000
2004
2006 (EU2007
(EU-15) (EU-25)1)
25) 1)
(EU-27) 1)

Ukazatel
dodávky mléka

114,7

131,0

131,7

133,0

+ dovozy

4,5

3,7

3,0

3,2

- vývozy

15,3

14,9

12,1

13,2

změna stavu

-1,9

-2,5

-0,3

0,0

105,7

122,3

122,9

122,9

94,7

111,4

114,7

122,8

- s dotacemi

11,0

10,9

8,2

0,2

aktuální
soběstačnost
bez
(%)
dotací

109

107

107

108

118

115

113

108

spotřeba mléka
z toho - za tržní ceny

1) předběžné výsledky, popř. prognóza

Významnou pozici EU v rámci světového trhu potvrzují kromě
objemu výroby mléka (tab. 1) i její podíl na světovém obchodu
s mléčnými výrobky (tab. 5), vybrané ukazatele výroby (tab. 6) a
zpracování mléka (tab. 7 až 9).
Tab. 5 Podíl států EU na mezinárodním obchodu s mléčnými výrobky (tis. tun)

Komodita

2000

2004

svět

EU

890

243

EU
%
27

25

1 070

84

8

509

30

1 750 412

24

1 490

576

39

1 580 582

37

54

640

197

31

x

213

x

36

270

92

34

215

76

35

svět

EU

763

175

EU
%
23

svět

EU

936

333

EU
%
36

SM
odstředěné

1 261

357

28

1 110

281

SM2)
plnotučné

1 529

575

38

1 700

sýry

1 252

458

37

mléko
kondenz.

512

279

kasein
(odhad)

250

90

máslo2)
2)

Pramen: ZMP Bonn; Evropská komise.
1) předběžné údaje;
2) včetně máselného oleje;
3) sušené mléko.
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Tab. 6 Vybrané ukazatele výroby mléka v EU

2000
Ukazatel

jedn.

dojnic

tis.
kusů

2005

20061)

EU15

EU15

EU10

EU25

EU15

EU10

EU25

20 313

18 444

4 543

22 987

17 970

4 360

22 330

kg

5 850

6 450

4 850

11 300

6 540

5 000

11 540

mil.
tun

121,2

121,1

21,8

143

119,8

21,9

142

dodávky
mléka

tis.
tun

114,7

115,7

16,9

133

114,8

16,9

132

tučnost
mléka

%

4,08

4,07

3,96

8

4,07

3,95

8

bílkovin v
mléce

%

3,31

3,33

3,28

7

3,33

3,27

7

krav na
chovatele

kusů

29

35

152)

50

x

x

x

cena mléka

€/100
kg

29,18

28,00

27,402)

55

27,40

26,502)

54

mléka na
krávu
výroba
mléka

1) předběžné výsledy
2) EU-25
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Tab. 7 Objem výroby, obchodu a spotřeby mléčných produktů v EU-15 v roce
2000

Komodita
konzumní
mléko

výroba

dovozy

vývozy

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

spotřeba
tis. t

%
výroby

kg/
obyv.

29390

0

86

29304

99,7

96,6

smetana
jogurt a kysané
výrobky
máslo

1770

1

48

1663

94,0

4,4

6490

4

149

6345

97,8

16,9

1839

104

184

1749

95,1

4,6

sýry

6933

149

458

6855

98,9

18,2

547

5

105

446

81,5

1,2

1249

1

276

965

77,3

2,6

873

8

575

336

38,5

x

1038

78

357

759

73,1

x

1420

0

167

1253

88,2

x

340

0

85

255

75,0

x

157

49

70

136

86,6

x

tavené sýry
kondenz.
mléko
sušené mléko
plnotučné
sušené mléko
odstředěné
sušená
syrovátka
laktóza
kasein

Tab. 8 Objem výroby, obchodu a spotřeby mléčných produktů v EU-25 v roce
2005

Komodita
konzumní
mléko
smetana

výroba

dovozy

vývozy

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

spotřeba
tis. t

%
kg/
výroby obyv.

33609

1

104

33506

99,7

72,9

2375

1

54

2323

97,8

5,1

jogurt a kysané
výrobky

8920

10

61

8869

99,4

19,3

máslo

2173

82

342

1972

90,8

4,2

sýry

8584

102

543

8402

97,9

18,1

650

3

85

568

87,4

1,2

1180

1

200

981

83,1

2,1

tavené sýry
kondenzované
mléko
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sušené mléko
plnotučné

858

2

490

360

42,0

x

sušené mléko
odstředěné

1114

7

194

970

87,1

x

sušená
syrovátka

1610

2

330

1282

79,6

x

laktóza

335

0

228

107

31,9

x

kasein

175

41

83

123

70,3

x

Tab. 9 Objem výroby, obchodu a spotřeby mléčných produktů v EU-25 v roce
20061)

Komodita

výroba

dovozy vývozy

(tis. t)

(tis. t)

konzumní
mléko

(tis. t)

spotřeba
%
k g /
tis. t
výroby obyv.

33366

1

117

33250

99,7

72,0

2392

1

57

2337

97,7

5,1

9219

8

69

9158

99,3

19,8

2042

82

253

1911

93,6

4,1

8694

107

582

8483

97,6

18,4

675

4

81

598

88,6

1,3

1190

3

210

983

82,6

2,1

sušené mléko
plnotučné

780

1

420

360

46,2

x

sušené mléko
odstředěné

1037

18

84

950

91,6

x

sušená
syrovátka

1620

2

350

1272

78,5

x

x

0

250

x

x

x

141

44

68

122

86,5

x

smetana
jogurt a kysané
výrobky
máslo
sýry
tavené sýry
kondenz. mléko

laktóza
kasein
1) předběžné výsledky

Chov dojených krav se na zemědělské produkci v EU podílí
v průměru cca 14 %. Hlavním tržním produktem této kategorie skotu
je výroba mléka, z chovu dojnic však pochází (přímo nebo nepřímo)
kolem jedné třetiny výroby hovězího masa států EU. V závislosti
na intenzitě chovu ve státech unie se dojnice a na ně vázané další

52

DAIRY-EU

kategorie skotu podílejí na plnění neprodukčních funkcí, mezi
které patří využívání TTP, udržování krajiny v kulturním stavu a
vytváření pracovních míst nejen v agrárním sektoru. Dlouhodobé
plnění kvót mléka v průměru EU na cca 100 % poukazuje na větší
výrobní potenciál tohoto odvětví než kvóty vymezují. Za výrazný
stimul ke zvýšení výroby mléka v unii představuje vývoj v průběhu
roku 2007, který charakterizuje zvýšená poptávka po mléce a
mléčných výrobcích na mezinárodních trzích a výrazným nárůstem
nákupních cen mléka nejen v EU.
7.2. Výroba, zpracování a spotřeba kravského mléka v České
republice
Jak je patrno z tab. 10, snížily se v letech 1990 až 2000 s výjimkou
dojivosti na krávu a rok (nárůst o 1 543 a 42 % litrů) všechny
základní ukazatele výroby mléka a produkce jatečného skotu. Vývoj
vybraných ukazatelů po roce 2000 uvádí tab. 11.
Tab. 10 Vývoj základních ukazatelů chovu skotu v letech 1990 až 2000 v ČR

Ukazatel

jedn.

1990

1995

2000

%1)

skot celkem

tis. kusů

3 506

2 030

1 574

-55

krávy

tis. kusů

1 236

768

615

-50

výroba mléka

mil. litrů

4 802

3 031

2 708

-44

litrů

3 712

4 117

5 255

+42

tržní produkce
mléka

mil. litrů

3 767

2 564

2 514

-33

výroba jatečného
skotu

tis. tun ž.
hm.

509

322

208

-59

hrubá produkce
živočišná2)

mld. Kč

61,7

46,3

40,6

-34

výroba mléka2)

mld. Kč

21,6

13,6

12,2

-44

výroba jatečného
skotu2)

mld. Kč

14,3

8,9

5,6

-61

mléka na krávu a
rok

Pramen: ČSÚ
1) rozdíl mezi rokem 2000 a 1990
2) ve stálých cenách roku 1989
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Tab. 11 Ukazatele výroby mléka v ČR

Ukazatel
dojnice (Ø
stav)

jedn.
tis.

2000

2002

2004

2005

2006

%1)

515

477

445

438

423

-18

Ø denní
dojivost

l/
krávu

14,40

15,67

16,41

17,13

17,45

+21

Ø roční
dojivost

l/
krávu

5 255

5 718

6 006

6 254

6 370

+21

produkce
mléka

mil. l

2 708

2 728

2 602

2 739

2 694

-1

tržní
produkce
mléka

mil. l

2 514

2 536

2 534

2 613

2 612

+4

tržnost

%

92,8

93,0

97,4

95,4

97,0

+4,2

tučnost
mléka

%

4,03

3,98

4,00

3,90

3,80

-0,23

Kč/
litr

7,45

8,15

8,08

8,31

7,83

+5

NC2) mléka
(1. tř.)

Pramen: ČSÚ, MZe, SZIF
1) rozdíl mezi rokem 2006 a 2000
2) nákupní cena mléka první třídy jakosti

Hlavní ukazatele výroby jsou od roku 2000 stabilizovány na úrovni
přibližně odpovídající národní kvótě mléka. Pozitivní je zvýšení
průměrné dojivosti krav nad průměr států EU-27, negativní pak
pokles stavů dojnic. Aktuální výroba mléka v ČR je zřetelně nižší
než průměr států unie a sousedních států Německa a Rakouska (tab.
12).
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Tab. 12 Relativní kvóty mléka a stavy dojnic v EU, v ČR, v Německu a v Rakousku

jedn.

ČR

EU- EU- EUNěm.
15
12
27

kvóta mléka
na ha

kg

769

953

451

809

1 694

875

zem. půdy (od
1.4.2008)

%

100

124

59

105

220

114

kvóta mléka na
obyvatele (od
1.4.2008)

kg

272

316

227

297

350

344

%

100

116

83

109

129

126

kusů

11,7

14,0

12,5

13,6

24,2

16,5

%

100

120

107

116

207

141

Ukazatel

dojnic na 100 ha
zem. půdy
(2006)

Rak.

Pramen: Evropská komise, ZMP Bonn

Variabilita objemů vyráběných mléčných produktů (tab. 13) je kromě
množství suroviny (syrového mléka) ovlivněna domácí spotřebou a
objemem importů a exportů (tab. 14).
Tab. 13 Ukazatele produkce mlékárenských výrobků v ČR

Výrobek

jedn.

pasterované
mléko
trvanlivé
konzumní
celkem

mil.
l.

smetany konzumní

mil.
l.

jogurty celkem
ost. kysané výr. tekuté

tis.
tun

tvarohy konzumní
smetanové krémy
máslo
sýry přírodní
sýry tavené
mražené smetan.
krémy

tis.
tun

2000

2004

2005

2006

%1)

174,7

144,1 147,8 116,2

-19,4

282,9

355,0 421,5 473,6

+67,4

457,6

503,1 573,2 593,6

+29,7

35,5

49,8

53,8

42,4

+19,4

96,6

91,9

101,0 124,0

+28,4

36,9

35,7

27,6

40,6

+10,0

28,9

34,4

29,4

28,2

-2,5

7,9

10,4

10,6

11,7 +48,1

65,6

59,4

54,1

52,1 -20,5

92,4

94,4

91,7

88,1

24,0

19,9

20,0

18,0 -25,0

7,4

10,4

10,6

11,7

-4,7
+58
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sušené mléko celkem2) tis.
z toho odtučněné tun

58,9

53,2

49,1

55,6

-5,6

36,0

32,8

32,4

19,4 -46,1

Pramen: ČMSM, Ročenky chovu skotu v ČR
1) rozdíl mezi roky 2006 a 2000
2) bez produkce kojenecké a dětské výživy (KDV) a mléčných krmných směsí
Tab. 14 Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými produkty (tis. tun)

Výrobek
mléko a
smetana1)
mléko a
smetana2)
jogurty,
kefíry aj.
syrovátka
máslo
sýry,
tvarohy

vývozy

dovozy

2000

2004

2005

2006

2000

2004

2005

2006

20,5

90,0

350,7

562,7

23,5

73,8

124,0

105,5

56,7

59,5

52,4

39,6

1,3

4,0

7,1

6,5

10,2

16,5

28,3

51,3

25,5

29,7

35,6

33,4

22,4

41,2

29,1

40,4

0,5

15,3

17,9

29,7

22,2

19,3

13,1

20,9

6,7

4,5

7,5

11,5

18,8

20,4

20,2

23,6

16,8

31,2

44,5

57,5

Pramen: Celní statistika Mze, Ročenky chovu skotu. MZe
1) nezahuštěná včetně syrového mléka pro zpracování
2) zahuštěná

Objemy exportů a importů (tab. 14) ovlivňují spolu s průměrnými
cenami výrobků (tab. 15) bilanci zahraničního obchodu s mléčnými
výrobky (tab. 16), která je dlouhodobě pozitivní. Údaje uváděné
ZMP Bonn (vycházející z národních statistik a EUROSTATU) uvádí
tab. 17.
Tab. 15 Ceny dovážených a vyvážených mléčných výrobků (Kč/kg)

Výrobek

dovoz

vývoz

2000

2004

2005

2006

2000

2004

2005

2006

mléko a
smetana1)

11,90

11,72

10,33

11,21

13,60 15,72

10,91

8,90

mléko a
smetana2)

26,60

43,87

29,64

42,46

56,90 51,05

52,25

53,75

jogurty,
kefíry aj.

27,20

27,30

26,99

27,53

21,20 27,17

27,73

27,92

syrovátka

18,10

5,33

5,94

5,75

8,90

12,56

12,07

7,59
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máslo

73,70

73,24

85,18

82,48

50,60 50,07

58,26

53,04

sýry,
tvarohy

71,70

89,92

79,51

72,64

75,10 73,47

82,30

76,29

Pramen celní statistika MZe
1) nezahuštěná
2) zahuštěné, sušená a kondenzovaná mléka
Tab. 16 Bilance zahraničního obchodu s mléčnými výrobky (mil. Kč)

Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%1)

vývoz

6 397

7 532

5 136

5 716

7 677

9 971

11 961

+87

dovoz

2 273

2 628

3 240

3 720

5 065

6 703

7 673

+238

saldo

+4 124

+4 904

+1 896

+1 996

+2 612

+3 268

+4 288

+4

Pramen: celní statistik, MZe, Ročenky chovu skotu
1) rozdíl mezi roky 2006 a 2000
Tab. 17 Objem výroby, obchodu a spotřeby vybraných mléčných produktů v ČR

Komodita,
mléko

výroba
(tis. t)

dovozy
(tis. t)

vývozy
(tis. t)

spotř.
(kg/obyv.)

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

konzumní

587

608

33,7

28,6

99,1

200,9 70,0

74,6

smetana
jogurt a kys.
výr.
máslo

53,8

42,4

5,2

8,0

1,5

2,0

5,6

4,7

129

155

34,8

32,1

18,2

35,4

15,7

15,8

42,3

41,1

6,7

10,5

12,3

20,1

4,8

4,8

118,6

114,0

44,0

56,9

19,6

22,6

15,7

15,8

19,9

18,9

8,3

9,0

1,1

1,2

2,6

2,6

kondenzované

x

x

4,9

3,7

6,7

5,8

x

x

suš. plnotučné

16,8

15,8

0,5

0,7

15,7

15,8

x

x

suš. odstředěné

32,4

19,0

1,4

1,8

29,7

17,1

x

x

suš. syrovátka

x

x

2,0

2,2

19,7

22,1

x

x

kasein

x

x

2,7

1,7

2,1

0,3

x

x

sýry
tavené sýry

Pramen: ZMP Bonn
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Tab. 18 Spotřeba mléka a mléčných výrobků v ČR (kg na obyvatele a rok)

Komodita

2000

2005

2006

mléko a mléčné výrobky2)

214,1

230,0

238,3

239,4

+11,8

z toho naturální spotřeba

12,0

4,0

3,0

3,0

-75,0

4,1

4,6

4,8

4,4

+7,3

konzumní mléko

59,6

61,6

55,4

53,6

-10,1

sýry

máslo

2004

%1)

10,5

12,0

12,5

13,4

+27,6

tvarohy

3,4

3,6

3,2

3,3

-2,9

mléčné konzervy

2,3

2,2

2,5

1,9

-17,4

25,0

29,4

30,0

31,7

+26,8

ostatní mléčné výrobky
Pramen: MZe. ČSÚ
1) rozdíl mezi roky 2006 a 2000
2) v hodnotě mléka (bez másla)

Pozitivním faktorem je postupné zvyšování domácí spotřeby
mléka a mléčných výrobků na obyvatele (tab. 18) a udržování
jakosti syrového mléka na přijatelné úrovni (tab. 19). O dobré
jakosti syrového kravského mléka nakupovaného mlékárnami ke
zpracování svědčí jeho podíl (97,1 až 98,8 %) zařazený v letech 2000
až 2006 do dvou nejvyšších tříd jakosti (Q a I).
Tab. 19 Průměrné vybrané ukazatele jakosti syrového kravského mléka v ČR

Jakostní ukazatel

jednotka

celkový počet
mikroorg.
počet
somatických
buněk

tis./ml

rezidua
inhibičních látek

% pozit.
vzorků

2000

2004

2005

2006

%1)

53

37

38

44

-17,0

248

252

257

262

+5,6

0,37

0,17

0,16

0,23

-0,14

-0,524 -0,525

bod mrznutí

°C

-0,523

-0,527

+0,8

obsah bílkovin

%

3,31

3,40

3,40

3,38

+0,07

g/100 ml

4,21

4,12

4,08

4,08

-3,1

%

8,79

8,83

8,84

8,84

+0,6

%

x

2,64

2,68

2,63

-0,4

obsah tuku
obsah tukuprosté
sušiny
obsah kaseinu
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obsah močoviny

mg/100 ml

volné mastné
kyseliny

mmol/100g
tuku

koliformní
bakterie
termorezistentní
mikroorg.
psychotropní
mikroorg.

v 1 ml

25,50

24,60

22,53

25,17

-1,3

x

0,81

0,82

0,81

0,0

276

146

141

125

-54,7

1 016

1 120

860

1 210

+19,1

6 847

6 937

8 500

9 160

+33,8

Pramen: Ročenky chovu skotu
1) rozdíl mezi roky 2006(2004) a 2000

V průměru neuspokojivé natalitě (tab. 20) v posledních letech
odpovídají i méně příznivé dílčí ukazatele plodnosti dojnic (tab.
21).
Tab. 20 Ukazatele natality krav v ČR

Ukazatel

jednotka

narozeno telat
odchováno telat
úhyny telat

kusů/100 krav
%
z narozených2)

2001 2004

2005

2006

2007 %1)

94,7

94,8

94,8

95,1

94,6

-0,1

84,8

85,0

86,0

86,1

86,4

+1,9

10,4

10,3

9,3

9,5

8,7

-1,7

Pramen: ČSÚ
1) rozdíl mezi roky 2006 a 2001
2) do tří měsíců věku
Tab. 21 Zabřezávání po první inseminaci, servis perioda a inseminační interval

březost po první inseminaci (%)
Rok

ins.
interv.

krávy

jalovice

2000

44,9

63,2

50,1

82,1

117,1

399

2004

42,8

62,3

48,4

86,1

124,9

409

2005

42,3

62,4

48,2

83,7

124,3

412

2006

41,8

62,0

47,8

85,3

125,8

410

%

-3,1

-1,2

-2,3

+3,9

+7,4

+2,8

1)

Pramen: Ročenky chovu skot
1) rozdíl mezi roky 2006 a 2000

celkem

délka (dnů)
SP

mezidobí
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Z výsledků kontroly mléčné užitkovosti, do které je zapojeno
kolem 96 % všech dojnic chovaných v ČR, lze usuzovat na rostoucí
podíl z chovu vyřazovaných krav za rok a na kratší produkční věk
(průměrné pořadí laktace) dojnic (tab. 22).
Tab. 22 Ukazatele obměny stáda dojnic

Ø pořadí laktace2)

celkem

zootechn.

zdravotní

Rok

Ø počet otelení1)

Vyřazování krav – příčiny
(%)

krav na
laktaci (%)
1. až
3.

4. a
další

2000

28,5

6,2

34,7

3,2

2,7

72,8

27,2

2004

26,8

9,6

36,4

3,1

2,5

76,7

23,3

2005

29,3

5,5

34,8

3,0

2,5

77,4

22,6

2006

29,8

6,8

36,6

3,0

2,5

78,1

21,9

%3)

+1,3

+0,6

+1,9

-0,2

-0,2

+5,3

-5,3

Pramen: Ročenky chovu skotu
1) do vyřazení z chovu
2) žijících krav
3) rozdíl mezi roky 2006 a 2000

Hlavním cílem podnikání i v chovu dojnic je dosahování zisku.
Vzhledem ke složitému systému přímých plateb a dotací vyplácených
převážně na plochu a na dobytčí jednotky nelze ekonomické
ukazatele výroby mléka nelze přesně vypočítat. Odhad je uveden
v tab. 23. Přímé platby, jejichž podíl na mléko je v každém podniku
jiný a přesně nezjistitelný, zřejmě zajistí většině podniků určitý zisk.
Tomu odpovídá i zájem o výrobu mléka a „plnění“ národní kvóty.
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Tab. 23 Orientační ekonomické ukazatele výroby mléka (bez přímých plateb a
dotací)

Položka, ukazatel

2000

2004

2005

2006

náklady

na krmný den

126,12

131,95

139,90

144,73

(Kč)

na litr mléka

tržby bez
dotací

7,68

7,68

8,00

8,00

na krávu a rok

46 034

48 162

51 064

52 827

na krmný den

122,84

133,00

145,25

142,35

7,48

8,08

8,30

7,87

na krávu a rok

44 835

48 545

53 016

51 958

zisk (ztráta)

na krmný den

-3,28

1,00

5,35

-2,38

(Kč)

na litr mléka

(Kč)

na litr mléka

na krávu a rok
míra rentability (%)

-0,20

0,06

0,30

-0,13

-1 199

365

1 952

-869

-2,6

+0,8

+3,8

-1,6

Pramen: Ročenky chovu skotu

7.3. Závěrečná poznámka
Vyšší poptávka po mléce a mléčných výrobcích na světových
trzích spojená s výrazným nárůstem cen mléka ve druhé polovině
roku 2007 je příležitostí pro ČR i další státy unie ke zvýšení dosud
limitovaného objemu jeho výroby. Ani při dlouhodobě vyšších
cenách než v roce 2006 však konkurence mezi chovateli, státy a
světovými regiony nezmizí. Ekonomické ukazatele budou i nadále
ovlivňovány výrobními výsledky, nadpodnikovými faktory a
společnou zemědělskou politikou unie. Zvýšení nákupních cen
téměř současně v hlavních světových regionech (graf 1) poukazuje na
pokračující globalizaci agrárních trhů. Reakce českých zpracovatelů
mléka na tuto situaci byla zpožděna a méně „intenzivní“ (graf 2).
Mezi hlavní ekonomicky významné faktory patří zdravotní stav krav,
výživa a management stáda. Jejich optimální úroveň umožňuje volbu
ekonomicky výhodné užitkovosti, dosahování vysoké produktivity
práce a přiměřené intenzity výroby, dobré plodnosti krav, nízkých
ztrát zvířat, vysoké celoživotní užitkovosti, nízké obměny stáda,
vysoké jakosti tržních produktů, odpovídajících nákladů apod.
Do podnikové sféry rovněž patří maximální příjem všech prémií a
podpor a zapojení podniku do vhodných dotovaných projektů.

Part 7: Vybrané ukazatele

61

Graf 1 Vývoj "světových" cen mléka
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Graf 2 Vývoj cen mléka (%)
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8
REPREZENTATIVNÍ
PROFESNÍ A
ODBORNÉ
ORGANIZACE
PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ
REPUBLICE V OBLASTI
ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
•
•
•
•

Českomoravský svaz mlékárenský
Agrární komora ČR
Potravinářská komora ČR
Střední průmyslová škola v Kroměříži
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8.1. Českomoravský svaz mlékárenský
Českomoravský svaz mlékárenský vznikl v roce 1990 na počátku
hlubokých transformačních přeměn české ekonomiky, které se
zvláště tíživě prosazovaly nejenom v zemědělství, ale i v navazujících
odvětvích – mlékárenský průmysl nevyjímaje.
Hlavní poslání stavovské organizace je hájit zájmy mlékárenského
průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.
Svaz má celkem 62 členů a sdružuje – měřeno objemem nakupovaného
mléka – více než 90% mlékárenského sektoru. Členy svazu jsou i
další subjekty, jejichž činnost s mlékárenským průmyslem přímo
souvisí. Jedná se o servisní organizace, obchodní společnosti,
dodavatele strojního zařízení, náhradních dílů, obalových a dalších
pomocných materiálů, apod.
Svaz spolupracuje s Výzkumným ústavem mlékárenským, VŠCHT
– ústavem technologie mléka a tuků a Střední průmyslovou školou
mlékárenskou v Kroměříži.
Svaz je jedním ze zakládajících členů Potravinářské komory ČR a
mlékárenství, jako jedno z nejvýznamnějších odvětví potravinářského
průmyslu, zaujímá významná místa ve všech volených orgánech této
organizace. Spolupracuje v připomínkovém řízení Potravinářské
komory, nebo samostatně se účastní tvorby nové legislativy i procesu
její harmonizace s legislativou EU.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný
časopis „Mlékařské listy“, jehož prostřednictvím informuje
odbornou veřejnost o svých aktivitách.
ČMSM je asociovaným členem Mezinárodní mlékařské federace
a současně i Evropské mlékárenské asociace, se kterými udržuje
pravidelné kontakty a čerpá z jejich bohatých odborných zdrojů.
8.2. Agrární komora ČR
Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických
osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákonů
č. 301/1992 Sb a 223/1994 Sb. Ústřední orgán koordinuje činnost 66
regionálních agrárních komor a dalších 50ti organizací zabývajících
se výrobou a obchodem v oblasti agrárního sektoru.
Posláním Agrární komory ČR je podpora podnikatelských aktivit v
zemědělství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů svých členů.
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8.3. Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora České republiky sdružuje výrobce potravin,
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Prosazuje zájmy
svých členů vůči velkým prodejním řetězcům a vůči státu. Mezi
členy působí i zpracovatelé mléka. Potravinářská komora působí
především v oblasti kvality výroby.
8.4. Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži
Je jediná monotypní škola tohoto zaměření v celé České republice.
Byla založena v roce 1902. Současná škola navazuje na téměř stoletou
tradici Zemské mlékařské a sýrařské školy založené v Kroměříži.
Značný důraz je kladen na ucelenost vzdělání - na široké teoretické
základy mnoha přírodovědných disciplín doplněné praktickými
dovednostmi, a to nejen při vlastní výrobě mléčných výrobků, ale i v
oblastech fyzikálních, chemických a mikrobiálních rozborů. Kromě
teoretického základu, který žáci získají v klasických hodinách, škola
nabízí také praktickou výuku realizovanou ve školním poloprovozu.
Školní poloprovoz (provozní dílny) byl vybudován v uplynulých
deseti letech jako mezistupeň výuky mezi teorií a vlastní praxí v
reálném provozu. Umožňuje výrobu téměř všech mlékárenských
výrobků. Součástí studijních plánů jsou i všeobecně vzdělávací
předměty.
Śkola spolupracuje se zahraničím:
Polsko (Wrezsen, Zespół Szkół Mleczarskich), Švýcarsko (Zollikofen,
Bernische Molkereischule Rütti), Maďarsko (Csermajor, „Ujheli
Imre” Tejipari Középiskola), Rakousko (Wolfpassing, Bundesanstalt
für Milchwirtschaft), Slovensko (Nitra, SPŠ potravinárskej
technológie a Hotelová akadémia), Německo (Pangen, Staatliche
Milchwirtschaftliche Lehr und Forschungsanstalt, Kempten,
Staatliche Lehr-und Versuchsanstalt für Milchwirtschaft und
Molkereiwessen).
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• Systémy klasifikací ekonomických činnost
• Systémy klasifikací ekonomických činností a produkce
• Standard International Trade Classification (SITC) –
Milk and Milk Products
• CZ-NACE Sectoral Classification of Economical
Activities
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9.1. Systémy klasifikací ekonomických činnost
Český statistický úřad zavedl s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci
ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“). Klasifikace CZNACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace
a je plně kompatibilní s klasifikacemi EU. Klasifikace CZ-NACE
je odvozena z klasifikace ISIC. Na vyšších úrovních jsou položky
shodné, na nižších úrovních je CZ-NACE podrobnější.
Zkratka NACE je odvozena z francouzského názvu „Nomenclature
générale des Activités économiques dans les Communautés
Européennes“.
NACE používá Evropská společenství od roku 1970. NACE vytváří
rámec pro statistická data o činnostech v ekonomických oblastech.
Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat
v celé Evropské unii.
Srovnatelnost dat vytvořených podle klasifikace NACE je možná
s dalšími světovými klasifikacemi:
• Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických
činností (ISIC) klasifikace.
• Společná klasifikace výrobků (CPC) klasifikace Spojených
národů.
• Harmonizovaný systém (HS) klasifikace Světové celní
organizace.
• Standardní klasifikace produkce (CPA) klasifikace Evropské
unie.
• Evropské statistiky průmyslové produkce (PRODCOM)
klasifikace Evropské unie.
• Kombinovaná nomenklatura (CN) klasifikace Evropské unie.
• Agregovaná klasifikace výrobků pro statistiku mezinárodního
obchodu.
• Klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG).
• Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED).
• Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO).
• Satelitní účet cestovního ruchu (TSA).
• Klasifikace informačních a komunikačních technologií (ICT).
• Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97).
• Jednotný mezinárodní třídník zboží (SITC).
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•
•
•
•
•
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V České republice se dále užívají klasifikace:
Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (CISS).
Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE).
Klasifikace zaměstnání (KZAM-R).
Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Klasifikace produkce (CZ-CPA).

9.2. Systémy klasifikací ekonomických činností a produkce
Český statistický úřad zavedl s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci
ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“). Klasifikace CZNACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace
a je plně kompatibilní s klasifikacemi EU. Klasifikace CZ-NACE
je odvozena z klasifikace ISIC. Na vyšších úrovních jsou položky
shodné, na nižších úrovních je CZ-NACE podrobnější.
Zkratka NACE je odvozena z francouzského názvu „Nomenclature
générale des Activités économiques dans les Communautés
Européennes“.
NACE používá Evropská společenství od roku 1970. NACE vytváří
rámec pro statistická data o činnostech v ekonomických oblastech.
Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat
v celé Evropské unii.
Srovnatelnost dat vytvořených podle klasifikace NACE je možná
s dalšími světovými klasifikacemi:
• Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických
činností (ISIC) klasifikace.
• Společná klasifikace výrobků (CPC) klasifikace Spojených
národů.
• Harmonizovaný systém (HS) klasifikace Světové celní
organizace.
• Standardní klasifikace produkce (CPA) klasifikace Evropské
unie.
• Evropské statistiky průmyslové produkce (PRODCOM)
klasifikace Evropské unie.
• Kombinovaná nomenklatura (CN) klasifikace Evropské unie.
• Agregovaná klasifikace výrobků pro statistiku mezinárodního
obchodu.
• Klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG).
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•
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Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED).
Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO).
Satelitní účet cestovního ruchu (TSA).
Klasifikace informačních a komunikačních technologií (ICT).
Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97).
Jednotný mezinárodní třídník zboží (SITC).

V České republice se dále užívají klasifikace:
• Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (CISS).
• Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE).
• Klasifikace zaměstnání (KZAM-R).
• Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
• Klasifikace produkce (CZ-CPA).
9.3. Standard International Trade Classification (SITC) – Milk
and Milk Products
0
00
001
0011
00111
00119
0012
00121
00122
02
022
0221
02211
02212
02213
0222
02221
02222
02223

Food and live animals
Live animals
Live animals
Bovine animals, live
Bovine animals, live, pure-bred breeding animals
Bovine animals, live, other than pure-bred breeding animals
Sheep and goats, live		 
Sheep, live	 
Goats, live
Dairy products and birds eggs
Milk, cream, milk products, without butter or cheese
Milk and cream, not concentrated or sweetened
Milk of a fat content, by weight, not exceeding 1%
Milk cream, of a fat content by weight, exceeding 1% but not
exceed. 6%
Cream of a fat content, by weight, exceeding 6%
Milk and cream, concentrated or sweetened
Milk, in solid form, of a fat content, by weight, not exceeding
1.5%
Milk and cream, in solid form, of a fat content, by weight,
exceeding 1.5%
Milk cream, not in solid form, not contained sugar, other
sweet .matter

Part 9: Systémy klasifikací v ČR

02224
0223
02231
02232
02233
0224
02241
02249
023
024
0241
0242
0243
0249
02491
and curd

Milk, cream ,not in solid form, contained sugar or other sweet
matter
Yogurt, buttermilk, curdled, fermented or acidified
Yogurt, whether or not concentrated, cont. added sugar, other
sweet matter
Buttermilk, curdled milk, cream, kephir, oth. ferm. or acidified
milk, cream
Ice-cream and other edible ice, whether or not containing
cocoa
Whey; products of natural milk constituents, n.e.s.
Whey and modified whey
Products consisting of natural milk constituents, n.e.s.
Butter and other fats and oils derived from milk
Cheese and curd
Grated or powdered cheese, of all kinds
Processed cheese, not grated or powdered
Blue-veined cheese
Other cheese, curd
Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese,

9.4. CZ-NACE Sectoral Classification of Economical Activities
Level 6 („six characters“)
Milk and milk products
010000
012000
012100
012200
012500
012510
012520
012530
012540
012550
012590
014000
014100
014200
155000

Agriculture, hunting and related service activities
Farming of animals
Farming of cattle, dairy farming
Farming of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
Other farming of animals
Farming of small animals
Farming of fur animals
Farming of domestic animals
Farming of animals in and for ZOOs
Farming of animals for laboratory purposes
Farming of animals n.e.c.
Agricultural and animal husbandry service activities, except
veterinary activities
Agricultural service activities
Animal husbandry service activities, except veterinary activi
ties
Manufacture of dairy products
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155100
155200
513300

Operation of dairies and cheese making
Manufacture of ice cream
Wholesale of dairy produce, eggs and edible oils and fats

Statistické divize Spojených národů: http://unstats.un.org/unsd/cr/
registry/class_default.asp.
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• Úkoly národní rady pro kvalifikace
• Složení národní rady pro kvalifikace
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10.1. Úkoly národní rady pro kvalifikace
Národní rada pro kvalifikace (dále jen „Rada“) je zřízena na základě
§ 24 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19.2.2007. Úlohou
Národní rady pro kvalifikace vyplývající ze zákona č. 179/2006 Sb. je
především projednávání materiálů týkajících se přípravy Národní
soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi a rovněž posuzování
problematiky z oblasti kvalifikací a dalšího vzdělávání, které jí
předloží MŠMT. Rada je poradním orgánem MŠMT pro oblast
kvalifikací a vydává stanoviska k záležitostem, které jí předloží
MŠMT, týkajících se např.:
• přípravy a naplňování NSK,
• kvalifikací nebo dalšího vzdělávání,
• navrhování vzniku nových dílčích kvalifikací,
• navrhování změn ve struktuře a vazbách kvalifikací,
• monitoringu trhu práce a požadavků zaměstnavatelů,
• navrhování promítání změn obsahu kvalifikací do náplně
oborů vzdělání,
• posuzování návrhů na vznik nových dílčích kvalifikací
podaných kterýmikoliv fyzickými nebo právnickými osobami,
• participace na zakládání sektorových rad apod. Jednání Rady
se řídí statutem a jednacím řádem. Rada bude zasedat podle
potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
10.2. Složení národní rady pro kvalifikace
Personální obsazení osmnáctičlenné Rady reflektuje požadavek
zákona č. 179/2006 Sb. po zastoupení osobností reprezentujících
jak svět vzdělávání, tak svět práce. Už samotný název Národní
rady pro kvalifikace naznačuje, že se jedná o orgán s nadresortním
významem, členy Rady se tak stali zástupci pěti ministerstev,
zaměstnavatelů, zaměstnanců i vzdělavatelů. Předsedou Rady je
náměstek ministryně skupiny všeobecného odborného a dalšího
vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, RNDr.
Jindřich Kitzberger.
Členové Rady jsou navrhováni v souladu s § 24 odst. 3 zákona
č. 179/2006 Sb. s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti.
Předseda Rady: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
RNDr. Jindřich Kitzberger
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Místopředseda Rady: Ministerstvo průmyslu a obchodu, RNDr.
Richard Nouza, CSc.
Členové Rady:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ing. Miroslav Jeník
Ministerstvo zemědělství, Ing. Karel Tureček
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ing. Jiří Houdek
Národní ústav odborného vzdělávání, RNDr. Miroslav Procházka,
CSc.
Národní vzdělávací fond, PhDr. Miroslava Kopicová
Českomoravská konfederace odborových svazů, Mgr. Dušan
Martinek
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Mgr. František
Dobšík
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
JUDr. Pavel Novák
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ing. Pavel Kafka
Hospodářská komora, RNDr. Zdeněk Somr
Agrární komora, Ing. Jan Záhorka
Unie CZESHA, Ing. Jaroslav Ponec
Rada vysokých škol, Mgr. et Mgr. Jiří Nantl
Trexima spol. s r.o., Ing. Jaromír Janoš
Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
PS PČR, odborník v oblasti vzdělávání, PhDr. Walter Bartoš
Odborník působící v oblasti vzdělávání, stálý člen fakulty CMC
Graduate School of Business, PhDr. Ivan Fišera
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Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr
všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a
uznávaných na území České republiky. NSK vzniká v souladu se
zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání. Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, jenž
bude podporovat
• srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami,
umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle
na způsobu jejich získání; srovnatelnost kvalifikačních úrovní
v ČR a v rámci EU,
• přenos požadavků světa práce do vzdělávání,
• veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných
kvalifikacích.
Základní prvky NSK tvoří:
1. jednotky NSK
• úplná kvalifikace (způsobilost vykonávat určité povolání – např.
pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník)
• dílčí kvalifikace (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost
nebo ucelený soubor pracovních činností – např. výroba
jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Dílčí kvalifikace
mohou být součástí některé úplné kvalifikace - pokud budou
požadavky na dílčí kvalifikaci podmnožinou požadavků na
úplnou kvalifikaci.
Úplnou kvalifikaci bude možné získat, kromě již existujících
způsobů, získáním dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou
příslušné úplné kvalifikace, a poté složením zkoušky předepsané
školským zákonem pro tuto úplnou kvalifikaci. Po předložení
osvědčení o získaných dílčích kvalifikacích bude zájemci umožněno
vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní
vzdělávání.
2. standardy NSK
• kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na
příslušnou kvalifikaci)
• hodnotící standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování
požadavků na kvalifikaci)
Informace o systémovém projektu Národní soustava kvalifikací,
financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete
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na webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání:
http://www.nsk.nuov.cz/ .
Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací naleznete na
internetových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává
odborný časopis „Mlékařské listy“, jehož prostřednictvím informuje
odbornou veřejnost o svých aktivitách.
ČMSM je asociovaným členem Mezinárodní mlékařské federace
a současně i Evropské mlékárenské asociace, se kterými udržuje
pravidelné kontakty a čerpá z jejich bohatých odborných zdrojů.
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VZDĚLÁVÁNÍ V
OBLASTI ZPRACOVÁNÍ
MLÉKA V ČESKÉ
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Profil absolventa
Možnosti uplatnění absolventů
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Charakteristika obsahových složek – všeobecné
vzdělávání
Charakteristika obsahových složek – odborné
vzdělávání
Charakteristika obsahových složek – klíčové
dovednosti
Organizace výuky
Metodické přístupy
Další specifické požadavky
Učební plán
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Vzdělávání v zaměření „Zpracování mléka“ na středních odborných
školách v České republice je zařazeno do studijního oboru 29-08-6
„Technologie potravin. Studium lze absolvovat v denním a dálkové
studium pro absolventy základní školy.
Střední školy nabízejí zpravidla více zaměření (specializací).
Zaměření „Zpracování mléka“ je označeno číslem 05:
01 - Výroba cukru a cukrovinek
02 - Mlynářství a výroba krmiv
03 - Zpracování mouky
04 - Kvasná technologie
05 - Zpracování mléka
06 - Zpracování masa
07 - Konzervace potravin
08 - Výroba nápojů
09 - Technologie tuků
12.1. Profil absolventa
Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné.
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o
maturitní zkoušce.
Výsledky vzdělávání:
a) obecná úvodní část
Absolvent má po úspěšném ukončení studia v uvedeném studijním
oboru znalosti a schopnosti potřebné ke kvalifikovanému vykonávání
funkcí středních technicko - hospodářských pracovníků, k vedení
živnosti a podnikatelské činnosti v oblasti technologické přípravy a
řízení potravinářských výrob.
b) obecné vědomosti, dovednosti a postoje
Všeobecná vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována
těmito vědomostmi, dovednostmi a postoji:
Absolvent:
• dovede se orientovat v současném politickém dění, zná
základní principy demokratické společnosti, svá práva a dovede
uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské
společnosti,
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• má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si
význam funkčního sociálního systému a smyslu pro občanskou
solidaritu,
• dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen
odpovědného a humánního přístupu k ostatním lidem,
orientovat se v mezilidských vztazích a pochopit význam
rodiny ve společnosti,
• váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní
kondici,
• je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého
způsobu života a o škodlivém vlivu návykových látek na lidský
organismus,
• je schopen kultivovaného projevu ústní i písemnou formou a
chápe jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění,
• má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v
jednotlivých uměleckých žánrech, má přehled o české i světové
literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu,
populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu,
• umí získávat potřebné informace včetně informací ze
sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v
obecné, tak i v odborné oblasti,
• má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin,
který vedl k vytvoření současné podoby světa který odráží i
současné politické dění,
• je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém
jazyce a domluvit se o věcech denního života, ale ovládá
a využívá odbornou terminologii potřebnou k vlastnímu
odbornému vzdělávání a k výkonu povolání,
• má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy
v míře potřebné k úspěšnému řešení konkrétních problémů ve
své profesi i v běžných životních situacích,
• rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace,
matematické symboly a další prostředky např. grafy, diagramy,
tabulky,
• umí logicky myslet a odhadnout předpokládané výsledky,
ověřit reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolený způsob
řešení,
• rozumí přírodním jevům a zákonům, je schopen uplatnit
přírodovědné poznatky ve své profesi i v běžném životě,
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pochopit důsledky aplikací fyziky a chemie na lidskou
společnost v závislosti na rozvoji vědy a techniky a jednat v
zájmu ochrany životního prostředí,
• umí provádět základní metody práce v přírodovědných
oborech (pozorování , experiment) a využívat k tomu patřičné
přístroje a materiály,
• ovládá práci s osobním počítačem, využívá poznatky a
dovednosti osvojené z výpočetní techniky v běžné i profesní
praxi a jako zdroj informací,
• během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve
svém oboru a schopnost uplatňovat nově získané poznatky při
výkonu svého povolání,
c) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:
Absolvent:
• má základní teoretické znalosti o technologických postupech
všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat
podle daného výrobního postupu,
• má schopnost kvalifikovaně vykonávat všechny praktické
činnosti související s potravinářskou výrobou zejména daného
zaměření tohoto studijního oboru,
• aktivně ovládá odbornou potravinářskou terminologii,
• má ucelené znalosti o základních potravinářských surovinách
a pomocných látkách, zejména těch, které se využívají k
technologickému zpracování v daném oboru,
• je průběžně informován o zavádění nových potravinářských
surovin na trh, o jejich vlastnostech a významu z hlediska
výživy a jejich využití,
• zná zásady racionální výživy a její působení na zdraví člověka
a je schopen je využívat při technologickém zpracování surovin
a pro tvorbu nových receptur zdravé výživy,
• má osvojeny základní hygienické a bezpečnostní návyky
při anipulaci a práci se surovinami a potravinami, při jejich
technologickém zpracování i laboratorní kontrole,
• má základní teoretické znalosti z nauky o zdraví a je schopen v
případě potřeby poskytnout první pomoc v rámci možností,
• je schopen využívat poznatky a dovednosti získané studiem
odborných předmětů k řešení praktických problémů na

Part 12: Vzdělávání v oblasti zpracování mléka v ČR

pracovišti při výrobní, kontrolní i obchodní činnosti a je schopen
řídit menší pracovní kolektiv,
• umí provádět základní technologické, biologické a
mikrobiologické rozbory, jejich vyhodnocení a vyvodit z nich
příslušná provozní opatření,
• umí provádět základní analytické rozbory včetně výpočtů,
vyhodnocení a vyvození patřičných opatření a závěrů,
• zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní
ekonomice,
• umí se orientovat v základní problematice organizace a řízení
výrobní i obchodní sféry,
• je schopen samostatně vést provozní dokumentaci a výrobní
evidenci a vyhodnocovat ji,
• zná funkční principy strojů a zařízení používaných v
potravinářské výrobě, má osvojeny základní znalosti a
dovednosti o jejich obsluze, údržbě a bezpečnosti a dovede je
uplatňovat v provozní činnosti,
• umí sestavovat stroje a zařízení do potravinářských výrobních
linek,
• má základní znalosti z elektrotechniky a automatizace potřebné
pro svou profesní činnost a dovede je aplikovat v praxi,
• v rámci technického kreslení umí číst výkresy jednodušších
strojních součástí, určit jejich tvar a rozměry,
• je schopen posoudit potravinářskou výrobu z hlediska
možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat
nežádoucí vlivy, hledat možnosti a řídit dílčí část výrobního
procesu tak, aby chránil životní prostředí,
• je seznámen se Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích
zejména v potravinářské oblasti daného zaměření.
U zaměření 05 „Zpracování mléka“
• má podrobné znalosti o chemickém složení mléka, jeho úpravě,
skladování, trvanlivosti, mikrobiálním složení, způsobech
využití a významu pro výživu,
• zná technologické postupy při zpracování mléka na mléčné
výrobky a dovede prokázat teoretické znalosti a manuální
zručnost při výrobě mléčných výrobků získanou v dílenských
cvičeních a v praxi,
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• zná podmínky skladování a dobu trvanlivosti mléka a mléčných
výrobků, způsoby uchovávání,
• umí provádět kontrolu jakosti mléčných výrobků,
• je seznámen s podmínkami prodeje mléka a mléčných
výrobků.
12.2. Možnosti uplatnění absolventů
Absolvent studijního oboru Technologie potravin má uplatnění v
širokém spektru potravinářského průmyslu, zejména ve výrobních
provozech, provozních i výzkumných laboratořích souvisejících
s potravinářskou problematikou, která nejvíce souvisí s jeho
zaměřením. Možnost prostupnosti mezi jednotlivými zaměřeními
je zachována.
Další uplatnění nachází v ekonomických útvarech, technických
útvarech, může se podílet i na práci v oblasti řízení i v institucích, které
se zabývají chemickými, mikrobiologickými a biologickými rozbory,
např. v laboratořích inspekce jakosti potravin, ve zdravotnických
zařízeních a hygienických stanicích, při výrobě léčiv, v ekologických
institucích. Nachází také uplatnění v institucích zabývajících se
vývojem strojních zařízení používaných v potravinářském průmyslu
ve spolupráci s jednotlivými specialisty z oblasti strojnictví a
elektrotechniky. Má možnost nalézt uplatnění i v podnikatelské
činnosti, či přímo ve vedení potravinářské živnosti nebo pracovat
ve stravovacích službách. Je schopen pracovat i jako dealer zejména
v oblasti prodeje hotových potravinářských výrobků, polotovarů,
nákupu surovin, přídavných látek a sanitačních prostředků pro
potravinářské provozy.
Absolvent tohoto studijního oboru je po zapracování schopen
vykonávat funkce mistrů, vedoucích směn, vedoucích výroby,
technologa, samostatného laboranta, samostatného pracovníka
pro obsluhu složitých strojních celků v mechanizované výrobě,
pracovníka odbytu, nákupčího surovin, ekonoma podle požadavků
a velikosti závodu
Absolvent je připraven i ke studiu na vysoké škole, zejména na
Vysoké škole chemickotechnologické, na zemědělské škole universitního
typu, na přírodovědecké fakultě,na Vysoké škole veterinárního lékařství.
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12.3. Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Vzdělávací program je pojat komplexně v souladu se základními
principy výchovy a vzdělávání umožňujícími rozvíjet osobnost
žáka a tvořit mezistupeň pro další celoživotní vzdělávání. Cílem
vzdělávacího programu je formování charakterových vlastností
žáka, rozvíjení jeho znalostí, vědomostí, dovedností a schopností ve
všech oblastech všeobecného a odborného vzdělávání.
Oblast všeobecného vzdělávání rozšiřuje a prohlubuje znalosti
ze základní školy a ve svých jednotlivých složkách konkretizuje
vzdělávací cíle, které naplňují profil absolventa s ohledem na
dosaženou úroveň vzdělání i odbornou profilaci.
Ve výuce českého jazyka jsou žáci vedeni k dokonalejšímu ovládání
spisovného jazyka, ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu,
k uvědomění si bohatosti mateřského jazyka a důležitosti vztahu
k mateřskému jazyku. Na prohlubování jazykových schopností se
významně podílí i literární výchova, četba krásné literatury, práce a
rozbor uměleckého textu.
Při studiu cizích jazyků se vychází ze základních znalostí, který
si žák osvojil při výuce jazyka na základní škole a v tomto jazyce
zpravidla pokračuje. Výuka cizího jazyka je zaměřena zejména na
vytvoření takových jazykových schopností, které by mu umožnily
domluvit se v základních obecných okruzích a odborné praxi, kde
by využil znalosti z odborné terminologie.
Cílem společenskovědní složky vzdělávání je získání základních
návyků k životu v demokratické společnosti, k rozvoji ekonomického
myšlení, pochopení nutnosti odpovědného přístupu ke všem
hodnotám, informovanost za účelem úspěšného zapojení do
společnosti a pracovního procesu.
Estetická složka vzdělávání tvoří neméně důležitou součást
všeobecné vzdělanosti člověka. Podílí se na jeho kultivovaném
vystupování, na jeho estetickém cítění, na jeho vztahu k umění a
uměleckým hodnotám.
Studium přírodovědných předmětů vede žáky k pochopení
přírodních zákonů a dějů probíhajících v živé i neživé přírodě a je
základem pro odborné technické a technologické vědní disciplíny.
Z toho důvodu musí být tyto předměty vzájemně zkoordinovány
časově i obsahově.
Výuka matematiky se podílí na rozvoji samostatného logického
myšlení, vede žáky k přesnosti, důslednosti, abstraktnímu myšlení
a schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení
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matematických úloh, při výpočtech v odborných předmětech
přírodovědných či technických i v praxi.
Tělesná výchova vytváří soubor schopností a dovedností potřebných
k péči o fyzické zdraví člověka, posiluje jeho tělesnou kondici a tím
pozitivně působí na jeho duševní zdraví.
Oblast odborného vzdělávání tvoří základní odborné učivo, které
je rozšířeno ve volitelných a výběrových předmětech o učivo
specifické. Základní odborné učivo všech zaměření umožňuje
žákům získat a osvojit si vědomosti a dovednosti jak teoretické,
tak i praktické. Základní odborné předměty jsou v prvním ročníku
u všech zaměření shodné. Výjimkou je pouze předmět biologie a
mikrobiologie, kde vzhledem k specifičnosti jednotlivých zaměření
a odlišnosti obsahu předmětu nelze vytvořit jednotnou osnovu. Od
druhého ročníku studia se jednotlivá zaměření profilují zejména na
základě odlišného obsahu učiva základních odborných předmětů,
které může být ještě rozšířeno o specifické učivo v předmětech
volitelných či výběrových. Nosným odborným předmětem profilace
každého zaměření je předmět technologie. S tím bezprostředně
souvisí výuka dalších odborných předmětů jako je biologie a
mikrobiologie, analytická chemie, dílenská cvičení, stroje a zařízení.
Na to navazují znalosti např. o příslušných strojních zařízeních a
výrobních linkách, o posuzování kvality surovin, meziproduktů,
polotovarů a hotových výrobků na základě laboratorních rozborů
včetně provozních kontrol.
Odborné potravinářské vzdělávání si klade za cíl připravit nejen
úzce specializované odborníky, ale i takové potravinářské odborníky,
kteří dokáží své potravinářské poznatky a znalosti uplatnit či
aplikovat jak v potravinářské oblasti, tak i v nejrůznějších oblastech
s potravinářstvím souvisejících. Potravinářský průmysl má jednak
přirozené vazby se zemědělskou prvovýrobou při zpracování
jejich produktů, s obchodní oblastí a s oblastí služeb. Specifická je i
paralelní existence průmyslových a řemeslných výrob, což rozšiřuje
potřebný rozsah poznatků v procesu vzdělávání. Vzdělávací cíle
a charakteristiky obsahových okruhů jsou orientovány tak, aby
byl žák schopen na základě osvojených vědomostí a dovedností
vykonávat činnosti tvořící základ jeho budoucí odbornosti, při
zachovávání základních ekologických, estetických, etických a
morálních principů.
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12.4. Charakteristika obsahových složek – všeobecné vzdělávání
Všeobecné vzdělávání si klade za cíl vytvořit předpoklady pro
rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a
postoje získané na základní škole, nezávisle na zvoleném oboru.
Klade důraz na vzdělávání v širším kontextu, snaží se podpořit
a zvýšit adaptabilitu žáka v rychle se měnících společenských i
pracovních podmínkách s tím, že akceptuje jeho osobnost. Složka
všeobecného vzdělávání je rozdělena do několika oblastí.
Jazykové vzdělávání zaujímá významnou roli nejen ve vzdělávacím
procesu, ale i pro začlenění každého jedince do společnosti. Jazyk
slouží jako prostředek k dorozumívání, k získávání a předávání
potřebných informací a tím i k navázání vzájemných kontaktů s
druhými lidmi. Rozvíjí jejich komunikativní schopnosti v mateřském
i cizím jazyce a tím přispívá k jejich jazykovému, kulturnímu,
estetickému a sociálnímu cítění a k celkové kultivovanosti člověka.
Společenskovědní vzdělání má multidisciplinární charakter, neboť
jeho základ tvoří soubor poznatků z mnoha vědních disciplín.
Hlavním cílem této vzdělávací složky je snaha o osvojení základních
poznatků z psychologie, sociologie, etiky, filosofie, ekonomie,
politologie, historie a teorie státu a práva. Tyto poznatky by měly
žákovi usnadnit jeho názorovou orientaci , životní postoje, jeho
začlenění do společnosti a pochopení
základních etických a
morálních principů a norem dané společnosti.
Matematické vzdělávání
slouží nejen jako průprava pro
přírodovědné, technické i ekonomické disciplíny, které úzce
souvisí s daným oborem, ale je nezbytné i pro každodenní život.
Matematika rozvíjí numerické dovednosti žáka, vede ho k přesnosti
a důslednosti a hlavně k samostatnému a logickému myšlení, čímž
podporuje zvyšování jeho intelektuálních schopností .
Přírodovědné vzdělávání prohlubuje znalosti z fyziky, které jsou
velmi důležité pro pochopení přírodních zákonů v celém vesmíru.
Je velmi důležité pochopit souvislosti mezi jednotlivými vědními
disciplínami a přírodními zákony a být schopen aplikovat tyto
poznatky v běžném životě.
Estetické vzdělávání je nedílnou součástí všeobecné vzdělanosti,
neboť má výchovné poslání, výrazně ovlivňuje kultivovanost
člověka, jeho estetické cítění, rozvíjí jeho představivost, podporuje
jeho tvůrčí činnost a umožňuje mu základní orientaci v kulturní a
duchovní oblasti. Tato složka vzdělávání je především formativní
složkou vzdělávacího procesu a může být realizována buď samotnou
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kreativností žáka, nebo prostřednictvím jeho poznání a pochopení
krásy konkrétního uměleckého díla.
Rozvoj tělesné kultury považuje za nejdůležitější vytvořit u žáka
soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jeho péči o
tělo a pozitivně tak působily na jeho zdraví. Hlavní podíl je věnován
klasické výuce tělesné výchovy, která je doplněna o znalosti z oblasti
historie tělesné kultury a zdravovědy.
12.5. Charakteristika obsahových složek – odborné vzdělávání
Odborné vzdělávání
poskytuje žákovi nejen průpravu pro
specifickou profesní část, ale rozvíjí i základní vědomosti a
dovednosti, které mu umožní lépe se orientovat v průběhu vzdělávání
a zvyšuje pravděpodobnost jeho adaptability v pracovním procesu.
Vzdělávací cíle odborného vzdělávání realizované v několika
okruzích jsou základem budoucí odbornosti absolventa.
Učivo okruhu suroviny potravinářského průmyslu navazuje svým
obsahem zejména na znalosti z biologie, mikrobiologie, chemie a
biochemie. Hlavním cílem je získat přehled o základních i pomocných
surovinách z hlediska jejich chemického složení, správného
uchovávání a možnosti využití při konkrétních technologických
výrobách. Poznatky o surovinách jsou využívány zejména v dalším
okruhu technologické procesy potravinářských výrob. V tomto
okruhu je značná pozornost věnována zemědělské prvovýrobě,
která je propojena se zpracovatelskou a spotřebitelskou sférou.
V okruhu technologické procesy potravinářských výrob jde zejména
o pochopení podstaty dějů a funkčních mechanismů jednotlivých
technologických procesů a o zafixování si základních principů
jednotlivých technologických operací potravinářských výrob. Tento
okruh zahrnuje i specifické učivo, které navazuje na základní učivo
a využívá poznatků z ostatních odborných okruhů, které s tím úzce
souvisí, např. suroviny, stroje a zařízení. Správného pochopení celé
problematiky technologie potravinářských výrob lze u žáků docílit
pouze prostupností jednotlivých odborných okruhů.
Podstatou učiva okruhu stroje a zařízení potravinářských výrob je
získání základních poznatků o oboru strojírenství, elektrotechniky,
měřící a regulační techniky a výpočetní techniky. To umožňuje
žákům dobře zvolit nejen správné strojní zařízení, ale i optimální
režim strojního zařízení při konkrétní potravinářské výrobě.
Specifické učivo je podobně jako v technologii závislé na daném
zaměření.
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V okruhu metody a postupy analýzy potravin se klade velký
důraz na to, aby žáci byli důkladně seznámeni se základními
metodami analýzy potravin, byli schopni je aplikovat při vstupních
i výstupních kontrolách v provoze a na základě zpětné vazby
dovedli pozitivně ovlivňovat celý průběh výroby. Je nezbytné, aby
si žáci řádně osvojili základní metody analýzy potravin (chemické,
fyzikální, mikrobiologické i senzorické).
Učivo okruhu ekonomika ve vztahu k potravinářské výrobě
podporuje u žáků ekonomické myšlení na základě osvojení si
základních ekonomických pojmů a pomáhá jim lépe se orientovat
v podmínkách tržního hospodářství na všech úrovních podnikání.
Umožňuje rovněž osvojení si základních principů z oblasti pracovně
- právních vztahů, hospodářské politiky státu a dovedností k řešení
organizačních situací.
Okruh problematika hygieny a bezpečnosti práce při výrobě a
ekologické aspekty potravinářské výroby se aktivně podílí na tom,
aby si žáci dobře osvojili návyky a dovednosti týkající se zásady
hygieny a bezpečnosti práce a dodržovali všechna nařízení při
jakékoliv práci s potravinami. Hlavním cílem je výroba hygienicky
nezávadných potravin a dobrá znalost bezpečnostních předpisů
při práci se stroji, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům a k
poškození zdraví. Ekologické hledisko upřednostňuje takové
technologické postupy, při nichž není narušeno životní prostředí, s
tím by měli být žáci samozřejmě seznámeni.
Učivo okruhu zásady racionální výživy s vazbou na potravinářskou
výrobu vede žáky k uvědomění, že zdraví člověka velmi závisí
na jeho životosprávě, správné výživě a že mohou díky své profesi
do značné míry aktivně zasahovat do technologických procesů při
výrobě potravin, snažit se podílet se na tvorbě nových receptur a
technologií, které by byly z racionálního hlediska nejoptimálnější.
12.6. Charakteristika obsahových složek – klíčové dovednosti
Klíčové dovednosti vytvářejí u absolventů schopnosti:
Rozvíjet komunikativní dovednosti, tzn. vyjadřovat se ústně i
písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, číst s
porozuměním a využívat informací získaných četbou, schopnost
vysvětlovat a znázorňovat konkrétní situace.
Dovednost využívat sebepoznání a sebekontroly ke stanovení
a realizaci přiměřených cílů vlastního rozvoje, zdokonalování
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vlastního učení, zvýšení pracovního výkonu a schopnost zvolit si
správný životní styl.
Podílet se na rozvoji interpersonálních dovedností, tzn.
spolupracovat s ostatními členy kolektivu na dosažení společných
cílů, nést zodpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
spolupracovníků.
Správně analyzovat a optimálně řešit problémové situace.
Schopnost aplikovat numerické metody v teoretické i praktické
činnosti v pracovním procesu i běžném životě.
Dovednost pracovat s osobním počítačem, schopnost využívat nové
informační technologie a rozmanitost informačních zdrojů.
Rozvíjet a prohlubovat teoretické znalosti, praktické dovednosti a
návyky a tím zvyšovat svoji odbornou erudici.
12.7. Organizace výuky
U denního studia probíhá výuka klasickou formou, která je
doplněna novými metodami skupinového vyučování. Výuka
některých všeobecně vzdělávacích předmětů zejména cizích jazyků
a práce s počítačem probíhají ve speciálně vybavených učebnách.
Výuka odborných vzdělávacích předmětů zpravidla zahrnuje i
praktickou část v závislosti na charakteru předmětu. Cvičení se
provádějí ve speciálních učebnách nebo v příslušných laboratořích
(laboratoř biologická, mikrobiologická, chemická, fyzikální a
analytická) s menším počtem žáků. Praktická výuka se uskutečňuje
formou dílenských cvičení a formou odborné praxe. Dílenská
cvičení, někdy i odborná praxe jsou zařazeny pravidelně do
týdenního rozvrhu hodin po celou dobu studia. Kromě toho je během
školního roku, zpravidla po ukončení teoretické výuky, realizována
individuální odborná praxe pod odborným pedagogickým
dohledem. Délka odborné praxe závisí na charakteru daného
zaměření a možnostech školy, většinou probíhá po dobu dvou až
čtyř týdnů. Minimální délka odborné praxe je za celou dobu studia
uvedena v učebním plánu.
Učivo dálkového studia je rozděleno do pěti ročníků. Vyučování v
jednotlivých předmětech probíhá podle zásad uvedených u denního
studia.
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12.8. Metodické přístupy
Metodické přístupy jsou odlišné podle charakteru vyučovacího
předmětu. Kromě běžného klasického výkladu teorie je zařazováno
zcela pravidelně při každé příležitosti problémové vyučování s
využíváním audiovizuální techniky. Znalosti žáků se tak volně,
nenásilně rozšiřují a upevňují.
V hodinách praktického vyučování je kladen důraz na získání
návyků, dovednosti, zručnosti, dodržování základních pravidel
přesné, účelné a produktivní práce s dodržováním základních
norem včetně bezpečnostních. K zabezpečení těchto požadavků je
třeba třídu dělit do skupin podle platných předpisů a podmínek
školy.
Znalosti žáků se upevňují pravidelným opakováním. Samozřejmostí
je využívání znalostí žáků z předcházející výuky, ale i návaznost na
mezipředmětové vztahy.
12.9. Další specifické požadavky
Podmínkou studia při nástupu do prvního ročníku je předložení
platného Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Kritéria
zdravotní způsobilosti uchazečů o studium:
• onemocnění, která vylučují získání zdravotního průkazu,
• onemocnění páteře vylučující středně velkou zátěž,
• postižení funkce horních a dolních končetin vylučující středně
velkou zátěž,
• alergická onemocnění kůže,
• alergie na chemické přípravky,
• chronická a alergická onemocnění horních cest dýchacích,
• astma bronchiale,
• onemocnění srdce a cév vylučující středně velkou zátěž,
• záchvatovitá onemocnění - kolapsové stavy, vertigo, epilepsie,
• diabetes mellitus,
• poruchy barvocitu a prostorové orientace,
• vísus - 5/10 s korekcí, bez změn na očním pozadí,
• závažné poruchy sluchu,
• závažné duševní onemocnění.
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12.10. Učební plán
Učební plán studijního oboru 29-08-6 Technologie potravin obsahuje
pro zaměření 05 „Zpracování mléka“ předměty obecného základu,
odborné a specializační, laboratorní výuku a praxe ve čtyřech
ročnících studia.
Povinné vyučovací předměty
Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura

Základní odborné
Chemie

Cizí jazyk

Fyzikální chemie

Občanská nauka

Analytická chemie

Dějepis

Biologie a mikrobiologie

Matematika

Technologie

Fyzika

Stroje a zařízení

Práce s počítačem

Elektrotechnika

Tělesná výchova

Automatizace
Ekonomika
Dílenská cvičení
Praxe
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UČEBNÍ PLÁN
„TECHNOLOGIE
POTRAVIN“ –
ZAMĚŘENÍ 05
„ZPRACOVÁNÍ
MLÉKA“ VYUČOVANÝ
NA SOŠ V KROMĚŘÍŽI
• Poznámky k učebnímu plánu denního studia
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Studijní obor: 29-41-M/001 (29 - 08 – 6/00) TECHNOLOGIE
POTRAVIN
Zaměření: 05 Zpracování mléka
Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin za
týden v jednotlivých ročnících
1.

A. Povinné vyučovací
předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
(CJL)
Cizí jazyk (CIJ)
Občanská nauka (OBN)
Dějepis (DEJ)
Matematika (MAT)
Fyzika (FYZ)
Práce s počítačem (POC)
Tělesná výchova (TEV)
Celkem všeobecně
vzdělávací
2. Základní odborné
Chemie (CHE)
Fyzikální chemie (FCH)
Analytická chemie (ACH)
Biologie a mikrobiologie
(BIM)
Ekonomika (EKN)
Stroje a zařízení (SAZ)
Elektrotechnika (ELE)
Automatizace (AUT)
Technologie (TEC)
Dílenská cvičení (DIC)
Praxe (PRA)

2.

3.

4.

Celkem
hodin
za studium

3

2

2

3

10

3
2
4
3

3
1
3
-

3
1
3
-

3
1
3
-

12
3
2
13
3

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

2

2

2

2

8

19(2)

13(2)

11

12

55(4)

3(0,5)
-

3
-

3(2)

-

6(0,5)
3(2)

-

3(2)

4(3)

3,5(3)

10,5(8)

2(1)

3(2)

4(3)

3,5(3)

12,5(9)

3(1)
2
3(3)
-

2
2(1)
2
3(3)
-

2
2
2(1)
3
2(2)
-

3(1)
3(1)
4(1)
4(4)

5(1)
10(2)
2(1)
2(1)
11(1)
8(8)
4(4)
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Celkem základní odborné 13(5,5)
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18(8)

22(11)

21(13)

74(37,5)

-

1

-

-

1

1(1)

-

-

-

1(1)

Počet týdenních
33(8,5) 32(10)
vyučovacích hodin celkem

33(12)

33(13)

131(42,5)

3. Výběrové
Základy výživy (ZAV)
Technika administrativy
(TEA)

B Nepovinné vyučovací
předměty
Další cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyku

2
-

2
-

2
0-2

2
0-2

8
0-4

1-2

-

-

-

1-2

Cvičení z matematiky

-

-

0-2

0-2

1-4

Dílenská cvičení (DICn)

-

- 1-2(1-2) 0-2(0-2)

1-4(1-4)

Technika administrativy

Chemický seminář

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

Biologický seminář

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

-

-

-

2

2

Zbožíznalství

13.1. Poznámky k učebnímu plánu denního studia
Učební plán tohoto vzdělávacího programu je koncipován tak, že
pro všechna zaměření je shodný 1. ročník. V odborných předmětech
tvoří výjimku předmět biologie a mikrobiologie, kde nelze vzhledem
k specifičnosti jednotlivých zaměření mít jednotnou osnovu ani pro
první ročník.
Od druhého ročníku dochází k diferenciaci dle jednotlivých
zaměření. Specifičnost je ána zejména odlišným obsahem základních
odborných předmětů, na které mohou navazovat volitelné či
výběrové odborné předměty. Vzhledem k charakteru tohoto
vzdělávacího programu a i podle charakteru jednotlivých zaměření
je obsah učiva v některých předmětech stejný i ve druhém či třetím
ročníku, proto i osnovy těchto předmětů jsou společné.
Počty vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů jsou
voleny v každém ročníku většinou hodinovým rozpětím (intervalem),
což vytváří časové možnosti pro vlastní profilaci školy.
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Škola je povinna vypracovat si svůj konkretizovaný učební plán, v
kterém bude stanoven konkrétní počet vyučovacích hodin za týden
v rozpětí od 31 do 33 hodin. Toto maximum nesmí být překročeno.
Učební plán se vypracovává k zahájení studia v 1.ročníku a je
závazný po celou dobu studia.
Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány podle platných
osnov pro střední odborné školy. Učební osnovy předmětu Práce s
počítačem jsou součástí tohoto vzdělávacího programu.
Základní odborné předměty jsou vyučovány podle učebních osnov,
které jsou součástí tohoto vzdělávacího programu a jsou řazeny po
předmětech.
Obsah i hodinová dotace odborných volitelných a výběrových
předmětů je v kompetenci vedení školy. Vedení školy také schvaluje
jejich učební osnovy předložené předmětovými komisemi.
Mezi volitelné a výběrové předměty všeobecně vzdělávací lze
zařadit např. výuku cizích jazyků, seminář a cvičení z matematiky a
seminář a cvičení z fyziky. Seminář a cvičení z matematiky je vhodný
pro zájemce o maturitní zkoušku z matematiky a pro uchazeče o
další studium na vysoké škole.
Mezi odborné volitelné a výběrové předměty lze zařadit předmět
základy výživy, chemie potravin, zbožíznalství, technika
administrativy, marketing, management, právní nauka , účetnictví,
apod. Uvedené hodinové dotace dané intervalem v učebním plánu
lze využít i k posílení hodin základních odborných předmětů.
Volba nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci
vedení školy, které také schvaluje jejich učební osnovy navržené
předmětovými komisemi.
Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích
předmětech upravit až do výše 10% z celkového týdenního počtu
vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není
možné zrušit žádný vyučovací předmět. Nesmí být překročen ani
maximální, ani minimální celkový týdenní počet hodin stanovený
učebním plánem.
Ředitel školy může na návrh předmětové komise využít možnost
úprav obsahu učiva v jednotlivých předmětech v rozsahu až do
30%.
V jedné třídě mohou být sloučeni žáci maximálně dvou různých
zaměření tohoto studijního oboru. V tomto případě je povinnost
rozdělit třídu na dvě skupiny pro výuku specifických odborných
předmětů dle daných zaměření.
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Výuka probíhající formou cvičení je v celkovém učebním plánu
uvedena v závorkách rozmezím počtu hodin cvičení, kdy tento
počet hodin je vyčleněn z celkového počtu týdenních vyučovacích
hodin daného předmětu. Třída se dělí na skupiny odpovídající
možnostem využití prostoru laboratoří s respektováním všech
zásad bezpečnosti práce a příslušných předpisů.
Předměty stroje a zařízení, elektrotechnika a automatizace tvoří
komplex předmětů, které spolu souvisí a prolínají se. Z toho důvodu
může být aplikace elektrotechniky a automatizace obsažena též v
maturitních otázkách předmětu stroje a zařízení.
Škola má možnost zařadit třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy,
která se nezapočítává do týdenního počtu vyučovacích hodin.
Organizace řízení odborné praxe je v kompetenci vedení školy,
průběžnou praxi lze organizovat i jako blokovou praxi.
Do výuky může být zařazeno absolvování týdenního sportovního
kurzu buď v prvním, nebo druhém či třetím ročníku studia.
Maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o
ukončování studia na středních školách pro denní studium.
Předmětové komise jsou povinny vytvořit konkrétní tematické
plány jednotlivých předmětů s přesně určeným počtem hodin pro
jednotlivé tematické celky včetně časového harmonogramu.
Všeobecná vzdělávací část by měla tvořit 45% z celkové hodinové
dotace za celou dobu studia, předmět chemie se započítává do
tohoto podílu.
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OBSAH STUDIA V
ZAMĚŘENÍ 05
„ZPRACOVÁNÍ
MLÉKA“
• Obsah výuky a témata ve studijním zaměření 05
„Zpracování mléka“ v předmětu Stroje a zařízení
• Obsah výuky a témata ve studijním zaměření 05
„Zpracování mléka“ v předmětu Dílenská cvičení

102

DAIRY-EU

Výuka začíná ve 2. ročníku studia v rozsahu 2 - 3 hodiny týdně, tj.
celkem 66-99 hodin včetně cvičení.
1. Pomocné látky a přísady v mlékárenském průmyslu
Význam, rozdělení
1.2.
Látky technologicky významné
1.3.
Látky ochucující a barvící
1.4.
Látky stabilizující a emulgační
2. Voda v mlékárenském průmyslu
2.1.
Vodní zdroje
2.2.
Úprava a jakost pitné vody
2.3.
Charakteristika mlékárenských odpadních vod
2.4.
Čištění odpadních vod
3. Obalová technika
3.1.
Význam a rozdělení obalů
3.2.
Funkce obalů
3.3.
Charakteristické vlastnosti základních obalových
materiálů
4. Mléko jako základní surovina
4.1.
Druhy mléka
4.2.
Složení hospodářsky důležitých druhů mléka
4.3.
Polydisperzní systém mléka, voda a sušina
4.4.
Makrosložky mléka, jejich význam, charakter a
změny
4.5.
Biokatalyzátory mléka
4.6.
Přirozené ochranné látky mléka
4.7.
Cizorodé látky
4.8.
Mikroflóra mléka
4.9.
Fyzikální a chemické vlastnosti mléka
4.10.
Energetická a nutriční hodnota mléka
5. Prvovýroba mléka
5.1.
Mlékárensky důležitá zvířata a jejich plemena
5.2.
Vlivy působící na jakost a množství mléka
5.3.
Tvorba mléka, vylučování a dojení mléka
5.4.
Ošetření mléka v prvovýrobě
6. Přejímka mléka
6.1.
Jakostní norma na syrové kravské mléko
6.2.
Vady syrového mléka
6.3.
Přejímka mléka v mléčnici
6.4.
Svoz mléka
6.5.
Přejímka mléka v mlékárně
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Ve 3. ročníku probíhá výuka 2 - 5 hodin týdně, tj. celkem 66 -165
hodin včetně cvičení:
1. Základní ošetření mléka
1.1.
Odstřeďování mléka
1.2.
Tepelné ošetření mléka
1.3.
Homogenizace
1.4.
Fyzikálně-chemické způsoby separace složek
mléka
2. Tekuté mléčné výrobky
2.1.
Sortiment vyráběných druhů mléka a smetany a
výrobků s prodlouženou trvanlivostí
2.2.
Hlavní znaky jakosti tekutých mléčných výrobků
2.3.
Obecný postup výroby
2.4.
Vady konzumního mléka a smetany
3. Tekuté mléčné přípravky
3.1.
Mléka s přísadami
3.2.
Mléka upravovaná
3.3.
Zakysané mléčné výrobky
4. Dehydratované mléčné výrobky
4.1.
Zahuštěné mléčné výrobky
4.2.
Sušené mléčné výrobky
5. Mražené mléčné výrobky
5.1.
Rozdělení a vlastnosti jednotlivých skupin
5.2.
Suroviny pro výrobu mražených mléčných
výrobků
5.3.
Obecný technologický postup výroby, výrobní
linky
5.4.
Vady mražených mléčných výrobků
6. Máslařství
6.1.
Fyzikální a chemické vlastnosti mléčného tuku
6.2.
Ošetření smetany pro výrobu másla
6.3.
Podstata výroby másla zpěňovacím způsobem
6.4.
Obecný postup výroby másla kontinuálním
způsobem
6.5.
Linky na výrobu másla
6.6.
Skladování másla a jeho vady
6.7.
Vyráběný sortiment, jakostní ukazatele
6.8.
Výroba másla jinými způsoby
6.9.
Výroba tukových koncentrátů
6.10.
Zužitkování vedlejších produktů při výrobě másla

103

104

DAIRY-EU

Ve 4. ročníku probíhá výuka 4 - 5 hodin týdně, tj. celkem 120 - 150
hodin včetně cvičení.
1. Obecné sýrařství
1.1.
Význam sýrů
1.2.
Systematika sýrů
1.3.
Obecný postup výroby sýrů
1.4.
Kontrola jakosti a vady sýrů
2. Speciální sýrařství
2.1.
Sýry kyselého sýrařství
2.2.
Sýry sladkého sýrařství
2.3.
Sýry přepracované
2.4.
Koncentráty mléčných bílkovin
3. Základní legislativa týkající se výroby potravin
3.1.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
3.2.
Značení výrobků
3.3.
Systém zajištění kvality
3.4.
Systém kritických kontrolních bodů
Náměty na cvičení
1. Standardizace tekutých mléčných směsí
2. Příprava vícesložkových směsí daných parametrů
3. Stupeň zahuštění, předpoklad výroby dehydratovaných
výrobků
4. Výpočty přípravy a úpravy směsi pro mražené mléčné výrobky
5. Výpočty úpravy vody v másle a výtěžnosti
6. Výpočty v sýrařství
7. Řešení návrhů technologických linek
8. Aplikace systému zajištění kvality na známé výrobky
14.1. Obsah výuky a témata ve studijním zaměření 05
„Zpracování mléka“ v předmětu Stroje a zařízení
Ve 3. ročníku probíhá výuka 2 - 4 hodiny týdně, tj. celkem 66 -132
hodin.
1. Výroba a rozvod páry
2. Strojní chlazení
2.1. Chladiva, diagram p-i, chladící oběh, chladící
výkon,části zařízení
3. Strojní zařízení v prvovýrobě
4. Zařízení ke svozu mléka
5. Zařízení pro příjem a skladování mléka
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6. Potrubní rozvody mlékáren
6.1.
Potrubí, dálkově ovládané uzávěrky
7. Zařízení k mechanickému ošetření mléka
7.1.
Teorie odstřeďování, odstředivky, homogenizátory
8. Zařízení k tepelnému ošetření mléka
8.1.
Deskové pastéry, záhřev, regulace, záhřev na
vysoké teploty
9. Zařízení plníren
10. Stroje k výrobě mražených smetanových krémů
10.1.
Zmrazovače, výrobníky kostek, vytlačovací stroje
Ve 3. ročníku probíhá výuka 2 - 4 hodiny týdně, tj. celkem 60 - 120
hodin včetně cvičení.
1. Mlékárenské odparky
1.1.
Hmotnostní a energetická bilance
1.2.
Druhy odparek
1.3.
Termokompresor a mechanický brýdový
kompresor
1.4.
Kondenzátor
2. Sušárny mléka
2.1.
Teorie sušení, vlhký vzduch, změny stavu
2.2.
Diagram i-x
2.3.
Hmotnostní a energetická bilance sušáren,
vícestupňové sušárny
3. Strojní zařízení másláren
4. Strojní zařízení sýráren
4.1.
Výrobníky sýřeniny
4.2.
Zařízení k lisování sýrů
4.3.
Stroje k porcování a balení sýrů
4.4.
Linky v sýrařské výrobě
4.5.
Tvarohářské odstředivky
5. Automatizované systémy řízení technologických procesů
5.1.
Software, hardware
5.2.
Vývojové diagramy
5.3.
Práce operátora a jeho pracoviště
6. Stroje pro balení výrobků
7. Výrobní linky v mlékárenském průmyslu
7.1.
Mlékárenské závody, provoz a údržba
Náměty na cvičení
1.
2.

Úvod do cvičení, organizace práce
Čerpadla a potrubní rozvody, tanky na mléko
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3. Potrubní armatury - pneumatický ventil
4. Kompresorové chladicí zařízení
5. Mechanické základy odstřeďování
6. Deskový výměník tepla
7. Kontrola strojních součástí
8. Odparky a sušárny
9. Ovládání technologických strojů
10. Ovládání řídícího systému
14.2. Obsah výuky a témata ve studijním zaměření 05
„Zpracování mléka“ v předmětu Dílenská cvičení
Předmět dílenská cvičení poskytuje žákům základní vědomosti a
manuální dovednosti, které jsou nezbytně nutné pro vykonávání
činností spojených s prací ve všech odvětvích potravinářského
průmyslu, v potravinářských závodech, soukromých firmách a
podnikatelském sektoru.
Během studia se žáci seznamují nejen s teoretickými poznatky
z oboru obecné potravinářské technologie, ale prostřednictvím
předmětů dílenská cvičení a praxe si osvojují dovednosti, se kterými
se setkávají a budou setkávat ve své profesní činnosti.
V dílenských cvičeních žáci vykonávají pod odborným vedením
zpočátku jednoduché, později i složitější technologické operace,
které navazují na teoretické znalosti žáků , aby bylo vzdělání
komplexní. Po absolvování studia se studenti mohou uplatnit ve
všech odvětvích potravinářského průmyslu.
14.3. Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je aktivizovat žáka k tvůrčí práci, k osvojení
svědomitosti, přesnosti a důslednosti v práci. Naučit ho dodržovat
technologickou kázeň i pracovní disciplínu, rozhodnost v jednání
a naučit ho základním praktickým poznatkům z oblasti řízení a
organizace pracovního procesu v potravinářském průmyslu.
14.4. Vzdělávací cíle
Žák
• dodržuje zásady bezpečnosti, sanitace a hygieny při práci
• zná základní typy výrobních strojů a zařízení
• je schopen organizovat činnosti ve výrobních procesech
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•
•
•
•
•
•
•
•

aplikuje teoretické poznatky z technologie potravin
ovládá technologické výpočty
umí provádět technologické kalkulace
dodržuje technologické postupy
ovládá kontrolní metody potravinářských výrob
zná zásady skladovaní, evidence a expedice hotových výrobků
je schopen provádět senzorické analýzy
umí využívat výpočetní techniku a pracovat s PC

Z hlediska klíčových dovedností předmět poskytuje a rozvíjí
především praktické dovednosti a schopnosti v oblasti zpracování
surovin na kvalitní potravinářské výrobky a využívá možnosti
aplikovat teoretické znalosti žáků do výrobního procesu. Kromě
toho věnuje vyučující pozornost personálním a interpersonálním
vztahům a využívá informační technologie k získání informací o
nových potravinářských surovinách a technologických postupech.
14.5. Obsah a charakter výuky
Učivo předmětu tvoří bližší seznámení s hlavními typy výroby
v potravinářském oboru, se způsoby realizace jednotlivých fází
technologického procesu, s vedením pracovní dokumentace, s
použitím výrobního zařízení a řízení práce na jednotlivých úsecích.
Důležitá je vazba na ostatní odborné vyučovací předměty, žáci musí
umět aplikovat znalosti získané v předmětech analytická chemie,
mikrobiologie, technologie, automatizace, matematika.
14.6. Postupy výuky
Dílenské cvičení lze zařadit během celého studia od 1. do 4. ročníku s
tím, že musí být splněny základní požadavky vyplývající z učebního
plánu. Vyučující v průběhu výuky volí nejvhodnější metody a
formy práce tak, aby čas věnovaný výuce, byl maximálně využit.
Při výuce lze uplatnit skupinové vyučování , individuální způsob
výuky, odborné exkurze a odborné výstavy. Třída dělí na skupiny
podle příslušných platných norem.
V prvním a druhém ročníku jsou žáci seznámeni se základními
surovinami potravinářského průmyslu. Ve vyšších ročnících je výuka
zaměřena na výrobu potravin dle jednotlivých zaměření studijního
oboru. Ve čtvrtém ročníku se navíc žáci seznamují se speciálními
technologickými postupy a výrobními procesy. Provádí se výroba
modelových vzorků. Při této činnosti žáci určují základní analytická
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data surovin, hotového výrobku a aplikují technologické výpočty,
provádějí zkoušky smyslové vnímavosti formou senzorického
hodnocení. Výuku lze provádět ve speciálně vybavených
technologických dílnách nebo v potravinářských závodech a
soukromých potravinářských firmách. V technologické dílně v
rámci dílenského cvičení vyrábí žáci dle platných technologických
postupů příslušné potravinářské výrobky.
14.7. Rámcový rozpis učiva
V 1. ročníku se věnuje praktické výuce 0 - 3 hodiny cvičení týdně, tj.
celkem 0 - 99 hodin.
1. Úvod
1.1.

Úvodní instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci, hygieně a sanitaci
Cíl a přehled mlékárenské výroby

1.2.
2. Mlékařství
2.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v
mlékárenském závodě, hygiena a sanitace
2.2.
Pracovní úkony a základní výpočty při přejímce
mléka
2.3.
Mlékárenské ošetření mléka
2.4.
Výroba konzumního mléka a smetany, příprava a
úprava směsi
2.5.
Strojní zařízení pro přejímku a ošetření mléka
2.6.
Práce v mlékárenském provozu
3. Sýrařství
3.1.
Instruktáž bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ve výrobně sýrů, hygiena a sanitace
3.2.
Názorná instruktáž výroby sýrů, rozdělení sýrů
3.3.
Pracovní úkony při přípravě a úpravě směsi a
zpracování sýřeniny
3.4.
Pracovní úkony při lisování a solení
3.5.
Pracovní úkony při zrání a expedici sýrů
4. Laboratorní cvičení
4.1.
Instruktáž bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
laboratoři
4.2.
Význam a organizace laboratorní kontroly v
mlékárenském průmyslu
4.3.
Odběr vzorků mléka a tekutých mléčných
výrobků, stanovení jejich základních hodnot
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4.4.
4.5.
5. Poloprovoz
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kontrola čistých mlékařských kultur
Odběr vzorků tvarohu a sýrů, základní laboratorní
rozbor
Výroba čistých mlékařských kultur
Výroba měkkého tvarohu
Výroba čerstvých sýrů
Samostatná práce v poloprovozu

Ve 2. ročníku se věnuje praktické výuce 0 - 4 hodiny cvičení týdně,
tj. celkem 0 - 132 hodin.
1. Úvod
1.1.
2.

3.

4.

5.

Úvodní instruktáž bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, hygiena a sanitace
Mlékárenská výroba
2.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena a
sanitace střediska
2.2.
Svoz mléka a jeho přejímka v mlékárně
2.3.
Mlékárenské ošetření mléka, výroba konzumního
mléka a smetany. Hodnocení jakosti
2.4.
Výroba zakysaných mléčných výrobků. Hodnocení
jakosti
2.5.
Prodej výrobků
Sýrařství a provoz
3.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena a
sanitace střediska
3.2.
Výběr a příprava mléka. Základní sýrařské úkony
3.3.
Zpracování sýřeniny na výrobním zařízení
3.4.
Pracovní úkony při lisování a solení sýrů
3.5.
Zrání a expedice sýrů
3.6.
Práce v mlékárenském provozu
Laboratoř, fázová kontrola
4.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři
4.2.
Kontrola syrového mléka podle ČSN
4.3.
Příprava a kontrola čistých mlékařských kultur
4.4.
Provozní kontrola při výrobě másla
4.5.
Fázová kontrola při výrobě tvarohů a sýrů
Poloprovoz
5.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena a
sanitace poloprovozu
5.2.
Výroba čisté mlékařské kultury, acidofilního mléka,
jogurtů

109

110

DAIRY-EU

5.3.
5.4.
5.5.

Výroba tvarohu a tvarohových specialit
Výroba sýrů
Samostatná práce v poloprovozu, vedení pracovní
skupiny a výrobní evidence

Ve 2. ročníku se věnuje praktické výuce 0 - 4 hodiny cvičení týdně, celkem
0 - 132 hodin.
1. Úvod
1.1.
2.

3.

4.

5.

Úvodní instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci
1.2.
Exkurze do moderního mlékárenského závodu
Mlékárenská výroba
2.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržování
hygieny a sanitace
2.2.
Vedení přejímky mléka. Práce v zemědělské
laboratoři.
2.3.
Obsluha pasterizační stanice a čistící stanice
2.4.
Výroba tekutých mléčných výrobků, hodnocení
jakosti
2.5.
Výroba mražených výrobků
2.6.
Výroba másla a zakysaných výrobků
Výroba sýrů a provoz
3.1.
Dodržování hygieny a sanitace, bezpečnost a
ochrana zdraví při práci
3.2.
Samostatná činnost sýraře při úpravě mléka k
výrobě sýrů
3.3.
Výroba sýrů na mechanizované výrobní lince
3.4.
Samostatná činnost sýraře při tvarování, solení a
zrání sýrů, vady sýrů
3.5.
Technologické výpočty, samostatné vedení skupiny
žáků
3.6.
Práce v mlékárenském provozu
Poloprovoz
4.1.
Výroba čisté mlékařské kultury, zakysaných
mléčných výrobků
4.2.
Výroba tvarohu a tvarohových specialit
4.3.
Výroba sýrů
4.4.
Vedení výrobních záznamů
4.5.
Příprava výrobků k expedici
Laboratoř, fázová kontrola, marketing
5.1.
Provozní kontrola při výrobě čisté mlékařské
kultury
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Provozní kontrola při výrobě tvarohu
Provozní kontrola při výrobě sýrů
Vedení výrobních záznamů včetně souhrnných
výkazů
Prodej a marketing

14.8. Obsah výuky a témata ve studijním zaměření 05
„Zpracování mléka“ v předmětu Praxe
14.9. Obecný cíl předmětu
Předmět seznamuje žáky jednak s teoretickými vědomostmi
potřebnými při výrobě a při řízení výrobních procesů v potravinářství,
jednak přispívá k vytvoření správných pracovních návyků,
manuálních dovedností, zručností a základních organizačních
zkušeností nezbytných pro práci v závodech potravinářského
průmyslu.
14.10. Vzdělávací cíle
Cílem předmětu je ověřovat si poznatky z odborných předmětů v
praxi a naučit se zpracovávat technickou dokumentaci. Žák:
• provádí základní technologickou a laboratorní činnost,
• provádí předepsané sanitační práce,
• umí provádět technologické kalkulace,
• umí řídit výrobní proces sortimentu potravinářských výrobků
daného zaměření podle technologického postupu,
• umí provádět senzorické hodnocení výrobků,
• dodržuje bezpečnostní předpisy, osobní i pracovní hygienu,
• má přehled o jednotlivých úsecích výroby, jejich účelu a
organizaci,
• zná základní prvky výrobního zařízení,
• umí přiměřeně obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení,
• umí posoudit kvalitu chodu výrobního zařízení a kvalitu
produktů,
• umí provést zásahy do technologického procesu, které vedou k
zefektivnění výroby a zkvalitnění výrobků,
• má přehled o příslušných technicko - hospodářských normách,
• je schopen zpracovávat a vyhodnocovat provozní data.
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Z hlediska klíčových dovedností předmět poskytuje a rozvíjí
především praktické dovednosti a schopnosti v oblasti zpracování
surovin na kvalitní potravinářské výrobky a využívá možnosti
aplikovat teoretické znalosti žáků do výrobního procesu. Dále
využívá možnosti řešit personální a interpersonální vztahy na
pracovišti a využívá informační technologie k získávání nových
informací, týkajících se změn v technologických postupech výroby.
14.10. Obsah a charakter výuky
• Učivo předmětu praxe navazuje na poznatky z technologie,
dílenských cvičení, strojů a zařízení, chemie, chemických
kontrolních metod, biologie, automatizace a ekonomiky. Funkce
předmětu je převážně činnostního charakteru a jako složka
odborného vzdělání dotváří komplexní charakter výuky.
• Obsahem předmětu je seznámení se s hlavními typy výroby v
daném potravinářském oboru, se způsoby realizace jednotlivých
fází technologického procesu, s používaným výrobním
zařízením, s organizací a řízením jednotlivých výrobních úseků
a s vedením provozní dokumentace.
• Předmět praxe je vzhledem k jeho charakteru zařazen do 4.
ročníku.
14.11. Postupy výuky
• Výuka je organizována převážně formou pracovních skupin žáků,
kteří se učí postupně zvládnout stanovené výchovně vzdělávací
cíle. Pracovní skupiny se střídají na jednotlivých pracovištích podle
harmonogramu.
14.12. Rámcový rozpis učiva
Ve 4. ročníku je praxe rozvrhována v rozsahu 2 - 4 hodiny týdně, tj.
celkem 60 - 120 hodin.
1. Sýry, mlékárenský provoz
1.1.
Výroba sýrů
1.2.
Výroba másla a zakysaných výrobků
1.3.
Práce v mlékárenském provozu
2. Školní poloprovoz, fázová kontrola
2.1.
Výroba tekutých a zakysaných mléčných výrobků
2.2.
Výroba tvarohu a tvarohových specialit
2.3.
Výroba sýrů
2.4.
Příprava výrobků k expedici, prodej výrobků
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2.5.
Fázová kontrola výroby
2.6.
Vedení pracovních skupin jednotlivých výrob
3. Prodej, marketing, ekonomika
3.1.
Skladování a prodej výrobků
3.2.
Průzkum trhu
3.3.
Vedení evidence prodeje
4. Mlékárenské provozy
4.1.
Samostatná výrobně technická činnost při výrobě
smetanových krémů pomazánkového másla,
termizovaných sýrů
4.2.
Samostatná výrobně technická činnost při výrobě
másla, bílých sýrů tvarohu a jogurtů
4.3.
Samostatná výrobně technická činnost při dalších
mlékárenských výrobách
5. Výroba sýrů, výjezdy
5.1.
Výroba měkkých sýrů zrajících
5.2.
Výroba plísňových sýrů
5.3.
Výroba tvrdých sýrů
5.4.
Výroba pařených sýrů
		
5.5.
Progresívní mlékárenské technologie
14.12. Podpůrná výuka v oboru 05 „Zpracování mléka“
v předmětech Analytická chemie a Biochemie
14.13. Osnovy pro obor 05 „Zpracování mléka“ v předmětu
Analytická chemie
Výuka začíná ve 3. ročníku studia v rozsahu 2 - 5 hodin týdně, tj.
celkem 66 -165 hodin včetně cvičení.
1. Odměrná analýza
1.1.
Prohloubení učiva v návaznosti na obecné
poznatky získané ve 2. ročníku
2. Neutralizační odměrná analýza
2.1.
Protolytické rovnováhy, titrační křivky
2.2.
Acidobazické indikátory
2.3.
Standardní látky a odměrné roztoky v alkalimetrii
2.4.
Standardní látky a odměrné roztoky v acidimetrii
2.5.
Alkalimetrická stanovení
2.6.
Acidimetrická stanovení
2.7.
Stanovení dusíku
3. Srážecí odměrná analýza
3.1.
Rovnováhy srážecích reakcí, součin rozpustnosti

113

114

DAIRY-EU

3.2.

Podstata argentometrie, titrační křivky, odměrné
roztoky, standardní látky, indikace bodu
ekvivalence
3.3.
Argentometrická stanovení podle Mohra a
Volhardovou metodou
4. Komplexometrická odměrná analýza
4.1.
Podstata, rozdělení, rovnováhy komplexních
sloučenin, titrační křivky
4.2.
Chelatometrie - podstata, chelatony, vznik a
struktura chelátů, standardní látky, indikátory,
pufry
4.3.
Chelatometrická stanovení
5. Oxidačně-redukční odměrná analýza
5.1.
Podstata, rozdělení, redoxní potenciály, titrační
křivky, indikace bodu ekvivalence
5.2.
Manganometrie - podstata, odměrné roztoky,
standardní látky, indikace bodu ekvivalence
5.3.
Manganometrická stanovení
5.4.
Jodometrie - podstata, rozdělení, odměrné roztoky,
standardní látky, indikátory
5.5.
Jodometrická stanovení
6. Analýza mléka a mléčných výrobků
7. Odběr, skladování a konzervace vzorků mléka a mléčných
výrobků
8. Hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků
8.1.
Jakost potravinářských výrobků a její hodnocení
8.2.
Senzorické hodnocení mléčných výrobků
9. Úprava vzorků před rozborem
10. Stanovení nečistot v mléce a v sušeném mléce
11. Stanovení indexu rozpustnosti a sypné hmotnosti sušených
mléčných výrobků
12. Stanovení kyselosti mléka a mléčných výrobků
12.1.
Stanovení titrační kyselosti mléčných výrobků
12.2.
Stanovení aktivní kyselosti mléčných výrobků
13. Průkaz pasterace mléka
13.1.
Laktoperoxidasové metody
13.2.
Zkoušky na mléčnou fosfatasu
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Náměty na cvičení
1. Úvod
1.1.

Organizace práce v chemické laboratoři, úprava a
vedení písemností
1.2.
Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři
1.3.
Procvičování učiva tematického celku odměrná
analýza
2. Odměrná neutralizační analýza
2.1.
Příprava alkalimetrických odměrných roztoků
2.2.
Příprava acidimetrických odměrných roztoků
2.3.
Alkalimetrická stanovení
2.4.
Acidimetrická stanovení
2.5.
Stanovení dusíku
3. Srážecí odměrná analýza
3.1.
Příprava argentometrických odměrných roztoků
3.2.
Argentometrická stanovení halogenidů metodami
podle Mohra, Volharda
4. Komplexometrická odměrná analýza
4.1.
Příprava chelatometrických odměrných roztoků
4.2.
Chelatometrická stanovení
5. Oxidačně - redukční odměrná analýza
5.1.
Příprava manganometrických odměrných roztoků
5.2.
Manganometrická stanovení
5.3.
Příprava jodometrických odměrných roztoků
5.4.
Jodometrická stanovení oxidačních činidel
6. Analýza mléka a mléčných výrobků
7. Odběr a konzervace vzorků mléka a mléčných výrobků
8. Hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků
9. Úprava vzorků před rozborem
10. Stanovení nečistot v mléce a v sušeném mléce
11. Stanovení indexu rozpustnosti a sypné hmotnosti sušených
mléčných výrobků
12. Stanovení kyselosti mléka a mléčných výrobků
12.1.
Orientační a přesné metody stanovení titrační
kyselosti mléka
12.2.
Stanovení titrační a aktivní kyselosti mléčných
výrobků
13. Průkaz pasterizace mléka
13.1.
Laktoperoxidasovou metodou
13.2.
Zkouškou na mléčnou fosfatasu
14. Stanovení hustoty mléka a tekutých mléčných výrobků
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Výuka ve 4. ročníku studia probíhá v rozsahu 2 - 4 hodiny týdně, tj. celkem
60 - 120 hodin včetně cvičení.
1. Charakteristika mléčného tuku
1.1.
Rozdělení metod na stanovení obsahu tuku v
mléce a v mléčných výrobcích
2. Stanovení obsahu sušiny, tukuprosté sušiny a tuku v sušině
3. Zkrácený rozbor mléka a průkaz porušení mléka
3.1.
Důkazové zkoušky
4. Průkaz jiných způsobů porušení mléka
5. Charakteristika mléčných bílkovin
5.1.
Rozdělení metod na stanovení obsahu bílkovin v
mléce a v mléčných výrobcích
5.2.
Stanovení obsahu bílkovinných hydrolyzátů
6.
Charakteristika mléčného cukru
6.1.
Rozdělení metod na stanovení obsahu laktosy v
mléce a v mléčných výrobcích
7. Stanovení obsahu popelovin a významných složek popela v
mléce a v mléčných výrobcích
8. Rozbor máselného tuku
9. Rozbor mražených krémů
10. Rozbor pomocných látek používaných v mlékárenském
průmyslu
Náměty na cvičení
1. Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři
2. Stanovení obsahu tuku v mléce a v mléčných výrobcích
Technické metody
Přesné metody
Výpočtové metody
Instrumentální metody
3. Stanovení obsahu sušiny (vody) v mléce a v mléčných
výrobcích
Přesné vážkové metody
Technické vážkové metody
Výpočtové metody
Instrumentální metody
4. Stanovení obsahu tukuprosté sušiny a tuku v sušině
Stanovení obsahu tukuprosté sušiny a tuku v sušině v
mléce výpočtovými metodami
Stanovení obsahu netuků v másle
5. Zkrácený rozbor mléka a průkaz porušení mléka
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Průkaz zvodnění mléka
Průkaz odsmetanění mléka
Průkaz kombinovaného porušení mléka
Důkazové zkoušky pro zvodnění, odsmetanění a
kombinované porušení mléka
6. Průkaz jiných způsobů porušení mléka
Průkaz přídavku konzervačních baktericidních látek do
mléka
Průkaz přídavku neutralizačních látek do mléka
7. Stanovení obsahu bílkovin a bílkovinných hydrolyzátů v mléce
a v mléčných výrobcích
Stanovení obsahu bílkovin v mléce výpočtem
Stanovení obsahu bílkovin v mléce titračními metodami
Stanovení obsahu bílkovin v mléce destilačními metodami
Stanovení celkového obsahu dusíku bílkovin v sýrech
nebo v tvarohu
Stanovení obsahu dusíku bílkovinných hydrolyzátů
8. Stanovení obsahu laktosy v mléce a v mléčných výrobcích
9. Stanovení obsahu popelovin v mléce a v mléčných výrobcích
Stanovení obsahu popelovin v mléce
Stanovení obsahu popela v kaseinu a v kaseinátech
Stanovení obsahu chloridů a soli v mléce, v sýrech, v
soleném másle
Stanovení obsahu těžkých kovů v průmyslovém tvarohu
10. Průkaz zkaženosti a porušenosti másla
Průkaz zkaženosti tuku
Průkaz porušenosti tuku
11.
Rozbor mražených krémů
Stanovení vnitřní teploty
Stanovení procenta našlehání
12. Instrumentální metody na stanovení obsahu základních složek
mléka a mléčných výrobků
Rozdělení nepřímých metod podle principu stanovení
Principy jednotlivých stanovení
13. Rozbor pomocných látek používaných v mlékárenském
průmyslu
Chemický rozbor pitné vody
Chemický rozbor odpadních vod
Chemický rozbor solné lázně na sýry
Zkoušení syřidla
Zkoušení solanek
Zkoušení amylalkoholu

117

118

DAIRY-EU

Zkoušení Gerberovy kyseliny sírové
14.16. Osnovy pro obor 05 „Zpracování mléka“ v předmětu
Biochemie
Výuka začíná ve 3. ročníku studia v rozsahu 2 - 4 hodiny týdně, tj.
celkem 66 - 132 hodin včetně cvičení.
1. Úvod
2. Přehled potravinářsky významných mikroorganismů
2.1.
Bakterie, gramnegativní bakterie, grampozitivní
bakterie
2.2.
Plísně
2.3.
Kvasinky
3. Kultivační stanovení mikroorganismů
3.1.
Stanovení celkového počtu mikroorganismů
3.2.
Stanovení koliformních bakterií
3.3.
Stanovení plísní a kvasinek
3.4.
Stanovení sporulujících bakterií
3.5.
Stanovení ostatních mikroorganismů
4. Mikrobiologie syrového mléka
4.1.
Normy pro syrového mléka (ČSN)
4.2.
Mikroflóra syrového mléka
4.3.
Inhibiční látky
4.4.
Somatické buňky
Náměty na cvičení
1. Úvod
2. Taxonomie a názvosloví mikroorganismů
3. Pozorování a určování bakterií
3.1.
Mikroskopická technika
3.2.
Pozorování gramnegativních bakterií
3.3.
Pozorování grampozitivních bakterií
3.4.
Individuální určování bakterií
4. Mikroskopické houby
4.1.
Mikroskopování plísní
4.2.
Určování plísní
4.3.
Mikroskopování kvasinek
5. Kultivační stanovení mikroorganismů
5.1.
Nácvik zpracování vzorků
5.2.
Stanovení celkového počtu mikroorganismů
5.3.
Stanovení koliformních bakterií
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5.4.
Stanovení plísní a kvasinek
5.5.
Stanovení sporulujících bakterií
5.6.
Stanovení ostatních mikroorganismů
6. Mikrobiologie syrového mléka
6.1.
Metody stanovení mikroflóry
6.2.
Metody stanovení inhibičních látek
6.3.
Metody stanovení somatických buněk
Výuka ve 3. ročníku
1. Úvod
2. Čisté mlékařské kultury
2.1.
Biochemické vlastnosti čisté mlékařské kultury
2.2.
Mikrobiální koncentráty
3. Technické metody stanovení mikroorganismů
3.1.
Papírkové metody
3.2.
Termostatové zkoušky
4. Kontrola hygieny a sanitace v mlékárenském provozu
Náměty na cvičení
1. Úvod
2. Čisté mlékařské kultury
2.1.
Pěstování a uchovávání čisté mlékařské kultury
2.2.
Kontrola jakosti
2.3.
Bakteriální a směsné kultury
2.4.
Plísňové a kvasinkové kultury
2.5.
Čisté kultury v jiných oborech
3. Mikrobiologická kontrola v mlékárenském provozu
3.1.
Stanovení účinnosti sterilace, pasterizace a
dezinfekce
3.2.
Termostatové zkoušky
3.3.
Membránové filtry
3.4.
Mikrobiologická kontrola pitné vody
3.5.
Mikrobiologická kontrola vzduchu
3.6.
Mikrobiologická kontrola ploch a obalů
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15
Mlékařský sektor v České
republice
• Historie zpracování mléka a výroby mléčných výrobků
v čechách, tradiční způsoby a výrobky
• Vymezení výrobců z pohledu jejich specializace
• Postavení oboru v současném zpracovatelském
průmyslu
• Zdroje surovin ve vztahu k českému zemědělství (vliv
kvótových systémů na rozvoj oboru)
• Porovnání postavení oboru ČR k EU a ke světovým
trhům, exportní možnosti
• Formy podnikání v oboru
• Přednosti a nedostatky jednotlivých forem podnikání
(z pohledu malého a středního podnikatele)
• Jak ovlivnil vstup ČR do EU obor
• Úloha oborového svazu v podpoře podnikání
• Organizace oboru na evropské, případně světové
úrovní
• Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mléko
a mléčné výrobky
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15.1. Historie zpracování mléka a výroby mléčných výrobků v
čechách, tradiční způsoby a výrobky
Mléko a mléčné výrobky hrály ve výživě lidstva důležitou roli od
nejstarších dob. Vedle mléka, jako bezpochyby nejzákladnější lidské
potraviny, patří k nejtradičnějším mléčným výrobkům především
sýr. Znalost výroby sýra je totiž nepochybně starší nežli např.
výroba másla, neboť samovolně sražené zkyslé mléko poskytuje
základní sýrařský výrobek – tvaroh. A z prosoleného tvarohu se pak
již jednoduchou technikou vyráběl sýr.
O historii výroby mléka i jeho zpracování na mléčné výrobky se
dochovalo mnoho nálezů, ať již archeologických, ale především
písemných, v kronikách a písemnostech. O historii mlékárenství
je možné se podrobně dočíst v učebnicích mlékárenství a osvětové
populárně naučné literatuře o mléce, sýrech a dalších mléčných
výrobcích.
Výrazný zlom v mlékárenství přinesly nové vědecké poznatky v
chemii, biologii a technice především v 19.století. Pro mlékárenství
byly nesmírně důležité zejména Pasteurovy objevy, které položily
základy mikrobiologie a kvasné fyziologie. Z vynálezů 18. - 19. století
to pak byly zejména vynálezy parostroje (1769), odstředivky (1876),
pasteru (1877), ale také elektromotorů a v prvovýrobě zavedení
strojního dojení (u nás se zkoušelo již v r.1892). Významnými
byly také pokusy s odpařováním mléka vedoucím k praktickému
způsobu zahušťování mléka (1856).
Předpoklady pro průmyslové zpracování mléka nastaly až v době,
kdy zvýšená výroba mléka stačila nejenom pokrýt vlastní potřebu
zemědělců, ale vytvářely se i jeho přebytky. Převrat v technologickém
zpracování mléka, který nastal uplatňováním nových vědeckých
a technických poznatků v 60. až 80.letech 19.století, vedl rovněž
u nás ke snahám o povznesení mlékárenství a jeho postupnou
industrializaci. Počátky družstevního mlékárenství v Čechách a na
Moravě spadají přibližně do 80.let 19.století, kdy vznikaly první
družstevní mlékárny.
První světová válka přinesla do mlékárenství velkou a dlouhodobou
krizi. Silně postihla zemědělství, kde byla zdecimována stáda
hospodářských zvířat rekvizicemi, podvýživou a nemocemi,
zejména slintavkou a kulhavkou. Tím se současně snížil i prodej
mléka. Některé mlékárny musely být pro nedostatek mléka
uzavřeny, jiné se neustále pohybovaly na pokraji hospodářského
úpadku. Tehdy ukončilo svou činnost 55 mlékáren v Čechách a 88
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na Moravě a ve Slezsku. Oživení nastalo až v roce 1920, kdy byly
uváděny do provozu některé mlékárny, které během války zastavily
svou činnost, ale zejména pak ve 30. letech se stavěly nové provozy
na výrobu konzumního mléka, ale také sýrů a kaseinu.
Německá okupace a 2. světová válka znamenala pro mlékárenství
opět zásadní změnu. Záborem pohraničí přišel mlékárenský
průmysl v Čechách a na Moravě o více než dvě desítky mlékáren.
Němci zavedené řízené hospodářství přivodilo úplné podřízení
výroby mléka a mléčných výrobků zájmům říše. Vyráběné sýry
měly v té době jen nízký obsah tuku a sušiny.
Po osvobození, v květnu 1945, se podařilo úspěšně zvládnout
zásobování vnitrozemí a pohraničí mléčnými výrobky. Již v
tomto roce bylo také započato se znárodňováním mlékáren, které
vyvrcholilo v letech 1948-1951, kdy po „Únoru“ bylo znárodněno
27 velkých mlékáren. K 1.lednu 1951 byl v každém tehdejším
kraji vytvořen jeden mlékárenský národní podnik a postupně se
uskutečňovala „socializace“ mlékárenské výroby. Znárodňování
mlékáren bylo dokončeno v roce 1952 a celé průmyslové odvětví
postaveno na jednotnou organizační základnu. Postupně také
docházelo ke koncentraci výroby do stále menšího počtu výrobních
jednotek.
V roce 1946 došlo ke standardizaci sýrů, která stanovila výrobu
pouze omezeného počtu druhů při určité specializaci a vyšší kvalitě
sýra. Pro jednotlivé sýry se stanovil obsah tuku v sušině a nově byl
rovněž zaveden minimální obsah sušiny. Nově byly předepsány
rozměry tvořítek a vznikaly nové české názvy sýrů nahrazujících
názvy cizí. Pro sýry typu Roquefort byl zaveden název Niva, místo
názvu Bel Paese se začal používat název Zlato a Gervais bylo
nahrazeno Krémovým sýrem. Začátkem 50.let došlo postupně k
vydávání československých státních norem jakosti (ČSN).
V roce 1958 došlo k reorganizaci všech mlékárenských podniků
a celkově bylo zřízeno 17 „krajských“ podniků. Ty se však
reorganizacím nevyhnuly ani v následujících letech, změny již
nebyly ale tak zásadní. Pozdější změny podniků na státní, a poté
koncernové, představovaly opět jen změny kosmetické. Přesto
se i v této době podařilo vybudovat několik závodů, které svým
vybavením a možnostmi mohly vyniknout. Zde je možné jmenovat
např. Pragolaktos v Praze, mlékárny v České Lípě, Plané nad
Lužnicí, Žamberku, v Ostravě-Martinově či Olmu v Olomouci. Své
nové šance však tyto podniky využily rozdílně.
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Společenské změny po listopadu 1989 otevřely nové cesty k
tomu, aby bylo dohnáno to, co se po dlouhá léta zameškávalo. V
devadesátých letech došlo nejprve k transformaci vlastnických
vztahů v mlékárenství. Většina podniků se nejprve atomizovala,
výjimkou byly pouze Jihočeské mlékárny (dnešní podnik Madeta,
a.s.), které si ponechaly původní organizaci „krajského“ podniku.
Transformace se uskutečnila do podob společností s ručením
omezeným, akciových společností a v některých případech se
dostaly mlékárny i do vlastnictví zemědělců či fyzických osob.
Některé podniky získaly v privatizaci i významní zahraniční
investoři. Většina podniků postupně zvyšovala svojí kapacitu a
nevzala přitom do úvahy omezené možnosti trhu spojené navíc s
poklesem spotřeby po zavedení reálných cen. Vlastnické změny
přinesly vzestup některých firem na jedná straně, ale někde také
vedly i k postupnému zániku firem a ukončení činnosti mlékáren
(např. Žamberk, Radlická mlékárna, Jaroměř-Josefov, a další).
V roce 2004 přinesla společensko-politická situace další zásadní
změnu v mlékárenství. Česká republika se stala členem Evropského
společenství, což znamenalo, že se všechny potravinářské podniky,
mlékárny nevyjímaje, musely přizpůsobit přísným hygienickosanitačním a technickým pravidlům Evropské unie v rámci
harmonizované potravinářské legislativy. Cílem těchto změn bylo
zabezpečení zdravotní nezávadnosti vyráběných potravin a ochrana
spotřebitelů. České mlékárenské provozy úspěšně splnily všechna
přísná hygienicko-sanitační kritéria a jsou dnes certifikována pro
podnikání v rámci Evropské unie. Pro všechny však dnes nastala
nová ekonomická kapitola v jejich vývoji, a sice boj o trh, boj o
zákazníka a prosazení se v dnešním globálním světě, který proniknul
již také do oblasti zpracování mléka.
15.2. Vymezení výrobců z pohledu jejich specializace
Základní rozdělení skupin mlékárenských výrobků je následující:
• tekuté mlékárenské výrobky (konzumní mléka, ochucená
mléka, smetany apod.),
• kondenzovaná a sušená mléka, včetně kojenecké dětské
výživy,
• zakysané mléčné výrobky (jogurty, zakysané tekuté výrobky
apod.),
• syrovátka a výrobky ze syrovátky,
• máslo, máselné pomazánky a kombinované tuky,
• sýry.
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Zaměření výrobce na kteroukoliv z výše uvedených skupin
výrobků by představovalo jeho určité vymezení vůči ostatním.
V mlékárenském oboru však takto jednoduché rozdělení není z
praktického hlediska vždy možné uskutečnit, protože technologie
výroby pracuje vždy pouze s určitou částí suroviny a je nutné hledat
uplatnění i pro zbývající část. Například nejjednodušší způsob
zpracování mléka je výroba tekutých konzumních mlék, avšak díky
odlišnému obsahu tuku (obvyklé maximum je 3,5%, tedy zhruba o
0,5 % méně než v syrovém mléce) je nutno počítat např. s výrobou
smetan nebo másla, což znamená zase ještě produkci podmáslí a tedy
i skupinu zakysaných výrobků. V případě sýrů je toto rozdělení ještě
daleko složitější. Vymezení výrobců z hlediska jejich specializace
tedy možné jen podle jejich většinového výrobního zaměření, např.
zaměření na výrobu tekutých konzumních výrobků nebo naopak na
sýrařskou výrobu apod.
V každé ze základních skupin jsou vyráběny klasické nebo tradiční
výrobky, ale může být mezi nimi také řada specialit, které se od
klasických výrobků nějakým způsobem odlišují. V některých
případech bývá používán jiný postup při výrobě, také jiný způsob
ochucení nebo balení, často však může odlišení spočívat pouze
v jiném, např. krajově orientovaném názvu. Mezi speciality lze
také počítat výrobky s tradičními vlastnostmi, což je pojem, který
znamená, že výrobek získal určité vlastnosti díky tradičnímu
technologickému postupu např. při výrobě, následném ošetření
nebo zrání apod.
Specifickou skupinou jsou také výrobky s ochranou označování
původu. Jedná se o výrobky, které jsou tradičně vyráběny
stanoveným způsobem na určitém území a názvem tohoto území
jsou také označovány. Např. Olomoucké tvarůžky, Moravský
bochník nebo Sedlčanský hermelín apod. Takto chráněné označení
by se pak nemělo objevit na obdobných výrobcích, které jsou ovšem
vyrobeny mimo danou oblast.
Všechny tyto případy je možno považovat za specializaci v oboru
zpracování mléka, mlékárenské výrobě či výrobě mlékárenských
výrobků. Mnohdy se může jednat o záležitosti místního nebo
krajového významu, z hlediska konkurenceschopnosti a šance
uplatnit se na většinou velmi dobře nasyceném trhu s mlékárenskými
výrobky však představuje možnost, která by mohla přinést úspěch.
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15.3. Postavení oboru v současném zpracovatelském průmyslu
Obor zpracování mléka, výroby mlékárenských výrobků a zmrzliny
zaujímá objemem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v rámci
odvětví výroby potravin nápojů podílem 16,1 % třetí místo v pořadí
za nápojovým průmyslem a masným průmyslem (22 %).
Mlékárenský průmysl patří zpracováním mléka a výrobou
mlékárenských výrobků k perspektivním oborům. Jeho pozitivní
vývoj je založen na významu mléka, které představuje základní
složku lidské výživy. Mléko je svým obsahem plnohodnotných
bílkovin, kvalitního lehce stravitelného mléčného tuku, minerálních
látek a vitamínů nenahraditelnou složkou racionální výživy.
V našich podmínkách jsou mlékárenské výrobky základním zdrojem
vápníku, důležitého pro vývoj kostry a její ochranu před vznikem
osteoporózy až do pozdního lidského věku. Mezi spotřebitelské
priority patří dodávky dětských přesnídávek do škol, zavedené ve
všech vyspělých zemích.
V současné době je v celosvětovém měřítku zaznamenáván nárůst
spotřeby sýrů, ke kterému dochází stále i v zemích s jeho vysokou
spotřebou. Značné oblibě se těší čerstvé a plísňové sýry. Své místo
na trhu úspěšně rozšiřují jogurty a další tekuté zakysané výrobky
s bifidogenní mikroflórou, které mají schopnost bránit ve střevech
rozvoji nežádoucí mikroflóry. V nejnovější době se vyvíjejí na základě
využití nejrůznějších bioaktivních složek mléka a syrovátky funkční
potraviny, které mají léčebné účinky a mohou např. pozitivně
ovlivňovat krevní tlak a další negativní biochemické procesy v
těle. Na výzkum, vývoj a praktické využití funkčních potravin
vynakládají mezinárodní mlékařské společnosti obrovské finanční
náklady a očekávají, na základě jejich realizace, vysoké zisky, které
by nemohly rozvojem tradičních výrobků získat.
15.4. Zdroje surovin ve vztahu k českému zemědělství (vliv
kvótových systémů na rozvoj oboru)
Výroba mléka v České republice se v posledním období stále více
přibližuje úrovni mlékařsky vyspělých zemí. Po velmi významné
restrukturalizaci v průběhu devadesátých let, představující prudký
pokles stavů dojených krav (o více jak 50%) a postupný nárůst
užitkovosti, se výroba mléka ustálila na úrovni zhruba 2,7 mld. litrů,
přičemž pro mlékárenské zpracování z toho připadá více jak 2,5 mld.
litrů. Tento objem suroviny, přijímané mlékárenským průmyslem,
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bohatě dostačuje pro pokrytí domácí spotřeby a dovoluje ještě
zhruba 25% nakoupeného mléka zpracovat na výrobky pro vývoz.
Z hlediska zemědělské prvovýroby je odvětví chovu skotu a
tedy i výroba mléka, jedním z pilířů českého zemědělství, stále
více zemědělských podniků se specializuje na výrobu mléka,
včetně nemalých investic do modernizace, využívání nejnovějších
poznatků a zavádění podmínek pro chov dojnic a výrobu mléka
naprosto srovnatelných, v mnoha případech však díky koncentraci
i efektivnějších, než v některých zemích EU. Díky tomu významně
stoupla užitkovost zvířat, která se již nyní dostává na průměrnou
úroveň EU.
Stejně jako ve většině mlékařsky vyspělých zemích, i v České
republice je produkce mléka řízena pomocí systému mléčných kvót.
Kvotace mléka se u nás realizovala již před vstupem do EU, a to na
základě nařízení vlády č. 445/2000 Sb. Tuto právní normu nahradil
nový předpis č.224/2004 ve znění pozdějších novel.
Pro ČR byla stanoveno vnitrostátní referenční množství mléka ve
výši 2 682,1 mil. kg mléka ( z toho dodávková 2 613,2 mil. kg, a
přímého prodeje 68,9 mil. kg) a národní referenční obsah tuku
4,21%.
Správu mléčných kvót zajišťuje v ČR Státní zemědělský a intervenční
fond, na jehož webových stránkách www.szif.cz je možné získat
další podrobné informace o řízení tohoto systému, o přihlášení se
do systému, a současně přehled jak českch, tak evropských nařízení
týkající se kvót.
Na přidělené individuální produkční kvóty mléka (dodávková kvóta
a kvóta přímého prodeje) bylo v kvótovém roce 2003/2004 dodáno
celkem 2 583,55 mil. litrů. Přidělené individuální kvóty mléka byly
plněny na 99,79
15.5. Porovnání postavení oboru ČR k EU a ke světovým trhům,
exportní možnosti
Mlékárenský průmysl v České republice doznal především
v devadesátých letech minulého století značných přeměn. Po
transformaci vlastnických vztahů dochází k postupné koncentraci
výrobních kapacit, ale rovněž k postupnému uzavírání malých
a technicko-technologicky zastaralých prostorů. Velká část
zpracovatelů mléka se začíná specializovat na výrobu vybraných
výrobkových skupin, pro kterou jsou výrobní provozy důsledně
modernizovány a vybavovány špičkovým výrobně-technologickým
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zařízením. Dalším významným faktorem je slaďování naší
potravinářské legislativy s legislativou Evropské unie. Její naplňování
pak znamená výrobu dle správných výrobních postupů a přísných
hygienicko-sanitačních režimů, a tím především zajištění potřebné
potravinové bezpečnosti.
Vzhledem k výše uvedenému se úroveň českého mlékárenského
průmyslu dostává na roveň mlékárenství v Evropské unii a některé
provozy svou vybaveností předčí dnes i mnohé v EU. Rovněž jakost
vyráběných mléčných výrobků je v převážné míře na vysoké úrovni
a snese srovnání s výrobky z EU. Je sice pravda, že sortimentní škála
není u nás zatím ve všech komoditách tak široká, stejně tak i v balení
jsou mnohé produkty z EU vizuálně lákavější, ale to však neznamená,
že by náš průmysl nebyl konkurenceschopným. EU zatím předčí
náš průmysl výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které jsou
výrazně podporovány marketingově a tím se stávají spotřebitelsky
přitažlivější. Našemu průmyslu zatím chybí značky v pravém slova
smyslu, které by mohly být i značkami nadnárodními. Jejich vývoj a
výroba a prodej může být ale otázkou dalších investic, které budou
do oboru směřovat a které mohou přinést jak nové technologické,
tak obchodní a marketingové know-how.
V exportu se zatím prosazují spíše komoditní výrobky (sušená
mléka, máslo, kondenzovaná mléka a některé blokové sýry), jejichž
vývoz je z důvodů prodejnosti na světových trzích odvislý ve velké
míře od exportních dotací. Někteří výrobci se však již dnes začínají
uplatňovat i s konečnými spotřebitelskými produkty, které jsou
zatím spíše vyráběny jako privátní značky ve službě. Po přistoupení
ČR k EU od 01. 05. 2004 a tím po otevření evropského trhu je dána
nová šance českým výrobcům k prosazení se se svými výrobky v
evropském maloobchodu. Je však potřeba ale také počítat s tím,
že se český trh otevírá po tomto vstupu také opačně, a to nejenom
výrobcům ze stávajících zemí Evropské unie, ale stejně tak i dalším
vstupujícím zemím, zejména pak Polsku, Slovensku a Maďarsku.
15.6. Formy podnikání v oboru
V oblasti výroby potravin obecně podnikají fyzické i právnické osoby,
zapsané v obchodním rejstříku, splňující požadavky živnostenského
zákona a zákona o potravinách. Živnostenský zákon (č.455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání v platném znění) stanoví pro fyzické a
právnické osoby (dále jen podnikatele) podmínky stanovené tímto
zákonem.
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Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami
jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k provádění úkonů,
c)

bezúhonnost,

d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním
finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví
místně příslušný finanční úřad.
Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde – li o
činnosti:
a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích
činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti,
b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací,
postupů nebo úkonů, zejména od řídících a obchodních prací,
a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých
profesí.
Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem
zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke
vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze
dílčím prvkem technologického procesu.
Živnosti jsou rozděleny na:
• ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být
provozovány na základě ohlášení,
• koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.
Oprávnění provozovat živnost (živnostenské oprávnění) vzniká
právnickým osobám zapsáním do obchodního rejstříku, právnickým
osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým
osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení
uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto
dnem,
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení koncese.
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Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list osvědčující
splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování
živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstříku, nebo
koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku.
Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné, vázané, nebo volné.
Výroba potravin patří v převážné míře mezi živnosti ohlašovací,
pouze výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín a
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením).
Dalším právním předpisem upravujícím povinnosti výrobců
potravin je zákon č. 179/2006 Sb., o potravinách tabákových
výrobcích v platném znění a navazující vyhlášky. Paragraf tři
ukládá mimo jiné výrobcům povinnost oznámit příslušnému
orgánu dozoru (orgánům veterinární správy a Státní zemědělské a
potravinářské inspekci) nejpozději v den zahájení výroby písemně
předmět výroby potravin, obchodní jméno a trvalý pobyt, jde-li o
osobu fyzickou a sídla, jde-li o osobu právnickou.
Dále zákon ukládá dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost,
jakost, přepravu a skladování potravin a surovin k jejich výrobě a
technologické požadavky stanovené tímto zákonem, vyhláškou
a zvláštními právními předpisy, nebo rozhodnutími příslušných
správních úřadů a používat při výrobě tepelně neopracovaných
potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy.
Oddělit prostory určené pro výrobu potravin a zacházení s nimi od
jiných prostor. Zajistit při výrobě potravin hygienické podmínky a
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a vyhláškou
a používat při výrobě potravin jen taková technologická zařízení,
technologické postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost
potravin.
Používat při výrobě potravin jen takové předměty a materiály
přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají
požadavkům stanoveným zvláštním zákonem. Zajistit u vyráběných
potravin pravidelnou kontrolu nad dodržováním požadavků
stanovených prováděcími právními předpisy a technických
požadavků na zdravotní nezávadnost a jakost a v době radiační
havárie nad dodržováním požadavků na nejvyšší přípustné
úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právním
předpisem, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou a vést o
tom evidenci.
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Určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body),
ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti
způsobem stanoveným vyhláškou, provádět jejich kontrolu a vést o
tom evidenci. Používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky
přídatné, látky pomocné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich
obsah, podmínky a způsob použití ve výrobku odpovídal vyhlášce
nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu.
Používat k přímému technologickému zpracování nebo k
uchování potravin pitnou vodu. Jinou vodu, s výjimkou potravin
živočišného původu, může výrobce k těmto účelům používat jen se
souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. V žádosti o souhlas
uvede výsledky šetření jakosti o zdravotní nezávadnosti této vody
a zdůvodnění jejího použití. Povinnost používat pitnou vodu se
nevztahuje na vodu používanou k dopravě nebo mytí zemědělských
produktů a surovin, které jsou dále tepelně zpracovány. Tato voda
však nesmí negativně ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny.
Dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, čistotu a identitu
surovin a látek stanovenou prováděcími právními předpisy nebo
rozhodnutím příslušného správního úřadu vydaném podle tohoto
zákona a zvláštním právním předpisem.
Při použití látek schválených rozhodnutím příslušného správního
úřadu podle § 3a dodržovat schválený rozsah značení těchto látek
na obalu potraviny.
Vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a ochranné deratizaci
zaměřené na likvidaci původců nákaz a zvýšeného výskytu
přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky
významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.
15.7. Přednosti a nedostatky jednotlivých forem podnikání (z
pohledu malého a středního podnikatele)
Možnosti podnikání v mlékárenském průmyslu jsou podrobněji
popsány v kapitolách 2 a 3. Pro způsob podnikání je možné využít
všech právních forem podnikání. Nejčastější právní formou pro
podnikání jsou:
• akciové společnosti (např. MADETA, a.s.; Mlékárna Klatovy,
a.s. a další),
• společnosti s ručením omezeným (PRIBINA, s.r.o.; TANY, s.r.o.;
TATRAMLÉKO, spol. s r.o.).
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Vyskytují se však i všechny ostatní možné právní formy podnikání
jako např.:
• holdingové uspořádání (např. PROMIL, a.s.; ACCOM, a.s.),
• družstevní mlékárny (např. Mlékárna Olešnice RMD),
• podniky v držení fyzických osob (např. malé provozy pro
zpracování kozího mléka).
Jednotlivé formy podnikání mají svá specifika obdobně jako v jiných
potravinářských oborech a jsou odvislé od vlastnických vztahů,
velikosti společností a od strategických cílů podnikatelů. V zásadě
jsou ale pro podnikání možné všechny uvedené formy podnikání.
15.8. Jak ovlivnil vstup ČR do EU obor
Po přistoupení ČR k Evropské unii bude docházet postupně v
mlékárenském průmyslu k řadě změn, zejména pak :
• další postupné koncentraci a specializaci výrobců,
• uzavírání neperspektivních výrobních kapacit, které nesplňují
veterinárně-hygienická kritéria potřebná pro podnikání,
• další vstup zahraničních investorů formou převzetí firem,
kapitálových vstupů, vytváření fúzí či strategických aliancí,
• otevření trhu všem výrobcům ze zemí Evropské unie a tím
pádem větší hospodářskou soutěž podnikatelů,
• rovněž větší tlak maloobchodních systémů na dodavatele
směřující především na ceny výrobků, obchodní podmínky
a tím pádem na celkovou nákladovost a ziskovost výroby a
prodeje,
• v dodavatelských vztazích bude docházet k zavádění ECR,
řízení category managementu, důslednému uplatňování
výpočetní techniky včetně rozšíření e-businessu.
15.9. Úloha oborového svazu v podpoře podnikání
Českomoravský svaz mlékárenský vznikl v roce 1990 na počátku
hlubokých transformačních přeměn celé naší ekonomiky, které se
zvláště tíživě prosazovaly nejenom v zemědělství, ale i v navazujících
odvětvích – mlékárenský průmysl nevyjímaje.
Hlavní poslání založené stavovské organizace je hájit zájmy nově
vzniklé struktury mlékárenského průmyslu při jednání s orgány
státní správy a dalšími organizacemi. ČMSM má celkem 63 členů a
sdružuje – měřeno objemem nakupovaného mléka – více než 70%
mlékárenského sektoru. Členy svazu jsou i další subjekty, jejichž
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činnost s mlékárenským průmyslem jakkoliv souvisí. Jedná se o
servisní organizace, obchodní společnosti, dodavatele strojního
zařízení, náhradních dílů, obalových a dalších pomocných materiálů,
střední a vysoké školy, apod.
ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem mlékárenským,
VŠCHT – Ústavem technologie mléka a tuků a Střední průmyslovou
školou mlékárenskou v Kroměříži. ČMSM je jedním ze zakládajících
členů Potravinářské komory ČR a mlékárenství, jako jedno z
nejvýznamnějších odvětví potravinářského průmyslu, zaujímá
významná místa ve všech volených orgánek této organizace.
Ať již v rámci připomínkového řízení Potravinářské komory,
nebo samostatně se účastní tvorby nové legislativy i procesu její
harmonizace s legislativou EU.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává
odborný časopis „Mlékařské listy - Zpravodaj“, jehož prostřednictvím
informuje odbornou veřejnost o svých aktivitách.
Pravidelně čtvrtletně zveřejňuje celooborové výsledky v oblasti
nákupu a zpracování mléka.
ČMSM je asociovaným členem Mezinárodní mlékařské federace a od
01. 01. 2004 plným členem Evropské mlékařské asociace, se kterými
udržuje pravidelné kontakty a čerpá z jejich bohatých odborných
zdrojů.
Podnikatelé sdružené v ČMSM v rámci dobrovolného členství mají
nárok na poskytování veškerých podstatných informací o oboru a
jeho vývoji.
15.10. Organizace oboru na evropské, případně světové úrovní
EVROPSKÁ MLÉKAŘSKÁ ASOCIACE
(European Dairy Association = EDA)
EDA sdružuje mlékárenské svazy členských států Evropské unie.
Jejím cílem je hájení zájmů mlékárenského průmyslu EU. EDA je v
úzkém kontaktu s významnými institucemi jako jsou např. Evropská
komise, Evropský parlament, FAO/WHO, WTO, OECD, apod.
Experti EDA se spolupodílejí na formulování společné evropské
zemědělské politiky, na normotvorné činnosti, na prosazování a
hájení zájmů evropského mlékařství na světových trzích, apod.
Českomoravský mlékárenský svaz udržuje kontakt s EDA již
od poloviny 90. let, od 1.1.2003 se stal asociovaným členem a od
01.01.2004 se stává řádným členem EDA; od stejného data má
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rovněž zastoupení v představenstvu, ve speciálním výboru a na
práci pracovních výborů a skupin se rovněž podílejí čeští zástupci.
MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÁ FEDERACE
(International Dairy Federation = IDF)
IDF je nejvýznamnější mezinárodní mlékárenskou organizací
sdružující přední světové odborníky z oblasti prvovýroby mléka,
zpracování mléka, výzkumné a vědecké pracovníky, veterináře,
lékaře, pedagogy, obchodníky, makroekonomy, kteří se zabývají
celým spektrem mlékárenství. IDF je organizací nadstavbovou,
která působí nad rámcem národních, politických zájmů či
zájmů lobbystických skupin. Významnou činností je vytváření
mezinárodních standardů a norem, rozsáhlá informační činnost a
organizování mezinárodních odborných akcí.
IDF oslavila v roce 2003 své stoleté výročí, přičemž Československo,
a nyní ČR a SR jsou členy IDF již od r.1924. Členy federace jsou
jednotlivé státy representované svými národními komitéty. Dnes v
IDF působí 43 zemí světa.
ASSIFONTE
Organizace ASSIFONTE je svazem sdružujícím výrobce tavených
sýrů zemí Evropské unie. Členy ASSIFONTE jsou především
mlékárenské svazy z členských zemí Unie, výjimečně pak přímo
výrobci tavených sýrů. ASSIFONTE má podobné cíle jako např.
EDA, koncentruje se ale výhradně na oblast výroby a prodeje
tavených sýrů.
Českomoravský mlékárenský svaz je řádným členem ASSIFONTE
od 1. 6. 2004 a má rovněž zastoupení v představenstvu této evropské
organizace.
Evropská asociace syrovátkových produktů
(European Whey Products Association – EWPA)
Tato asociace soustředí zpracovatele syrovátky ze zemí Evropské
unie. Její sídlo i obsazení sekretariátu je totožné s EDA, její cíle jsou
zaměřeny na hájení zájmů zpracovatelů syrovátky. Českomoravský
svaz mlékárenský s EWPA zatím přímé kontakty neudržuje.
Dalšími partnery českého podnikatelského prostředí jsou i jednotlivé
mlékárenské svazy jednotlivých evropských zemí, větší spolupráce
probíhá především se Slovenským mliekarenským zväzom, což
je dáno historicky. Kontakty jsou pak průběžně navazovány i s
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jednotlivými výrobními společnostmi, agenturami pro průzkum
trhu (např. německá ZMP) a odborným školstvím. Jednotlivé zdroje
informací je možné průběžně získávat i z domovských stránek
ČMSM: www.cmsm.cz.
15.11. Úloha GMP/GHP v systému zajištění bezpečnosti
výrobků, jejich dosažitoelnost pro tuzemského podnikatele
GMP = Good Manafacturig Practice = Správná výrobní praxe
Správná výrobní praxe – postupy zaměřené na zajišťování celkové
jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému
použití. Zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy.
GHP = Good Hygienic Practice = Správná hygienická praxe
Správná hygienická praxe – postupy zaměřené na zabezpečení
zdravotní nezávadnosti výrobků. Zabývá se hygienickou kontrolou
a výrobními postupy. Správná hygienická praxe je součástí Správné
výrobní praxe.
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mléko a mléčné
výrobky jsou
15.12. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mléko a
mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky představují základní sortiment pro výživu
obyvatelstva včetně kojenců a dětí díky svým nutričním hodnotám /
mléčné bílkoviny, mléčný tuk, obsah vápníku a některých vitamínů,
zejména skupiny B/.
Mezinárodní obchod mléčnými výrobky je velmi významný a na
cestě mléka ze zemědělské prvovýroby přes zpracovatele, obchodní
organizace až k jednotlivým spotřebitelům je mnoho rizikových
faktorů, které můžou ovlivnit zdravotní nezávadnost těchto
výrobků.
Tato pravidla správné výrobní a hygienické praxe jsou návodem,
jak zajistit zdravotní nezávadnost mléka a mléčných výrobků,
ochránit zdraví jejich konzumentů a napomoci obchodu těmito
výrobky a jsou určena všem zpracovatelům mléka, tj. mlékárnám
v rámci mlékárenského průmyslu i například zemědělským
malozpracovatelům.
Pravidla jsou zpracována tak, aby umožnila a usnadnila vedení a
kontrolu hygieny v mlékárenských provozech s použitím systému
HACCP a dalších principů uvedených ve Směrnici Rady EHS č.
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93/43 o hygieně potravin z 14. 6. 1993, Směrnici Rady EHS č.92/46
a obecných principů hygieny potravin uvedených v Codexu
Alimentarius – Code of Practise – General Principle of Food Hygiene
CAC / RCP 1 – 1969, Rev. 3 1997. Dále byly pro zpracování této
příručky použit Standard for the Use of Dairy Terms . ALINORM
99 / 11, App. II a platná legislativa ČR tj. Zákon č. 110/1997 Sb. v
pozdější novelizaci č. 306/2000 Sb. a související vyhlášky MZe a
MZd.
Na zpracování pravidel se podíleli podle zadání Českomoravského
svazu mlékárenského pracovníci firmy Milcom servis a.s. Praha a
Výzkumného ústavu mlékárenského – Milcom a.s. Praha.
Definice:
Správná výrobní praxe – postupy zaměřené na zajišťování celkové
jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému
použití. Zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy.
Správná hygienická praxe – postupy zaměřené na zabezpečení
zdravotní nezávadnosti výrobků. Zabývá se hygienickou kontrolou
a výrobními postupy. Správná hygienická praxe je součástí Správné
výrobní praxe.
Hygiena potravin – veškerá opatření nezbytná k zajištění
zdravotní nezávadnosti potravin v jakémkoliv stádiu manipulace
s potravinami.
Provozní hygiena – veškerá opatření, týkající se pracovišť
potravinářských provozoven, nezbytná k zajištění zdravotní
nezávadnosti a jakosti potravin a surovin.
Osobní hygiena – veškerá opatření, týkající se pracovníků
potravinářských provozoven, nezbytná k zajištění zdravotní
nezávadnosti a jakosti potravin a surovin.
Bezpečné potraviny – potraviny, které nevyvolávají poškození
spotřebitele, pokud se připravují nebo konzumují v souhlase se
zamýšleným způsobem použití.
Výrobní zařízení – nástroje, nářadí, náčiní, nádobí, strojně
technologické zařízení, manipulační a přepravní obaly, jiné pomůcky
a předměty, které přicházejí do přímého styku s potravinami.
Kontejner – jakákoliv blíže nespecifikovaná nádoba, krabice, bedna,
přepravky, karton ale i vak nebo pytel, určený k ukládání, skladování
potravin a manipulace s nimi.
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Kontaminace – přítomnost jakýchkoliv nežádoucích složek např.
chemických látek, mikroorganismů aj. v surovinách nebo v hotovém
výrobku.
Čištění – fyzické odstranění nečistot, mastnot, zbytků potravin nebo
jakýchkoliv nežádoucích složek ze zařízení, povrchů, podlah apod.
Dezinfekce – aplikace dezinfekčních prostředků – ošetření čistých
povrchů pro dostatečné potlačení mikroorganismů.
Sanitační řád – soubor nezbytných standardů a opatření a soubor
popisů postupů činností, týkající se sanitace, včetně zařazení
metod a účinných kontrolních postupů k posouzení spolehlivosti
provádění sanitace.
Syrové (kravské) mléko – přírodní tekutý produkt získaný dojením
hospodářských zvířat / krav /, ze kterého nebylo nic ubráno ani k
němu nebylo nic přidáno.
Mléko – tepelně ošetřený tekutý produkt získaný základním
ošetřením syrového mléka v mlékárně a určený po úpravě a zabalení
pro přímý konzum nebo pro další zpracování na mléčné výrobky.
Mléčný výrobek – výrobek, který obsahuje nejméně 50%
hmotnostních mléka nebo produktu z mléka vyrobeného, např.
sýra, tvarohu apod.
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points – systém, který
analyzuje možná nebezpečí a stanovuje kritické body k ovládání
nebezpečí ve výrobě potravin, stanovuje kritické meze, které nesmí
hodnota sledovaného znaku překročit a určuje postupy v případě
překročení těchto mezí. O způsobu zavedení, měření v kritických
bodech, překročení kritických mezí a přijatých nápravných
opatřeních se vede dokumentace.
Kritický bod – krok, ve kterém lze aplikovat kontrolu a který
je nezbytný pro prevenci nebo odstranění potravinářského
bezpečnostního rizika nebo pro jeho snížení na přijatelnou úroveň.
Potravinářské bezpečnostní riziko je míra pravděpodobnosti
uplatnění nebezpečí a závažnosti důsledků vyplývajících z
přítomných nebezpečí v potravině.
Kritická mez - hodnota, která odděluje přijatelné od nepřijatelného.
Musí - označuje závazný posudek a povinnost.
Mělo by se - označuje doporučení nebo radu, která není závazná.
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Suroviny pro výrobu mléka a mléčných výrobků:
1. Prostředí v místě produkce surovin pro výrobu mléka a
mléčných výrobků
• Prvovýroba mléka
K výrobě mléka a mléčných výrobků lze použít pouze syrové
kravské (kozí, ovčí) mléko pocházející z oblasti, kde stav
životního prostředí nepředstavuje hrozbu pro jeho výrobu.
Syrové mléko musí:
−− pocházet z oblasti a od zvířat kontrolovaných kompetentní
autoritou, tj. orgány SVS
−− splňovat všechny veterinární požadavky stanovené ve
Vyhlášce MZe č. 287/1999 Sb., včetně zabezpečení pravidelné
kontroly
−− splňovat požadavky týkající se zdraví zvířat, od nichž se
získává
−− splňovat hygienické požadavky na výrobu syrového mléka,
tj. hygienu dojení, hygienu personálu a hygienu výroby,
včetně zabezpečení systému kontroly
• Vytřídění a odstranění nevhodných surovin
Suroviny, které nejsou jednoznačně vhodné pro technologické
zpracování nebo pro požití lidmi, musí být během získávání
odděleny. Ty, které nemohou být upraveny tak, aby byly
upotřebitelné pro další použití, musí být zlikvidovány v takovém
místě a takovým způsobem, aby nemohly kontaminovat
potraviny nebo zdroje pitné vody.
Doporučuje se vyžádat od dodavatelů atesty kvality dodávaných
surovin, přísad a polotovarů.
• Ochrana surovin před znehodnocením
Během získávání a ošetření musí být přijata odpovídající
opatření na ochranu surovin před kontaminací škůdci nebo
jakýmikoliv použitými prostředky a látkami. V tomto stadiu
musí být věnována pozornost také předcházení poškození
surovin nebo jejich jinému znehodnocení.
Suroviny pro výrobu mléka a mléčných výrobků musí být
skladovány takovým způsobem a v místě nebo oblasti jejich
původu v podmínkách, které poskytují dostatečnou ochranu
proti kontaminaci a minimalizují poškození a zničení.

Part 15: Mlékařský sektor v České republice

2. Doprava a manipulace
• Přeprava
Vozidla a jiné dopravní prostředky používané pro přepravu
syrového mléka a potřebných materiálů pro výrobu mléčných
výrobků musí být vhodné pro zamýšlené účely a musí být
vyrobeny z takových materiálů a zkonstruovány tak, aby se
zabránilo kontaminaci a aby bylo umožněno lehké a důkladné
čištění. Musí být udržovány v dobrém stavu, čistotě, a když je
to potřeba, musí být dezinfikovány.
Je zakázáno střídání nákladů potravinářských materiálů jiným
potravinářským nebo nepotravinářským materiálem, který by
mohl změnit vlastnosti produktů nebo ovlivnit jejich senzorické
vlastnosti – chuť a vůni.
Požadavky na cisterny a kontejnery: veškeré suroviny a přísady
musí být objednávány a dodávány ve správných cisternách,
kontejnerech nebo jiném balení specifikovaném tak, aby odolalo
dopravě, manipulaci a povětrnostním podmínkám, škůdcům,
a musí umožňovat snadné udržování čistoty a snadnou
manipulaci v místě naložení, při dopravě a v místě určení.
Kontejnery a obaly musí chránit obsah před poškozením nebo
kontaminací a ani k tomu nesmí samy přispívat.
Cisterny používané pro dopravu mléka musí mít:
−− vnitřní vrstvu vyrobenou z nerezové oceli vhodné pro
potravinářské účely dle ČSN 17 240, 17 241 nebo AISI 304
nebo W: Nr. 1.4301,
−− u cisteren s jedním nebo více odděleními s přepážkami s
rohy nebo hranami musí být tyto zaoblené nebo spojené
takovým způsobem, který zajišťuje snadné provádění čištění
a dezinfekce, přičemž voda použitá při čištění může být
snadno odstraněna
−− otvor, který umožňuje snadný vstup
−− poklop s vhodným těsněním
Po každém vyprázdnění a před každým plněním musí cisterny
a kontejnery projít čištěním vhodnými prostředky, po kterém
následuje výplach pitnou vodou.
Skleněné nádoby na suroviny a přísady by měly být vyloučeny.
Pokud to není možné, musí být odděleny. Jejich obsah by měl
být před tím, než je přemístěn do přípravných nebo výrobních
prostorů, přemístěn do nerozbitných přepravek.
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• Manipulační postupy
Postupy pro manipulaci se surovinami a přípravnými
materiály musí být takové, aby se předešlo jejich kontaminaci
a minimalizovalo poškození a jakékoliv zničení. Pokud to
vyžaduje kvalita suroviny nebo vzdálenosti a klimatické
podmínky, musí být použity příslušné schválené ochranné
prostředky jako například zchlazení.
• Příjem surovin
Mlékárenský závod nesmí přijmout suroviny, přísady nebo balicí
materiály, o kterých je známo, že obsahují škůdce, nežádoucí
mikroorganismy nebo toxické či jinak problematické látky,
které nemohou být sníženy na přijatelnou úroveň normálním
postupem příjmu, třídění, přípravy nebo zpracování.
Veškeré suroviny musí být při příjezdu zkontrolovány, nejlépe
před vyložením, aby se prověřilo, odpovídají-li specifikacím
uvedeným na objednávce a dodacích listech.
V závislosti na typu suroviny se její kontrola může lišit, od
jednoduchých kontrol až po detailní odebírání vzorků a analýzy.
Každá surovina by měla mít schválený plán odebírání vzorků a
kriteria pro její převzetí nebo odmítnutí.
Před vykládkou a během ní musí být kontejnery z dodávky
zkontrolovány, nemají-li známky vadného uzavření,
prosakování, poškození, zamoření škůdci, kontaminace
nebo jiných okolností, které by mohly způsobit ztrátu nebo
znehodnocení jejich obsahu.
Veškeré kontejnery nesoucí známky kontaminace nebo zamoření
škůdci musí být okamžitě odděleny, izolovány od ostatních a
jak kontejnery, tak i jejich obsah musí být dekontaminovány,
dezinfikovány nebo zlikvidovány, podle toho, co je vhodné.
3. Skladování surovin, přísad a materiálů
Suroviny pro výrobu mléčných výrobků musí být skladovány
pouze ve vyhrazených skladovacích nádobách nebo skladech,
odděleně od hotových výrobků.
Veškeré jiné materiály, jako čistící a dezinfekční prostředky,
barvy, chemikálie atd. musí být fyzicky odděleny od surovin
pro výrobu mléčných výrobků a od balicích materiálů.
Rozložení a obsazení skladu surovin musí být takové, aby kolem
zdí byl ponechán přiměřený přístupný prostor pro kontrolu,
čištění a hubení škůdců.
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Suroviny musí být drženy v takových skladovacích podmínkách,
které zabraňují jejich zkažení, chrání před zamořením škůdci a
kontaminací a minimalizují jakékoliv poškození.
Nádrže, sila, stohy, kontejnery, balíky atd. musí být jasně
označeny co do identity jejich obsahu, původu, klíčových údajů,
instrukcí pro skladování, použití a manipulaci atd.
Nádrže, nádoby a jiné kontejnery obsahující materiály pro
výrobu mléčných výrobků musí být vždy uzavřeny nebo
přikryty pevně dosedajícím víkem.
Veškerá vypouštěcí místa hromadně skladovaných tekutin
musí být vybavena odkapními mísami.
Zabudované filtry a síta musí být kontrolovány a čištěny tak
často, jak je předepsáno.
Pytle nebo jiné kontejnery špinavé nebo kontaminované z
vnějšku nesmí být přinášeny do výrobních prostorů.
Pro další přípravu a zpracování musí být použity pouze čisté a
zdravotně nezávadné suroviny a přísady vhodné pro lidskou
výživu.
Budovy závodů vyrábějících mléko a mléčné výrobky
1. Umístění závodu
• Umístění a prostředí
Závod musí být umístěn v prostředí, ve kterém nehrozí zamoření
škůdci, endemická choroba, znečištění vzduchu, především
prachem, mikroorganismy, chemickými látkami (blízkost
průmyslové, zemědělské výroby, dopravy) a znečištění vody,
ani riziko záplav nebo sesuvu půdy.
Existující závody musí plánovat zajištění hygieny s ohledem
na její ohrožení, vyplývající z faktorů prostředí, ve kterém se
nalézají.
• Ohrazení
Prostory závodu musí být ohrazeny takovým způsobem, aby
se zabránilo vstupu nepovolaných osob a dále zvířat, která by
mohla přenášet nemoci nebo způsobit kontaminaci potravin.
• Cesty
Cesty a dopravní trasy sloužící závodu musí mít pevný povrch,
umožňující čištění a odvodnění. Musí být uspořádány tak, aby
zajišťovaly plynulost a bezpečnost dopravy a byly udržovány v
takovém stavu, aby nemohly tvořit zdroj kontaminace.
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• Pozemky
Pozemky závodu nesmí způsobovat kontaminaci mléka a
mléčných výrobků (odpadky, nesprávné skladování materiálů,
nekontrolovaná vegetace, zavodnění).
2. Konstrukce budov
• Všeobecně
Technický stav budov, v nichž se vyrábějí výrobky musí
umožňovat dodržování povinností a požadavků k zajištění
zdravotní nezávadnosti mléčných výrobků. V prostorách
určených k výrobě mléčných výrobků nelze přechovávat
předměty, které nesouvisejí s výrobní činností.
• Typ a konstrukce budov
Typ a konstrukce budov závodu musí odpovídat jejich účelu.
Budovy musí být snadno udržovatelné z hlediska oprav a
sanitárního stavu.
Budovy by měly poskytovat dostatečný prostor pro uspokojivý
výkon činností, které zde mají být prováděny, a pro správnou
údržbu, čištění a sanitaci. Soustředění velkého množství zařízení,
lidí nebo materiálu může být příčinou špatné sanitace.
Dispoziční řešení musí zajišťovat oddělení mezi suchými a
vlhkými výrobními oblastmi.
• Povrchy vnitřních prostor
Veškeré materiály použité při povrchových úpravách musí
splňovat požadavky na hygienu potravin. Měly by být odolné
i v extrémních pracovních podmínkách, musí vyhovovat
požadavku na snadnou údržbu, čištění a sanitaci, nesmí
poskytovat útočiště pro škůdce, mikroorganismy, špínu nebo
prach a nesmí obsahovat kontaminující látky nebo se těmito
látkami stát samy.
3. Charakteristika budov z hlediska sanitace a povrchové úpravy
• Podlahy
−− Všeobecně
Podlahy musí mít takovou konstrukci, aby byly vhodné pro
zamýšlené účely. Musí také vyhovovat požadavku na snadné
čištění a musí být udržovány v dobrém stavu.
- Povrch
Povrch podlah musí být takový, aby odolal zatížení, danému
výrobními procesy, které jsou na nich prováděny. Tam , kde je
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to možné, měl by být povrch vyroben z odolných, vodotěsných,
neabsorpčních, omyvatelných, opravitelných, nekluzkých a
netoxických materiálů.
Podlahy by měly být bez prasklin, měly by se dát snadno
opravit, čistit a desinfikovat. Místa spojení mezi podlahou
a zdí musí být zaoblená a vodou neprostupná. Při výběru
povrchových materiálů by měla být brána v úvahu odolnost
proti chemikáliím a jiným leptavým látkám, se kterými přijdou
do styku, včetně čištění, desinfekce a některých surovin.
Podobně by měla být zajištěna odolnost proti všem formám
očekávané interní dopravy.
−− Odvodnění
Na podlaze se nesmí vyskytovat kaluže vody nebo jiných
tekutin. Tam kde je to vhodné by měly mít podlahy dostatečný
sklon, aby tekutiny mohly odtéci do odpadů.
Odpady by měly mít odstranitelnou mřížku nebo víko,
umožňující snadné čištění a měly by být vybaveny lapači
pevných nečistot . Kolem vlhkých výrobních ploch by měly
být obrubníky nebo stružky, aby se zabránilo rozšíření vody
do suchých oblastí .Vhodné kanálky by měly také odvádět
vypouštěné tekutiny z výrobního zařízení přímo do kanalizace
a ne na podlahu .
−− Podlahy plošin
Podlahy plošin umístěných nad výrobními linkami musí být
utěsněné a musí mít dostatečně vysoké boční stěny, aby se
zabránilo kontaminaci strojů, materiálů nebo výrobků, které
jsou pod nimi. Takovéto podlahy by měly mít odvodňovací
kanály.
• Stěny
−− Povrch
Stěny musí vyhovovat požadavku na snadné čištění a musí být
udržovány v čistotě a dobrém stavu. Kde je to možné, měl by být
povrch stěn vyroben z odolných, vodotěsných, neabsorpčních,
omyvatelných, opravitelných, netoxických materiálů. Až do
výšky, přiměřené pro daný provoz, by měl být povrh hladký a
bez puklin, měl by se snadno čistit a desinfikovat.
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−− Spoje
Veškeré spoje mezi stěnami, podlahou, stropy musí být
utěsněné, mezi podlahou a stěnami ve výrobních prostorách
zaoblené a hladké, aby se usnadnilo čištění.
−− Povrchové úpravy
Povrchové úpravy stěn musí mít odpovídající kvalitu z hlediska
sanitace, musí být správně provedeny a udržovány.
−− Římsy
Horizontální výstupky (římsy) či prohlubně zdí by měly být
odstraněny . Tam, kde jsou nezbytné, by měly být prudce
zkosené, aby nemohly sloužit k hromadění prachu nebo
škůdců.
−− Vnitřní dělící stěny a bariery
Vnitřní dělící stěny a bariery trvalé i dočasné by měly splňovat
požadavky týkající se stěn.
• Schodiště, výtahy, potrubí a odpadové šachty
Veškeré takovéto přepravní cesty by měly být zkonstruovány
tak, aby nemohly způsobit kontaminaci potravin. Potrubí a
odpadní šachty by měly být pravidelně kontrolovány a čištěny.
• Stropy
−− Všeobecně
Stropy musí být zkonstruovány, povrchově upraveny a
udržovány tak, aby se zabránilo prosakování a shromažďování
špíny nebo prachu a aby byla minimalizována možnost
kondenzace, vzniku plísní a drolení nebo odlupování povrchu.
−− Povrch
Stejně jako zdi i stropy by měly mít hladký povrch, vyhovující
požadavku na snadné čištění, udržovaný v dobrém stavu.
−− Dvojité stropy
Tam, kde se používají falešné stropy, musí být zajištěn přístup
do tohoto prázdného prostoru pro účely čištění, plynování ap.
Musí zde být přístup ke všem uzávěrům, které by tam mohly
být.
−− Stropní nosné konstrukce
Stropní nosné konstrukce by měly být pokud možno
minimalizovány. Měly by být provedeny tak, aby neposkytovaly
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např. útočiště ptákům a minimalizovaly usazování prachu.
Musí být udržovány v čistotě.
−− Okapy
Střešní okapy nesmí odvádět vodu nebo přetékat
nekontrolovatelně, zvláště do vnitřních prostor budovy. Musí
být správně propojeny a utěsněny a musí mít dostatečné
rozměry, aby zvládly mimořádně silné proudy vody. Musí být
pravidelně kontrolovány a udržovány.
−− Vikýře
Střešní nebo stropní světlíky by měly být zkonstruovány tak,
aby znemožňovaly průnik povětrnostním vlivům, ptákům a
hmyzu. Nesmí být umístěny přímo nad materiály pro výrobu
potravin nebo nad výrobky. Otvíratelné vikýře by měly být
opatřeny vhodnou mřížkou.
• Stropní armatury a instalace
V oblastech výroby mléčných výrobků nesmí stropní armatury
a instalace, tj. potrubí, vodovody, kabely atd., způsobit
kontaminaci výrobků nebo surovin a materiálů pro výrobu
mléčných výrobků.
Tam, kde je to vhodné, by mělo být potrubí tepelně isolováno
a veškeré stropní instalace by měly být zkonstruovány tak, aby
byla minimalizována možnost usazování prachu, předešlo se
kondenzaci, vzniku plísní a drolení nebo odlupování povrchu.
Měly by být snadno přístupné pro údržbu a čištění a měly by
být udržovány v čistotě.
• Okna
−− Všeobecně
Okna musí být provedena a udržována tak, aby sloužila svému
účelu, aniž by se na nich soustřeďovala nečistota nebo byla
používána jako odkládací plochy.
−− Okenní tabule a rámy
Skleněné okenní tabule by měly být nerozbitné a musí být
bezpečně upevněné a utěsněné v rámech. Nejsou-li tabule
z nerozbitného materiálu, musí být provedena opatření
zabraňující možné kontaminaci výrobků úlomky v případě
jejich porušení

145

146

DAIRY-EU

−− Utěsnění a mřížky
Veškerá okna, u kterých se nevyžaduje jejich otevírání pro
ventilaci nebo jiné účely, musí být zajištěna tak, aby nemohla
být otevřena. Tam, kde je to nezbytné, musí být otevíratelná
okna opatřena mřížkou proti ptákům a hmyzu. Mřížky by měly
být snadno demontovatelné pro čištění.
−− Okenní parapety
Okenní parapety by měly být prudce zkosené, aby se zabránilo
akumulaci prachu a nečistot.
• Dveře
−− Všeobecně
Z důvodů bezpečnosti by měly být odděleny dveře pro
zaměstnance a pro dopravu, s odpovídajícím jasným označením
omezení v jejich použití. Pro administrativní činnosti by měl
být prostor stavebně oddělený od prostor, kde se pracuje s
mléčnými surovinami a výrobky. Nesmí být přímý přístup z
vnějšku budovy do výrobních oblastí s nechráněnými výrobky.
Tam, kde je to nezbytné, by měla být vybudována dvoudveřová
vzduchová clona.
−− Povrch
Dveře by měly mít hladký neabsorpční povrch. Musí být
čistitelné, pokud je to nutné i desinfikovatelné.
−− Zavírání
Všechny dveře do výrobních prostor by měly být samozavíratelné,
aby byly udrženy žádoucí rozdíly teplot a zabránilo se vstupu
škůdců. Dveře by měly všude těsně přiléhat. Tam kde je to
vhodné, by měly být dveře bezpečně uzamykatelné. Kde se
vyskytuje riziko pro zaměstnance nebo výrobek musí být dveře
vybaveny signalizací otevření resp. uzamčení.
−− Skleněné výplně dveří
Ve dveřích, vedoucích do výrobních prostor, by nemělo být
sklo. Namísto něj by měl být použit vhodný plastový materiál.
Nejsou-li výplně dveří z nerozbitného materiálu, musí být
na jejich povrchu provedena opatření zabraňující možné
kontaminaci výrobků úlomky v případě jejich porušení.
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Technické vybavení služeb pro závod
1. Všeobecné služby
• Všeobecně
Veškeré služby a jejich rozvody musí být vyprojektovány,
nainstalovány, u držovány a sledovány tak, aby se předešlo
jejich selhání nebo kontaminaci mléka a mléčných výrobků
přímo nebo nepřímo.
• Elektrická energie
Zapojení veškerého zařízení, používajícího elektrickou energii,
musí odpovídat bezpečnostním předpisům.
Tam, kde by mohl být výrobek vážně poškozen z důvodů
nadměrných výkyvů napětí nebo výpadku elektrické energie,
musí být nainstalováno odpovídající poplašné zařízení a
stabilizátory napětí nebo nouzové zdroje elektrické energie.
Zařízení v této kategorii zahrnuje elektronické řízení výroby,
kontinuální sterilizátory, chladící a mrazící zařízení a chlazené
sklady.
• Stlačený vzduch
Distribuční systém stlačeného vzduchu, který přichází do
přímého kontaktu s mlékem a mléčnými výrobky, musí být
vybaven odlučovači oleje a vody.
Veškeré potrubí dodávající vzduch, by mělo být jasně
označeno.
Nasávání atmosférického vzduchu musí být zkonstruováno
a umístěno tak, aby bylo zajištěno, že vstupní vzduch není
kontaminován a neobsahuje žádný organický prach, ve
kterém by se mohly v systému stlačeného vzduchu množit
mikroorganismy.
• Plyny
Všechny části systému dodávek plynu musí být snadno
rozpoznatelné a označené druhem plynu, který obsahují.
Povolené a skutečné tlaky musí být jasně vyznačeny. Na
vhodných místech musí být umístěny nezbytné bezpečnostní
instrukce a nápadná varovná signalizace.
• Voda
−− Všeobecně
Zásobování vodou musí být dostatečné. Voda musí mít vhodnou
kvalitu, tlak a teplotu a odpovídající zařízení používané na její
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skladování, distribuci, zpracování, testování a ochranu proti
kontaminaci.
−− Pitná voda
Voda použitá v jakémkoliv mlékárenském výrobku nebo
použitá při jeho zpracování – v přímém kontaktu s mlékem a
mléčnými výrobky nebo povrchem, který přichází do kontaktu
s mlékem a mléčnými výrobky - musí splňovat hygienické
normy pro pitnou vodu.
Tekoucí pitná voda o vhodném tlaku a teplotě musí být k
dispozici ve všech místech, kde je požadována pro zpracování
mléka a mléčných výrobků, čištění zařízení a hygienu
zaměstnanců.
−− Užitková voda
Pro některá užití, kde nedochází ke kontaktu s mlékem a
mléčnými výrobky, jako všeobecně v nepřímých chladicích
zařízeních a tepelných výměnících za podmínky, že kontaminace
mléka a mléčných výrobků není možná, jsou přijatelné nižší
normy kvality vody.
Užitková voda, používaná pro výrobu běžné páry, vytápění,
požární zabezpečení, a jiné nepotravinářské účely, musí být
distribuována úplně oddělenou, snadno identifikovatelnou
sítí, bez jakéhokoliv spojení s distribuční sítí pitné vody nebo
možnosti průniku užitkové vody do sítě pitné vody. Pro
sledování kvality užitkové vody musí být přijata příslušná
opatření zvláště v uzavřených okruzích a kritických použitích,
jako například v chladičích sterilátorů.
• Pára
−− Všeobecně
Potrubí na páru musí být přiměřeně dimenzované a dostatečně
isolováno materiály, které nemohou způsobit žádná zdravotní
rizika. Isolace by měla být uzavřena v ochranném obalu z
hliníku nebo plastů. Distribuční síť páry by měla být jasně
označena a vybavena vhodnými měřidly. Parní ventily by měly
být těsné, snadno přístupné a ovladatelné.
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−− Potravinářská pára
Pára, používaná v přímém kontaktu s mlékem a mléčnými
výrobky nebo povrchy přicházejícími do kontaktu s nimi, nesmí
obsahovat žádné látky, které by mohly způsobit zdravotní
riziko nebo jinak kontaminovat tyto výrobky a suroviny. Kotel
nebo generátor páry musí být plněn pouze pitnou vodou.
Při upravování vody musí být použity pouze ty chemikálie,
které jsou povoleny pro výrobu potravinářské páry. Zařízení
na čištění páry musí být nainstalováno přímo před zařízení,
používající páru. Pro zajištění stálé čistoty páry je nezbytné
pravidelné odebírání vzorků a její testování.
2. Technické vybavení
• Osvětlení
Odpovídající přirozené a umělé osvětlení musí být zajištěno ve
všech prostorách závodu.
Osvětlení by nemělo zkreslovat přirozené barvy.
Intenzita světla musí zapadat do následujících limitů:
350 - 500 luxů v kontrolních bodech
150 - 250 luxů ve výrobních místnostech
50 - 150 luxů v ostatních prostorech
Všechny žárovky a zářivky v prostorech, kde jsou nechráněné
mléčné výrobky a suroviny, musí být bezpečnostního typu
nebo jinak chráněné, aby se zabránilo kontaminaci potravin v
případě jejich rozbití.
• Vytápění
Výrobní prostory a prostory, kde se nacházejí nechráněné
výrobky nebo suroviny, musí být vytápěny radiátory nebo
cirkulací nepřímo ohřátého vzduchu. Použití přímého ohřevu
hořícím palivem pro vytápění těchto prostor je nepřijatelné.
• Ventilace
Cirkulace vzduchu uvnitř výrobních prostor a vnějším
vzduchem je nezbytná, aby se zabránilo nadměrnému teplu,
kondenzaci páry, prachu nebo nežádoucích výparů, nepříjemně
působících na zaměstnance nebo poškozujících mléčné výrobky
a suroviny.
Ventilace by neměla vytvářet podmínky, které mohou přispívat
k nepohodlí nebo kontaminaci.
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−− Přirozená ventilace
Tok vzduch by měl vždy probíhat z čistých oblastí do špinavých
a z výrobních oblastí do nevýrobních. Přitom musí být bráno
v úvahu zdraví a pohodlí zaměstnanců a kvalita mléčných
výrobků, konkrétně v případech extrémních teplot. Ventilační
otvory by měly být vybaveny mřížkami a klapkami na regulaci
proudění vzduchu. Ty by měly být vyrobeny z nekorozních
materiálů a měly by být snadno čistitelné.
−− Tlakové větrání
Proudění vzduch, vyvolané ventilátory, klimatizací, vytápěním,
musí být regulované.
Vzduch by měl být filtrován a tam, kde je to nutné, vhodně
upraven, aby splňoval mikrobiologické normy. Musí být
věnována pozornost prevenci vytváření vlhkých míst v systému
tlakového větrání, kde by se mohly, díky kondenzaci, množit
bakterie.
Proud vzduchu z tlakového větrání by neměl přímo zasahovat
zaměstnance, ani nechráněné výrobky.
−− Odtah páry
Veškeré procesy, při kterých vzniká pára nebo jiné výpary,
musí být účinně zakryty a vybaveny vhodným odsávacím
zařízením.
Odtah páry musí být zkonstruován, vybaven a umístěn tak,
aby:
• docházelo k potřebnému odvodu páry a vlhkosti,
• se zajistilo vhodné pracovní prostředí,
• nevznikaly podmínky pro rozvoj mikroorganismů a koroze
• nedocházelo ke kontaminaci surovin a produktů
kondenzující parou,
• zamezilo ukládání částic na střechy výrobních budov,
• zamezilo opětovnému pronikání do budov,
• předešlo obtěžování okolí.
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• Chlazení
Tam, kde je nezbytné mít odpovídající nízké teploty k uchování
surovin nebo výrobků během skladování, výroby a distribuce,
musí být k dispozici vhodné chladící zařízení.
Aby byla zajištěna ochrana zdraví spotřebitelů a pracovníků ve
výrobě a prevence poškození potravin, musí chladící zařízení
obsahovat bezpečnostní prvky jako na příklad netoxická
chladiva, nerezové chladící okruhy, signalizační zařízení
pro případ výpadku elektrické energie nebo vysoké teploty,
náhradní zdroje energie, možnost uvolnění dveří chladicího
boxu zevnitř atd. Pracovníci pracující v chlazených prostorech
musí mít vhodný ochranný oděv.
• Čištění potrubí bez demontáže
−− Projekt zařízení CIP
Pokud má být výrobní zařízení čištěno metodou CIP, musí být
k tomu speciálně zkonstruováno. Povrchy, které mají být takto
čištěny, by měly být z antikorozní oceli. Pokud se zde nacházejí
jiné materiály, musí být zvoleny vhodné čisticí prostředky a
podmínky.
Uspořádání zařízení a potrubí musí umožňovat úplné
odvodnění celého okruhu.
V kritických kontrolních bodech čistícího okruhu musí být k
dispozici vhodné nástroje a místa odebírání vzorků, aby se
prováděla kontrola podmínek čištění a testovala jeho účinnost.
Ventily mezi výrobním zařízením a potrubím systému CIP
musí zaručovat bezchybný provoz čistícího cyklu a zaručovat
nepropustné oddělení výroby od čisticích okruhů a procesů
a prostředků. Kriticky čistitelná místa musí mít umožněnu
vizuální kontrolu a případně manuální čistění.
−− Instrukce a účinnost CIP
Instrukce k čištění pro každý okruh CIP musí být vyvěšeny na
viditelném místě a jejich prováděním pověřeny osoby pro tento
účel speciálně vyškolené.
Účinnost CIP musí být ověřována prostřednictvím pravidelných
chemických, fyzikálních, vizuálních a mikrobiologických testů.
−− Chemikálie pro CIP
Čistící chemikálie pro CIP musí být skladovány a roztoky
připravovány v prostoru zcela odděleném od výrobních prostor.
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Musí být připravovány a přidělovány kompetentní spolehlivou
osobou za dodržení bezpečnostních instrukcí.
• Odpadní voda a likvidace odpadu
−− Všeobecně
Mlékárenský závod musí mít odpovídající sběr odpadních
vod a pevných odpadů, systém jejich zpracování a likvidace
schválený pověřenými orgány a udržovaný v dobrém stavu,
aby se předešlo kontaminaci mléčných výrobků, surovin zdrojů
vody a životního prostředí.
−− Kanalizace
Veškeré odpady, kanály a čističky odpadních vod musí být
dostatečně velké, aby zvládly špičkovou zátěž. Veškeré potrubí
musí být vodotěsné, mít vhodné lapače tuků a pevných částic
a musí být zkonstruováno tak, aby bylo umožněno jeho
pravidelné čištění.
Pro odpadní vody, které nevyžadují žádné zpracování před
jejich vypouštěním (dešťová voda, použitá neznečištěná
chladící voda, odkalovací voda z kotle a chladící věže ap.) a
pro organicky či jinak znečištěné odpadní vody, které musí být
zpracovány, musí být oddělené odpady a kanály.
Silně znečištěné odpadní vody jako
−− použité roztoky ze systému CIP,
−− odpady bohaté na tuky,
−− odpady z laboratoří,
−− odpady z toalet,
by měly být odděleně vhodným způsobem předběžně
upraveny, aby se tím napomohlo účinnému výkonu hlavní
čističky odpadních vod. Měly by být vypouštěny do hlavní
kanalizace oddělenými kanály, aby se zabránilo zpětné křížové
kontaminaci. Vyčištěné odpadní vody z čističky odpadních vod
musí odpovídat předepsaným specifikacím.
−− Pevné odpady
Veškeré odpady z výroby a odpadky by měly být často minimálně denně - odváženy z prostoru výroby a manipulace
s mléčnými výrobky. Musí být vypracovány a sledovány jasné
instrukce týkající se oddělování a označování odpadů z výroby
podle jejich dalšího užití a způsob jejich likvidace. Pro pevné
odpady z výroby a jiné odpadky musí být k dispozici vhodné
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vybavení pro jejich sběr, manipulaci, skladování, zpracování
a likvidaci. Kontejnery na odpady, skladování a zpracování
odpadů musí být umístěny nebo udržovány tak, aby nemohly
kontaminovat mléčné výrobky, zdroje pitné vody nebo
životní prostředí. Odpady musí být likvidovány schváleným
způsobem.
−− Emise
Nesmí docházet k nekontrolovaným emisím prachu, kouře,
nebo nežádoucím výparům.
Musí byt zajištěny prostředky k jejich neutralizaci nebo
zachycení.
Emise organického prachu (sušené mléko) musí být vyloučeny,
aby se zabránilo jejich usazování na střechách a nepřístupných
místech, což by mohlo vést k růstu bakterií, křížové kontaminaci
nebo výbuchu prachu. Pokud se tomu nedá zabránit, musí být
usazený prach v pravidelných intervalech odstraňován.
Výrobní zařízení
1. Všeobecné požadavky na zařízení
Veškeré strojní vybavení, náčiní a nádoby pro manipulaci s mlékem
a mléčnými výrobky a jejich výrobu by měly odpovídat svému
účelu. Jejich design, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, provedení
a instalace by měly umožňovat jejich dokonalé čištění.
Takovéto zařízení nesmí znečišťovat mléko a mléčné výrobky
materiály, ze kterých je vyrobeno, nebo nečistotami, které by mohlo
obsahovat.
• Materiály přicházející do kontaktu s mlékem a mléčnými
výrobky
−− Všeobecně
Veškeré povrchy, které přicházejí nebo by mohly přijít do
styku s mlékem, mléčnými výrobky a surovinami, musí být
vyrobeny z inertních, netoxických, neabsorpčních materiálů,
které nezpůsobují a nepřenášejí kontaminaci, ani nereagují s
těmito potravinami, a které odolávají korozi a umožňují čištění
a desinfekci.
−− Dřevo
Dřevo by nemělo být ve výrobních linkách používáno. Dřevěné
součásti výrobního zařízení sýráren (podložní desky, formy,
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zrací kontejnery apod.) lze použít ve výjimečných případech,
které podléhají schválení.
−− Sklo
S výjimkou nerozbitných kontrolních okének, skleněných
kapalinových referenčních teploměrů ve sterilizátorech, by
mělo být užití skla na výrobním zařízení vyloučeno.
V největší míře musí být vyloučeny zdroje kontaminace sklem,
jako jsou skleněné nádoby, laboratorní potřeby a náčiní k
odebírání vzorků, měřicí přístroje apod.
−− Voda, vzduch, plyny
Voda, vzduch, pára nebo plyny, které přicházejí do kontaktu s
mléčnými výrobky, musí být čisté, zbavené mikroorganismů,
oleje nebo jakýchkoli jiných látek, které by mohly způsobit
kontaminaci mléčných výrobků.
• Kapaliny přenášející teplo
−− Všeobecně
V případě, že se pro nepřímý ohřev nebo chlazení mléčných
surovin a výrobků používají sekundární okruhy, nesmí kapaliny
sekundárního přenosu tepla vytvářet zdravotní riziko, pokud
dojde k netěsnosti nebo přetečení. Pro takové účely musí být
použity pouze kapaliny, u nichž je známo jejich složení a je
schváleno jako nerizikové. Měl by být zajištěn přetlak výrobku
do vyhřívacího, nebo chladicího media.
−− Chladící tekutiny
Typ a vlastnosti druhotných chladiv (především solanky),
používaných v chladicích zařízeních vyžadují speciální péči,
aby se předešlo nebezpečné kontaminaci mléka a mléčných
výrobků. Druhotná chladiva musí být netoxická. Korozní
inhibitory založené na toxických složkách nesmějí být v
druhotných chladivech při výrobě mléčných výrobků použity.
• Provedení a povrchové úpravy zařízení
Zařízení by měla být zkonstruována a vyrobena tak, aby bránila
vzniku hygienického rizika, umožňovaly snadné a důkladné
čištění nebo sanitaci. Povrchy přicházející do kontaktu se
surovinami a mléčnými výrobky by měly být hladké, bez štěrbin.
Jakákoliv barva nebo plastický nátěr musí mít neporušený
povrch schopný odolat normálnímu užívání a čištění.
Veškeré nátěry musí být neporušené a schopné odolávat
normálnímu používání a čištění. Použité nátěrové materiály

Part 15: Mlékařský sektor v České republice

•

•

2.
•

•
•

•

•

na zařízení vyrábějícím mléčné výrobky a kdekoli jinde v
mlékárenském závodě musí být netoxické.
Stacionární strojní zařízení
Stacionární stroje a zařízení by měly být umístěny tak, aby k nim
byl dostatečný přístup - kolem i dovnitř - pro účely kontroly,
čištění, obsluhy a údržby.
Nosné a přístupové konstrukce - plošiny, koleje atd. - by měly
mít přednostně takový tvar, aby se zabránilo akumulaci prachu
a usnadnilo čištění.
Mobilní zařízení
Mobilní zařízení by měly být vybaveny vhodným blokováním
kol pro fixaci na zvoleném místě.
Příslušenství
Víka
Veškeré objemné materiály pro výrobu mléčných výrobků
v násypkách, silech, dopravnících, nádržích ap. musí být
chráněny před kontaminací těsně přiléhajícími víky a poklopy.
Síta
Veškerá síta, musí být vyrobena z kovů nebo plastů.
Dopravníky
Všechny části dopravníku musí být přístupné pro snadnou
kontrolu, čištění a údržbu.
Kontejnery
Všechny druhy kontejnerů pro přepravu nebo skladování
výrobků, surovin a přísad musí být zkonstruovány a vyrobeny
tak, aby se předešlo kontaminaci a umožnilo snadné čištění a
pokud je to vhodné, sanitace. Nádoby na potravinářské odpady,
odpadky a jiné materiály musí být uzavíratelné, nepropustné,
vyrobené z kovu nebo jiného vhodného nepropustného
materiálu, který umožňuje snadné čištění nebo likvidaci.
Indikátory úrovně hladiny
Objemové kontejnery, sila, nádrže, násypky atd. by měly být
vybaveny, kde je to vhodné, prostředky ukazujícími množství
materiálu, který obsahují. Kde je to potřebné musí ukazatel
množství materiálu být spojen s varovnou signalizací, nebo
vypínačem výroby.
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• Kontrolní přístroje
−− Teploměry
Přístroje k regulaci, sledování a zaznamenávání teploty na
pasteračním nebo sterilačním zařízení musí být správné a přesné.
Každý sterilátor musí být také vybaven správně instalovaným
a pravidelně kontrolovaným skleněným teploměrem. Každý
mrazící a chlazený skladovací prostor musí být vybaven
přístrojem na měření a zaznamenávání teploty, podle potřeby
by měl být měřicí systém být spojen s poplašným systémem.
• Detektory kovu
Aby se předešlo kontaminaci potravin kousky kovů z takových
zdrojů, jako jsou suroviny, poškozené nebo rozbité stroje, opravy
prováděné na místě ap., musí být výrobní linky vybaveny
odpovídajícími detektory kovů a automatickým zařízením na
vyřazování vadného zboží. Měly by být umístěny za balícími
provozy. V případě absence automatického vyřazovacího
zařízení, by měl detektor vyvolat poplach a automaticky zastavit
dopravník, který může být znovu spuštěn pouze mistrem po
odstranění podezřelých materiálů.
• Vyhlášky a instrukce
Tabule se všeobecnými vyhláškami (zákaz kouření, hygiena,
bezpečnost, apod.) by měly být umístěny mimo výrobní
prostory. Výstražné cedule na strojích a provozní instrukce
musí být bezpečně upevněny na stroji, kterého se týkají.
Receptury a instrukce, řády, technologické postupy, pracovní
postupy týkající se výroby, by měly být uzavřeny v plastové
folii na dosah od zařízení, kterého se týkají. Nepřípustné jsou
volné papíry, nehlídané psací potřeby, svorky na papír apod.
Zdraví a hygiena zaměstnanců
1. Pracovní činnosti vykonávané při výrobě a při uvádění
potravin do oběhu (s výjimkou přepravy a skladování balených
potravin) patří mezi činnosti epidemiologicky závažné. Osoby
přicházející do styku s potravinami musí splňovat následující
předpoklady (podle Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví § 19):
• musí být k této činnosti zdravotně způsobilé - zdravotní
způsobilost osvědčuje praktický lékař nebo lékař závodní
preventivní péče ve zdravotním průkazu
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• musí mít znalosti k ochraně veřejného zdraví - rozsah znalostí
nutných k ochraně veřejného zdraví je uveden ve Vyhlášce MZd
ČR č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí…. § 10 a Příloha 3.
2. Zásady provozní a osobní hygieny při výrobě a uvádění
potravin do oběhu
(podle Vyhlášky č. 107/ 2001 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací služby a při činnostech epidemiologicky závažných
§ 49 )
•
•

•

•

•

•
•
•

a) zásady provozní hygieny
veškeré zařízení, pracovní plochy a náčiní musí být čisté, nesmí
ohrožovat jakost a nezávadnost
úklid pracovišť a provozních prostor se provádí průběžně
za použití mycích a dezinfekčních prostředků dle použitého
technologického procesu
hygienická zařízení (záchody) se musí udržovat čistá a
provozuschopná, nesmí být přístupná přímo z prostor, kde
se zachází s potravinami a musí být vybavena předsíní s
umyvadlem s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou a
ručníky pro jednorázové použití nebo vysoušečem rukou. Počet
záchodů a další související požadavky stanoví zvláštní předpis
(nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zaměstnanců při práci)
pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu se musí
barevně označit a uchovávat odděleně od pomůcek na čištění
pracovních ploch a zařízení
pro likvidaci a ukládání odpadů by měly být přijaty
vnitropodnikové předpisy, potravinářské odpady a jiné odpady
se nesmí hromadit v prostoru výroby – ve výrobních prostorách
by měly být nádoby pro sběr odpadu a tyto nádoby by měly
být denně vyprazdňovány a čištěny. Při skladování odpadu
musí být dodržována čistota a musí být prováděno takovým
způsobem, aby nedošlo k možnosti pomnožení škůdců nebo
mikrobiologické kontaminaci potravin.
předměty přímo nesouvisející s výkonem pracovní činnosti se
nesmí v provozovně přechovávat
výrobní závody by měly pravidelně provádět běžnou ochrannou
dezinsekci a deratizaci k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců
musí být dodržen zákaz vstupu nepovolaných osob a zvířat do
provozních prostor
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• osobní věci a oděv se musí odkládat pouze v šatně pro
zaměstnance
• musí být k dispozici šatny, umývárny, popř. sprchy a ve
stanovených případech denní místnost. Sanitární zařízení a
denní místnost nesmí být přímo přístupné bez prostor, ve
kterých se zachází s potravinami.
• šatny musí být odděleny od umýváren a sprch a musí s nimi
mít přímé spojení.
• Pracovní oděv a občanský oděv se ukládají odděleně. Další
podmínky a požadavky na zřizování šaten, umýváren a dalších
sanitárních zařízení stanovuje zvláštní předpis (nařízení vlády
č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci)
• pro úklid lze použít jen čisticí a dezinfekční prostředky
určené pro potravinářský průmysl, tyto prostředky nesmí být
uchovávány v obalech a nádobách určených pro potraviny a
tyto nádoby musí být řádně označeny
• potraviny a pokrmy zaměstnanců lze skladovat pouze v
samostatném chladicím boxu umístěném mimo provoz výroby
• platí zákaz kouření v místnostech, kde se vyrábějí a skladují
potraviny, kouření je povoleno pouze ve vyhrazených
prostorách
• musí být oddělené mytí provozního nádobí, vozíků, přepravek
a dalšího zařízení od přepravních obalů a vratných obalů,
cisteren, sudů a kontejnerů
• musí být zabezpečen oddělený prostor pro mytí a dezinfekci
rozvozních prostředků
b) zásady osobní hygieny
• zaměstnanci musí pečovat o tělesnou čistotu a před započetím
vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (např.
úklid), po použití záchodu, při manipulaci s odpady, při každém
znečištění včetně kýchání, smrkání a kašlání si musí umýt ruce
v teplé vodě s použitím vhodného mycího a dezinfekčního
prostředku
• zaměstnanci musí nosit osobní ochranné prostředky, zejména
pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy. Pracovní oděv
musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu
směny. Při činnostech vyžadující vysoký stupeň čistoty musí
být používány jednorázové ochranné rukavice a ústní rouška
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• zaměstnanci nesmí opouštět provoz v průběhu pracovní doby v
pracovním oděvu a v pracovní obuvi s výjimkou pohybu mezi
provozovnami v rámci jednoho podniku a provozovnami, ve
kterých se zachází již jen s balenými potravinami
• je zakázáno jakékoliv nehygienické chování na pracovišti (např.
konzumace jídla kouření, úpravy vlasů a nehtů)
3. Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti
epidemiologicky závažné (tj. při výrobě potravin)
Pracovník je povinen podrobovat se pravidelným lékařským
prohlídkám a vyšetření v souladu s předpisy EU a mimo tyto
prohlídky vždy:
a) je-li postižen průjmovým, hnisavým nebo horečnatým
onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním nebo
je podezřelý z nákazy
b) vyskytne-li se průjmové onemocnění na pracovišti nebo v
domácnosti nebo v místě pobytu pracovníka
4. Povinnosti pracovníků vykonávající činnosti epidemiologicky
závažné (Zákon č. 258/2000 Sb. § 20)
Pracovník je povinen
• podrobit se lékařské prohlídce v případech uvedených v bodě 3
nebo na základě rozborů orgánů ochrany veřejného zdraví
• informovat svého lékaře o povaze a druhu své pracovní
činnosti
• zdravotní průkaz musí mít pracovník u sebe a na vyzvání ho
předložit orgánu ochrany veřejného zdraví
• uplatňovat při pracovní činnosti znalosti k ochraně veřejného
zdraví a dodržovat zásady osobní a pracovní hygieny
5. Návštěvy, exkurse, kontrolní orgány
Jakýkoliv návštěvník příp. exkurze či kontrolní orgán (např. při
interním nebo externím auditu), který vstupuje do výrobních
prostor, musí být seznámen s hygienickými požadavky a musí
je dodržovat.
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Sanitární opatření
Na všech pracovištích a ve všech prostorách provozovny musí
být pravidelně prováděn běžný úklid a čištění zařízení určenými
sanitačními procesy a čistícími a dezinfekčními prostředky dle
sanitačního řádu provozovny.
Sanitace se provádí pomocí fyzikálních nebo chemických metod
popř. kombinací obou.
Pro každý úsek výrobních prostor a pro výrobní zařízení musí být
vypracovány sanitační postupy, které pracovníci používají a jejichž
dodržování je pravidelně kontrolováno.
Sanitace výrobního zařízení musí být prováděna v souladu s
pokyny výrobce tohoto zařízení určenými čistícími a dezinfekčními
prostředky.
Tyto sanitační postupy by měly zahrnovat:
−− jednotlivé úseky, ve kterých jsou uplatňovány,
−− zařízení a nástroje,
−− metody,
−− používané prostředky,
−− četnost, dobu působení, teploty a koncentrace,
−− dokumentaci,
−− ověřování účinnosti
−− odpovědnosti pracovníků.
• Místnosti a prostředky na čištění zařízení
Pro čištění mobilního zařízení, kontejnerů, misek, nádobí atd.
a pro čištění částí zařízení rozebraného pro účely čištění, musí
být vyhrazeny vhodné a odpovídající místnosti. Tyto místnosti
by měly sousedit s výrobními prostorami, ale být od nich
odděleny.
• Čistící nástroje a pomůcky
Místnost určená pro čistění, nebo kde se čistění provádí, musí být
vybavena veškerými nezbytnými pomůckami a prostředky. Všechny
pomůcky musí být v dobrém stavu, aby jejich části nezůstávaly na
čištěném povrchu (např. štětiny kartáčů). Kartáče z kovových drátů
a kovové drátěnky se nesmí používat.
• Hadry a houby na čištění
Musí být z netřepivého materiálu, přísně kontrolovány při použití a
vyměňovány dříve než se stanou rizikovými. Na konci dne musí být
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sesbírány, spočítány a minimálně jednou denně musí být vyprány
ve schváleném desinfekčním roztoku.
• Čisticí prostředky
Veškeré saponáty, čistící chemikálie a desinfekční prostředky
musí být uloženy mimo výrobní prostory. Měly by být uloženy v
odpovídajících nerozbitných nádobách, jasně označeny názvem,
použitím, návodem k ředění atd. Z důvodů zdravotní a pracovní
bezpečnosti se vyžaduje, aby kdokoliv, kdo manipuluje s takovýmito
potencionálně nebezpečnými chemikáliemi, byl proškolen o jejich
nebezpečnosti, pravidlech jejich používání, protilécích a první
pomoci v případě nehody.
• Záznamy o sanitaci
Sanitační postupy jsou pravidelně monitorovány a o výsledcích
monitoringu jsou vedeny písemné záznamy s vymezením
odpovědnosti za případná nápravná opatření.
Manipulace ve výrobě, balení, skladování a distribuci mléka a
mléčných výrobků:
1. Všeobecně
• Kompetence
Činnosti, při kterých dochází k manipulaci s mléčnými výrobky,
musí být prováděny vyškolenou obsluhou a dohled musí být
zajišťován odborně způsobilými osobami, obeznámenými s
předpisy a správnou výrobní praxí.
• Druhotná kontaminace
Způsob manipulace s mléčnými výrobky nesmí sám o sobě
přispívat k jejich kontaminaci nečistotami, škodlivými
chemikáliemi nebo nežádoucími mikroorganismy.
Musí být přijata účinná opatření, aby se předešlo druhotné
kontaminaci čistých materiálů pro výrobu mléčných výrobků při
průchodu zařízením, které obsahuje kolonie mikroorganismů
odolných vůči desinfekci. Musí být zabráněno křížové
kontaminaci mezi dřívějšími a pozdějšími fázemi výroby,
například při přímém nebo nepřímém kontaktu mezi nečistými
surovinami a nechráněným konečným výrobkem. Musí být
rozpoznána a odstraněna trvalá místa infekce na výrobních
linkách. Správným nasměrováním toku nečistých a čistých
materiálů nebo výrobků by měl být znemožněn jejich přímý
kontakt. Jakékoliv zařízení nebo nádoby, které byly použity na
nečisté materiály, musí být před použitím na čisté materiály
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podrobeny sanitaci. V přímém kontaktu s mléčnými výrobky
se smí používat pouze pitná voda.
Nepitná a recyklovaná voda, stejně jako pára a kondenzáty
vodních par jsou použitelné pro účely nepřímo spojené s
mléčnými výrobky, jako např. pro výrobu páry, přípravu
chemických čistících a chladících roztoků, nepřímé chlazení
atd.
Kontroly
Manipulace se surovinami, polotovary a výrobky při výrobě,
balení a skladování, musí být podrobeny takovým kontrolám,
jaké jsou nezbytné minimalizaci možného rizika růstu
mikroorganismů, vytváření toxinů a zkažení nebo kontaminace.
K tomu je nezbytné sledování a regulace fyzikálních faktorů
(teplota, tlak, čas, vlhkost, kyselost, ap.), chemických faktorů
(složení) a pravidelné testování výskytu mikroorganismů, aby
se odhalily odchylky od správné výrobní praxe. Veškeré klíčové
parametry sledované při výrobě, balení a skladování mléka a
mléčných výrobků musí být zaznamenávány a záznamy musí
být uchovávány po předepsanou dobu, aby byly k dispozici
kontrolním orgánům.
Výroba a balení
Výroba mléka a mléčných výrobků
Výrobní prostory, zařízení, kontejnery atd. používané pro
zpracování mléka a mléčných výrobků určených pro lidskou
výživu, nesmí být použity pro výrobu krmiva pro zvířata, ani
na jakékoliv výrobky, které nejsou určeny k lidské výživě.
Výrobní postupy
Metody používané pro zpracování, uchovávání a balení mléka
a mléčných výrobků musí být takové, aby je chránily před
kontaminací, vznikem toxinů, vývojem nežádoucí mikroflóry
a předčasným znehodnocením. Veškeré výrobní postupy musí
být řízeny příslušnými technologickými postupy, kontrolními
postupy, pracovními postupy a musí odpovídat všem závažným
instrukcím, směrnicím, recepturám a specifickým doporučením.
Mléko a mléčné výrobky zpracovávané tepelně, aby se dosáhlo
nezbytného stupně mikrobiologické bezpečnosti nebo stability,
musí být uchovávány při předepsané teplotě, aby se zabránilo
vývoji mikroorganismů nebo vzniku nežádoucích metabolitů.
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Výrobky se sníženou aktivitou vody (např. sušené mléčné
výrobky) musí být chráněny před zvýšením obsahu vlhkosti
vhodnými obaly.
Nesmí nastat zdržení mezi po sobě jdoucími výrobními
operacemi, které by umožnilo výrazný růst mikroorganismů
nebo jiné formy znehodnocení. Rozpracovaná výroba musí
být zabezpečena způsobem, který zabrání její mikrobiologické
kontaminaci nebo znečištění.
Nesmí být překročen rozsah kyselosti výrobků, zejména nesmí
být distribuovány kysané mléčné výrobky s nedostatečným
stupněm prokysání.
Plnění a balení
Míchání složek mléčných výrobků, jejich plnění a balení
musí být prováděny tak a v takových provozech, aby nebyly
kontaminovány a znehodnocovány.
Povrchy zařízení a nádob přicházející do kontaktu s potravinami
musí být udržovány přiměřeně čisté a desinfikované.
Zaměstnanci, provádějící plnění a balení, musí nosit ochranné
oděvy a používat sanitární postupy manipulace s mlékárenskými
surovinami a mléčnými výrobky. Tam, kde je to proveditelné,
musí být kontejnery a balící materiály zkontrolovány přímo
před použitím. Výrobky musí být zabaleny tak, aby obal
nebylo možno bez porušení otevřít. Při balení některých druhů
přírodních sýrů je třeba respektovat požadavky na specifický
druh obalového materiálu v zájmu charakteristických vlastnosti
výrobku.
Skladování a distribuce hotových výrobků
Všeobecně
Prostředky a podmínky pro skladování, přepravu a distribuci
hotových výrobků musí vylučovat kontaminaci, zamoření
škůdci a růst mikroorganismů. Musí chránit balení a kontejnery
před poškozením a výrobky před znehodnocením.
Skladovací podmínky
Podmínky skladování hotových výrobků musí vyhovovat
příslušným předpisům. Musí zde být udržovaná správná
teplota, vlhkost a používány správné metody manipulace, aby
bylo zajištěno, že výrobek a jeho obal zůstane v původním
stavu.
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Ve skladu se nesmí vyskytovat škůdci. Ve skladu hotových
výrobků nesmí být skladovány desinfekční prostředky,
chemikálie a jiné kontaminující látky. Je-li to proveditelné
a hospodárné, je doporučována paletizace. Způsob uložení
krabic musí být samonosný a vázaný. V těžkých dopravních
podmínkách musí být palety opatřeny popruhy nebo ovinuty
folií pro zvýšení soudržnosti a ochrany. Naložené palety nebo
krabice musí být ve vzdálenosti minimálně 45 cm od zdí. Výška
stohování musí být omezena tak, aby ve spodních vrstvách
nedošlo k deformaci krabic.
• Kontrola v průběhu skladování
Během delšího skladování musí probíhat pravidelné kontroly
hotových výrobků s tím, že pro distribuci budou uvolněny
pouze potraviny odpovídající specifikacím. Zásoby, u kterých
bylo zjištěno, že jsou závadné, musí být odděleny, označeny
a zlikvidovány podle příslušných instrukcí. Musí být zjištěna
příčina závady a tato odstraněna.
• Expedice
Nakládka a vykládka vozidel a kontejnerů, přepravujících
hotové mléčné výrobky, by měla probíhat v zastřešených
prostorech, oddělených od výroby a chráněných před
nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Vozidla, kontejnery, vagóny atd. přepravující hotové mléčné
výrobky musí být čisté, zbavené veškeré kontaminace a škůdců.
Dopravní prostředky by měly vyhovovat mechanizované
manipulaci s nákladem a po celou dobu přepravy musí chránit
zboží před poškozením.
Chladící nebo jiná zařízení zabudovaná do vozidel, kontejnerů
nebo jiných prostředků dopravy mléčných výrobků nesmí
obsahovat škodlivé látky, které by mohly kontaminovat výrobky
v případě úniku.
• Distribuce
Prostředky, podmínky a trvání přepravy musí být takové, aby
mléčné výrobky nebyly poškozeny nárazy, otřesy nebo hrubou
manipulací; nebyly znehodnoceny vlhkostí, teplem, chladem,
nebo vývojem mikroorganismů; nebyly zamořeny škůdci nebo
kontaminovány cizími předměty nebo pachy. Při příjezdu
musí být celá zásilka vyložena a uskladněna co nejrychleji
do vhodného skladu. Musí se řádně zkontrolovat zboží a
zjistit rozsah poškození a dále oddělit a vhodným způsobem
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naložit s vadným zbožím. Výrobce mléčných výrobků by měl
spolupracovat s distributory svých výrobků.
Kontrola a zajišťování kvality mléka a mléčných výrobků:
Cíl:
Vyrábět trvale bezpečné a kvalitní mléčné výrobky na základě
zavedení účinných kontrolních programů, minimalizovat riziko
kontaminace výrobků ve všech fázích výroby.
• Kontrola možnosti kontaminace výrobků
Obecně (obecná metodologie)
−− pro všechny výrobky zpracovat jejich charakteristiky tj.
složení, receptury nebo technicko-hospodářské normy,
podnikové normy jakosti včetně uvedení doby spotřeby,
balení a skladovacích podmínek
−− identifikovat kritické operace ve výrobním postupu a zavést
účinné kontrolní postupy (systém kontroly kritických bodů
HACCP)
−− ověřovat kontrolní postupy pravidelně a vždy, dojde-li ke
změnám
• Hlavní zdroje kontaminace
−− Mikrobiální kontaminace
Zdroje:
−− suroviny, přísady, přídatné látky – mléko před a po pasteraci
s vysokým obsahem mikroorganismů, ochucující složky,
stabilizátory a další přídatné látky nevyhovující jakosti podle
systému HACCP
−− Nevhodné postupy – nedodržení mezních hodnot v
kritických a kontrolních bodech podle systému HACCP
v průběhu výroby a především nedodržení stanovených
podmínek (teploty a doby skladování) při uchování surovin,
přísad a hotových výrobků, u ovocných přísad v tlakových
kontejnerech nedodržení uchování pod inertním plynem
apod.
−− nedostatečné čištění a sanitace zařízení včetně pravidelné
kontroly
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• Chemická kontaminace
Zdroje:
−− suroviny, přísady, přídatné látky v případě, že nevyhovují
požadavkům
−− čistící a dezinfekční prostředky v případě, že nedošlo k
předepsanému dostatečnému opláchnutí pitnou vodou po
čisticím a dezinfekčním procesu
• Fyzikální kontaminace
Zdroje:
−− suroviny a přísady pokud došlo k jejich znečištění v průběhu
přípravy výroby, zpracování, balení, skladování a expedice
– např. částicemi prachu v místech přístupu znečištěného
vzduchu, použití vody, která nevyhovuje požadavkům na
pitnou vodu apod.
−− části zařízení, pracovní pomůcky apod. - např. uvolněné
drobné součástky jako šrouby, matice, podložky, kousky
laků a nátěrů, pokud nejsou zařízení udržována v řádném
technickém stavu, pracovní pomůcky pokud je obsluha
nedbalá
−− části obalů – skelné střepy, útržky obalů papírových,
plastových nebo kovových
−− pracovníci obsluhy a údržby zařízení, kteří nevěnují patřičnou
pozornost jednotlivým výrobním operacím a neodstraní včas
výše uvedené závady
Kontrola jakosti
−− podnik musí mít odpovídající laboratorní vybavení pro
základní rutinní kontrolu tak, aby byla prováděna průběžná
kontrola výroby podle charakteru vyráběného sortimentu
−− vzorky pro kontrolu bezpečnosti a jakosti výrobku se
odebírají v souladu s vlastním systémem HACCP
−− rozbory vzorků jsou prováděny ve vlastní laboratoři
provozní nebo podnikové, podle potřeby v referenčních a
akreditovaných laboratořích
−− k zajištění spolehlivé kontroly kvality musí být k dispozici
kromě vhodného zařízení a materiálu kvalifikovaní
pracovníci provádějící kontrolu
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−− vedení podniku by mělo pracovníky, kteří mohou mít vliv na
kvalitu a její kontrolu motivovat a zvyšovat jejich kvalifikaci
např. školením, instrukcemi apod.
Kontrolovat se musí:
−− přijímané mléko a tekuté mléčné výrobky
−− ostatní přijímané suroviny a přísady
−− účinnost ošetření mléka pasteračním záhřevem (fosfatázový
test)
−− Účinnost čištění a dezinfekce strojů a zařízení
−− hygiena zaměstnanců
−− finální výrobky
−− senzorické hodnocení, mikrobiologické a fyzikálně-chemické
rozbory, včetně dodržení požadované teploty výrobků v
chladícím režimu (4 – 8) °C pro mléko a mléčné výrobky
kromě trvanlivých
−− kontrola UHT záhřevu nebo sterilace (termostatové zkoušky)
pro trvanlivé výrobky tekuté a zahuštěné
−− obalové materiály
−− monitoring vnitřního a vnějšího prostředí závodu, ovzduší
v provozních prostorách, zejména kde probíhá balení
výrobků
−− kvalita potravinářské páry
−− kalibrace pomůcek a přístrojů (teploměry, pH metry, apod.)
−− metody stanovení příslušných parametrů a požadovaných
limitů (potravinářská legislativa ČR vč. EN ISO, podle
potřeby CA)
−− patogenní mikroorganismy se stanovují
v závodě
pouze pokud jsou vytvořeny podmínky např. Listeria
monocytogenes, Salmonella spec. a další, jinak v externích
laboratořích vybavených pro tyto účely
−− výsledky a vyhodnocení rozborů, odchylky, nápravná
opatření
−− záznamy o rozborech, při inspekcích je povinností výrobce
záznamy předložit
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Kontrola při výrobě
• Proces výroby
Vhodné fyzikální, chemické, mikrobiologické a organoleptické
testy a vhodné kontrolní postupy musí být využívány ve všech
kritických kontrolních bodech celého výrobního procesu , aby
byla zajištěna prevence, odhalily a eliminovaly se kontaminace,
chyba v sanitaci, nebo jakékoliv jiné závady v kvalitě nebo
anomálie balících materiálů nebo hotových výrobků .
• Kontrolní postupy
Tam, kde musí být prováděna kontrola zpracovávaných
materiálů a výrobních parametrů, musí být stanoveny kritické
kontrolní body a musí být specifikovány odpovídající senzorické
a laboratorní testy a kontrolní postupy. Kontrolní údaje musí
být zaznamenány a využívány tak, jak je požadováno platnými
směrnicemi. Zaměstnanci provádějící kontroly musí znát
kontrolní postupy a u každého kontrolního parametru znát
kriteria pro akceptování nebo odmítnutí.
• Akční úroveň závad
Maximální úroveň ještě akceptovatelných přirozených nebo
způsobených závad mléčných výrobků jsou stanoveny zákony
a souvisejícími předpisy, nebo předpisy podnikovými.
Jejich cílem je chránit spotřebitele před potravinami, které jsou
zdravotně rizikové či jinak závadné. Slouží k udržení norem
přijatelné kvality potravin. Mlékárenský závod by měl používat
tyto nebo nižší úrovně závad jako kritéria pro akceptování nebo
odmítnutí, uvolnění, zablokování, stažení nebo podobné interní
akce - neshodná práce dle ISO 9001:2000.
• Závadné materiály
Znečištěné nebo jinak závadné suroviny, výrobky a balící
materiály musí být odděleny a buďto zlikvidovány způsobem,
který vylučuje jejich použití pro spotřebu lidmi, nebo
zpracovány tak, aby se závada odstranila. Opravené materiály
musí být znovu zkontrolovány a než budou použity pro lidskou
spotřebu, musí být zjištěno, že jsou bez závad.
• Zpracovatelný odpad
Potravinářské materiály (odpad, vedlejší výrobky) přijaté pro
přepracování musí být ošetřeny a skladovány jako suroviny
nebo rozpracované materiály a musí splňovat všechny příslušné
požadavky pro přepracování.

Part 15: Mlékařský sektor v České republice

Kontrola hotových výrobků
• Specifikace výrobku
Pro všechny distribuované výrobky musí být k dispozici
kompletní specifikace konečného výrobku. To platí také pro
výrobky vyráběné nebo distribuované pod značkou třetí
strany.
Specifikace výrobku musí zahrnovat fyzikální, chemické,
mikrobiologické, organoleptické případně výživové a jiné
charakteristiky a udávat dobu použitelnosti. Specifikace
výrobku musí vycházet z plánu odebírání vzorků, analytických
metod, postupů požadovaných k testování souladu výrobku s
normami, a z limitních hodnot pro jeho uvolnění.
Soulad se specifikacemi před uvolněním výrobku pro distribuci
musí být zaručen vhodnými kontrolami v procesu výroby.
• Balení
Metody a materiály používané pro spotřebitelské i skupinové
balení výrobků musí ve všech aspektech odpovídat stanoveným
specifikacím. Obaly hotových výrobků musí být neporušené a
bezpečně uzavřené. Stanovené označení nebo potisky musí být
správné, nesmazatelné a jasně čitelné. Poškozené nebo otevřené
obaly musí být vyřazeny.
• Odebírání vzorků a laboratorní testování
Reprezentativní vzorky vyrobeného výrobku musí být
odebrány, otestovány, ochutnány a analyzovány, aby byl
potvrzen jejich soulad se specifikacemi. Referenční vzorky musí
být skladovány ve specifikovaných podmínkách po předepsané
období v závislosti na výrobku. Musí být používány pro
sledování kvality výrobku během jeho doby trvanlivosti a jako
reference o výrobní sérii v případě skryté závady, stížnosti atd.
Typ a četnost laboratorních testů závisí na druhu mléčného
výrobku. Jejich hlavním cílem je zabránit tomu, aby se výrobky
s nižší než standardní úrovní dostaly až ke spotřebitelům.
Použité laboratorní postupy musí být srovnávány s uznávanými
standardními postupy.
• Kontrolní zápisy
Zápisy týkající se výroby, zpracování a kontrol kvality musí
být trvalé a čitelné povahy, označené datem a uchovávány
minimálně do data spotřeby výrobků.
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Personál provádějící kontrolu hygieny musí mít pravomoci
odpovídající odpovědnosti.
Mléko a mléčné výrobky jsou zdravotně nezávadné, pokud
byly vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin podle
platných českých právních předpisů, za dodržení správné
výrobní a hygienické praxe a nemají narušené nebo změněné
smyslové vlastnosti. Výrobky určené pro lidskou výživu nesmí
překročit limitní hodnoty v mikrobiologických a chemických
požadavcích.
Systém kontroly kritických bodů HACCP k zabezpečení jakosti
je specifický pro výrobky a výrobní postupy včetně strojně –
technologického zařízení. Musí být součástí celkové koncepce
řízení podniku.
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16
DOPORUČENÉ
INFORMAČNÍ ZDROJE

• Vybrané domácí informační zdroje
• Vybrané zahraniční informační zdroje
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Souvislostí odborného vzdělávání a kvalifikací je mnoho. Mnoho
je i dostupných informací. Místo doporučené literatury lze spíše
doporučit následující internetové adresy.
a) vybrané domácí informační zdroje

http://www.msmt.cz/

Informace poskytované
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Mimo jiné obsahuje
i texty zákonů, týkajících se
vzdělávání.

http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Informační systém Národní
soustavy kvalifikací.

http://www.nuov.cz/

Informace o aktivitách Národního
ústavu odborného vzdělávání.

http://www.nsk.nuov.cz/

Informace o cílech, postupu a
dosavadním vývoji systémového
projektu MŠMT NSK.

http://www.univ.nuov.cz/

Informace o cílech, postupu a
dosavadním vývoji systémového
projektu MŠMT UNIV.

Statut.doc
Jednací_řád.doc

Národní rada pro kvalifikace.

Usneseni_c._1_z_28.6.2007.doc

http://www.nsp.cz/

Informace o veřejné zakázce
Národní soustava povolání,
která je realizována v rámci
projektu MPSV, Správy služeb
zaměstnanosti.
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b) vybrané zahraniční informační zdroje

http://europa.eu.int/eures

Evropský portál pracovní mobility,
který nabízí snadný přístup k
informacím o pracovních místech
a příležitostech ke vzdělávání v
Evropě.

http://europa.eu.int/ploteus

Portál vzdělávacích příležitostí
v Evropě, který se zaměřuje na
usnadnění orientace v existujících
informacích.

http://www.naric.cz/

Informace poskytované českou
součástí evropské sítě národních
informačních středisek pro
uznávání akademického vzdělání a
mobilitu ve vysokém školství.

http://www.cedefop.eu.int/

Informace poskytované Evropským
střediskem pro rozvoj odborné
přípravy. Jejich součástí je i
„Evropská vesnička profesní
přípravy“.

http://www.europass.cz/

Informace o činnosti českého
centra Europass nabízející přístup
k informacím o nástroji a podporu
zájemcům o jeho využívání.

http://www.euroguidance.org.uk/

Informace o síti center pro
poradenství zaměřené na šíření
informací o studentské i pracovní
mobilitě.
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PŘÍLOHY
• Zákon 179/2006
• Vyhláška MŠ 208/2007
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16.1. Zákon č. 179/2006

179/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
b) kvalifikace,
c) kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
d) hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
e) Národní soustavu kvalifikací,
f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování
výsledků dalšího vzdělávání,
g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.
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(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů 1) upravující vzdělávání,
hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky
způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro
zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České
republiky nejsou tímto zákonem dotčena.
§2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední
vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované
podle zvláštního právního předpisu 2) v mateřských školách, základních školách,
středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v
akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního
předpisu 3) vysokými školami nebo jejich součástmi,
b) dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním,
c) úplnou kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny
pracovní činnosti v určitém povolání 4) ,
d) dílčí kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou
pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve
dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu,
e) Národní soustavou kvalifikací veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích
kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky,
f) kvalifikačním standardem dílčí kvalifikace strukturovaný popis odborné
způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru
pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
g) hodnotícím standardem dílčí kvalifikace soubor kritérií, organizačních a
metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro
ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost
nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více
povoláních,
h) autorizací oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem
vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti
fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro
kterou bylo oprávnění uděleno,
i) autorizovanou osobou fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace
podle tohoto zákona,
j) autorizovaným zástupcem fyzická osoba, jež je členem, společníkem, orgánem,
členem orgánu nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném
pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu a je oprávněna touto autorizovanou
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osobou, aby jejím jménem prováděla ověřování dosažení odborné způsobilosti podle
tohoto zákona,
k) autorizujícím orgánem ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení,
prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace na základě skutečnosti, že do jeho
působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu náleží povolání, popřípadě pracovní
činnosti, jejichž výkonu se příslušná dílčí kvalifikace týká, nebo jehož působnost je
danému povolání, popřípadě pracovním činnostem, nejbližší; v případě sporu určí
příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních
věcí.

HLAVA II
KVALIFIKACE, NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ, KVALIFIKAČNÍ
A HODNOTÍCÍ STANDARD
§3
Členění kvalifikací
Pro účely tohoto zákona se rozlišují kvalifikace úplné a kvalifikace dílčí;
kvalifikace dílčí jsou zpravidla součástí kvalifikací úplných. Táž dílčí kvalifikace
může být zároveň součástí dvou nebo více kvalifikací úplných.
§4
Úplné kvalifikace
(1) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje
a) dokladem nebo souborem dokladů (dále jen „doklad“) o řádném ukončení
příslušného akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu uvedeným v Národní soustavě kvalifikací,
b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání nebo stupně vzdělání v
příslušném oboru vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací a vydaným po
absolvování počátečního vzdělávání.
(2) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje též
a) vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
podle zvláštního právního předpisu 5) ve školách zapsaných do rejstříku škol
a školských zařízení a dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru
vzdělání, uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, jemuž předcházelo získání
příslušných dílčích kvalifikací potvrzených podle tohoto zákona, nebo
b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání uvedeným v Národní soustavě
kvalifikací, vydaným po absolvování počátečního vzdělávání a získáním příslušné
dílčí kvalifikace, nebo příslušných dílčích kvalifikací, které jsou potvrzeny podle
tohoto zákona, uvedené v Národní soustavě kvalifikací.
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(3) Seznam úplných kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných
na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej
v Národní soustavě kvalifikací. Odborná způsobilost dosažená získáním stupně
vzdělání v určitém oboru vzdělání podle zvláštního právního předpisu 6) je v
Národní soustavě kvalifikací vždy uváděna jako alespoň jedna úplná kvalifikace.
§5
Dílčí kvalifikace
(1) Seznam dílčích kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných
na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na
potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.
(2) Dílčí kvalifikace jsou vždy součástí úplné kvalifikace, pokud je získání
úplné kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném
oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Dílčí kvalifikace nemusí být součástí úplné
kvalifikace, pokud je úplné kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2
písm. b). Členění úplných kvalifikací na kvalifikace dílčí zohledňuje ministerstvo při
přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu 2)
.
(3) Dílčí kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za
podmínek stanovených v § 17 až 20.
(4) Získání dílčí kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání
osvědčením vydaným podle § 19.
§6
Národní soustava kvalifikací
(1) Národní soustava kvalifikací je vedena a zveřejňována státní
příspěvkovou organizací Národní ústav odborného vzdělávání v Praze (dále jen
„Ústav“) v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) V Národní soustavě kvalifikací jsou o úplných kvalifikacích uváděny
vždy tyto údaje:
a) název a číselné označení (kód) úplné kvalifikace,
b) určení, kterého povolání 4) , popřípadě kterých povolání se úplná kvalifikace
týká,
c) jde-li o kvalifikaci úplnou, členící se na kvalifikace dílčí, je u ní uváděn též seznam
všech dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné
způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
d) doklady podle § 4 odst. 1 a 2, popřípadě jejich kombinace, potvrzující získání dané
úplné kvalifikace.
(3) V Národní soustavě kvalifikací jsou o dílčích kvalifikacích uváděny
vždy tyto údaje:
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a) název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace,
b) kvalifikační standard dané dílčí kvalifikace, včetně návazností na jiné kvalifikace,
c) určení, kterého povolání 4) , popřípadě kterých povolání se dílčí kvalifikace týká,
d) hodnotící standard dané dílčí kvalifikace a údaje, zda se k vykonání zkoušky
vyžaduje zdravotní způsobilost,
e) jde-li o kvalifikaci dílčí, která je součástí kvalifikace úplné, je u ní uváděn též
seznam všech navazujících dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání
kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
f) název příslušného autorizujícího orgánu,
g) seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat podle tohoto zákona dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání dané dílčí kvalifikace, včetně údajů
uvedených v § 15 písm. b) až f),
h) údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební
komisí, v případě zkoušky před zkušební komisí také počet členů komise pro danou
dílčí kvalifikaci.
§7
Kvalifikační standard dílčí kvalifikace
(1) Kvalifikační standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo
v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem.
(2) Návrh kvalifikačního standardu nebo jeho změny připravuje Ústav
ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace (dále jen „Rada“), Ministerstvem
práce a sociálních věcí a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě
spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími,
organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických
osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a
reprezentací vysokých škol.
(3) Schválení, změna a zrušení kvalifikačních standardů se oznamuje ve
Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Věstník“).
(4) Kvalifikační standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní
soustavy kvalifikací.
§8
Hodnotící standard dílčí kvalifikace
(1) Hodnotící standardy jsou odvozeny od kvalifikačních standardů.
(2) Hodnotící standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo.
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(3) Návrh hodnotícího standardu nebo jeho změny připravuje Ústav
ve spolupráci s Radou, Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným
autorizujícím orgánem a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě
spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími,
organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických
osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a
reprezentací vysokých škol.
Věstníku.

(4) Schválení, změna a zrušení hodnotících standardů se oznamuje ve

(5) Hodnotící standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní soustavy
kvalifikací.

HLAVA III
PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ, PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI A ODNÍMÁNÍ
AUTORIZACE
§9
Udělení autorizace
žádosti.

(1) O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán na základě písemné

(2) Na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny
podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.
(3) Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku podle zvláštního
zákona 7) .
§ 10
Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám
(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace fyzická osoba, udělí autorizující
orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) dosáhl věku nejméně 23 let,
c) je bezúhonný,
d) prokáže získání odborné způsobilosti odpovídající dané dílčí kvalifikaci,
e) prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná
způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou dílčí kvalifikaci bude
ověřovat u jiných osob,
f) předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané dílčí
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kvalifikace a jí odpovídajících povolání,
g) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro
provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné
dílčí kvalifikace,
h) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti
němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu
po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek
žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
i) nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
j) požádal o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační
i hodnotící standard.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem
činnosti autorizované osoby podle tohoto zákona, pokud odsouzení nebylo zahlazeno
nebo se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby s autorizací
pro určitou dílčí kvalifikaci a způsoby prokázání jejich splnění jsou uvedeny v
hodnotícím standardu dané dílčí kvalifikace.
(4) Za praxi v povolání uvedenou v odstavci 1 písm. e) se též považuje
přímá pedagogická činnost učitelů ve školách, které jsou zapsány v rejstříku
škol a školských zařízení a poskytují vzdělávání v oboru vzdělání, ve kterém lze
podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné
kvalifikace.
(5) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) se prokazuje výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li žadatel státním občanem
České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem
vydaným příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se
déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců.
Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným
prohlášením. Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. h) lze
nahradit předložením čestného prohlášení žadatele. Jsou-li doklady nebo prohlášení
vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předkládají je žadatelé
opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
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§ 11
Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám

(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická osoba, udělí autorizující
orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že
a) předmět činnosti žadatele souvisí s danou dílčí kvalifikací,
b) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro
provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné
dílčí kvalifikace,
c) určí ze svých členů, společníků, orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo
jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu,
alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10
odst. 1 písm. a) až f) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele
jako autorizovaný zástupce,
d) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti
němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu
po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek
žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
e) nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního
orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),
g) požádal o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační
i hodnotící standard.
(2) Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) lze
nahradit čestným prohlášením žadatele. Splnění podmínky uvedené v odstavci 1
písm. f) se prokazuje u fyzických osob výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším
3 měsíců; není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, prokazuje splnění
této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země
jejího původu nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v
posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného
důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením. Jsou-li doklady nebo prohlášení
vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předkládají je žadatelé
opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
(3) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) a d) až f) se
nevyžaduje v případě právnické osoby, která vykonává činnost školy a má na základě
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a
vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy
kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné kvalifikace, jejíž součástí je daná
dílčí kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou ověřováno. Skutečnost,
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že fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) splňuje podmínky uvedené v § 10
odst. 1 písm. a) až e), může právnická osoba uvedená ve větě prvé tohoto ustanovení
doložit i čestným prohlášením.
§ 12
Autorizovaný zástupce
(1) Tatáž fyzická osoba může být vždy ustavena do funkce autorizovaného
zástupce pouze pro jednu autorizovanou právnickou osobu.
(2) Autorizovaný zástupce nemůže být pro stejnou dílčí kvalifikaci
současně autorizovanou fyzickou osobou.
(3) Na výkon činnosti autorizovaného zástupce se vztahuje ustanovení § 75
zákoníku práce .
(4) Autorizovaný zástupce musí splňovat podmínky uvedené v § 10 odst. 1
písm. a) až f).
§ 13
Společná ustanovení k udělování autorizace
(1) Autorizaci lze udělit pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen
kvalifikační i hodnotící standard.
(2) Autorizace se uděluje na dobu 5 let.
(3) Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších
5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby
platnosti autorizace. Na řízení o prodloužení platnosti autorizace se přiměřeně
vztahují ustanovení tohoto zákona o udělení autorizace.
(4) Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické
osoby a nepřechází na právní nástupce.
§ 14
Povinnosti autorizovaných osob
(1) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán,
který jí udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a které
se týkají údajů o plnění podmínek uvedených v § 10 odst. 1, je-li autorizovanou
osobou fyzická osoba, nebo v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 4, je-li autorizovanou osobou
právnická osoba, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně
dozvěděla. Autorizovaná právnická osoba je též povinna informovat o změnách
rozhodných pro užití ustanovení § 11 odst. 3.
(2) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán,
který jí udělil autorizaci, o všech změnách, které nastaly v době platnosti autorizace
a týkají se údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v
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seznamu autorizovaných osob podle § 15 písm. b) a c), včetně údajů o autorizovaných
zástupcích, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o změně dozvěděla.
§ 15
Evidence autorizovaných osob
Autorizující orgány poskytují Ústavu k uvedení v Národní soustavě
kvalifikací o osobách, kterým udělily autorizaci nebo u nichž došlo v době platnosti
autorizace ke změně údajů uvedených v písmenech a) až f), k prvnímu dni
následujícího měsíce tyto údaje:
a) název autorizujícího orgánu, který autorizaci udělil,
b) je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození, místo trvalého pobytu autorizované osoby, anebo, je-li
autorizovanou osobou právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní
formu a identifikační číslo autorizované osoby a jména, příjmení a data narození
autorizovaných zástupců,
c) kontaktní adresu autorizované osoby, popřípadě i její e-mailovou adresu nebo číslo
telefonního spojení,
d) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, kterým byla autorizace udělena,
popřípadě prodloužena,
e) název dílčí kvalifikace, pro kterou byla autorizace udělena,
f) dobu platnosti autorizace.
§ 16
Zánik a odnětí autorizace
(1) Autorizace zaniká,
a) jedná-li se o fyzickou osobu,
1. smrtí autorizované osoby,
2. prohlášením autorizované osoby za mrtvou,
3. uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
4. odnětím autorizace,
b) jedná-li se o právnickou osobu,
1. zrušením nebo zánikem autorizované osoby,
2. uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
3. odnětím autorizace.
(2) Autorizující orgán rozhodne o odnětí autorizace z těchto důvodů:
a) údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena, byly nepravdivé,
b) autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k
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udělení autorizace,
c) autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 a nedoložila
bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a d) až f),
d) autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní
předpisy související s výkonem její činnosti,
e) autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného
autorizovaného zástupce, nebo
f) autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.
považuje

(3) Za závažné porušení právních předpisů podle odstavce 2 písm. d) se

a) porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách podle § 14,
b) porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání
zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 a 10,
c) porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s
příslušným hodnotícím standardem,
d) nedostaví-li se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nejméně
dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce.
(4) V případě, že je autorizace autorizované osobě odejmuta z důvodu
uvedeného v odstavci 2 písm. d), v následujících 5 letech ode dne právní moci
rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou dílčí kvalifikaci autorizaci
udělit.
(5) Údaje o zániku nebo odnětí autorizace předávají autorizující orgány
Ústavu k uvedení v Národní soustavě kvalifikací bezodkladně po právní moci
rozhodnutí o odnětí autorizace nebo poté, co se dozvěděly o jiném důvodu zániku
autorizace.

HLAVA IV
HODNOCENÍ DOSAŽENÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 17
Obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti
(1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost
vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou
podle hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace.
(2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá
fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.
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(3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, jejíž
formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, a úhrada
stanovené částky za zkoušku (dále jen „úhrada“). Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce
kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s
autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, a to i v případě, že má být zkouška konána
před zkušební komisí podle § 18 odst. 1.
(4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba
nebo zkušební komise autorizované osoby nebo autorizovaných osob (§ 18 odst.
1 a 2). Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou dílčí kvalifikaci schválen
kvalifikační i hodnotící standard a byla-li pro danou dílčí kvalifikaci udělena
autorizace alespoň 1 osobě, má-li se zkouška konat před autorizovanou osobou, nebo
2, popřípadě 3 osobám, má-li se konat před zkušební komisí.
(5) Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči
do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky
zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.
(6) Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve
za 21 dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pokud navržený termín
uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný
termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.
(7) Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada. V případě
konání zkoušky před zkušební komisí uhradí uchazeč úhradu předsedovi zkušební
komise (§ 18 odst. 3). Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7
dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou
osobou na pozdějším termínu. Úhrada je příjmem autorizované osoby; v případě
konání zkoušky před komisí se úhrada dělí rovným dílem mezi autorizované osoby,
které jsou členem zkušební komise nebo jsou ve zkušební komisi zastoupeny svým
autorizovaným zástupcem nebo svými autorizovanými zástupci. Tvoří-li zkušební
komisi pouze autorizovaní zástupci jedné autorizované právnické osoby, je úhrada
příjmem této právnické osoby. Na úhradu se nevztahují obecné předpisy o poplatcích
8) .
(8) Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze
zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným
termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu
anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené
lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných
zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební
komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm
uchazeče i autorizující orgán. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví
autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od
doručení pozvánky.
(9) Pokud se uchazeč v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 ke
zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená
úhrada se uchazeči nevrací.
(10) Nekoná-li se zkouška v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 z
důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise, po dohodě
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s uchazečem se stanoví náhradní termín zkoušky; obecné předpisy o náhradě škody
tím nejsou dotčeny. O náhradním termínu zkoušky informuje autorizovaná osoba
nebo předseda zkušební komise autorizující orgán.
§ 18
Průběh zkoušky
(1) Zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena
autorizace pro danou dílčí kvalifikaci, anebo, je-li tak stanoveno v hodnotícím
standardu dané dílčí kvalifikace, před zkušební komisí složenou ze 2 nebo 3 členů
(dále jen „zkoušející“).
(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické
osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci oprávněný jménem této právnické
osoby ověřovat dosažení dané dílčí kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s
autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří
jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci nebo
autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby s autorizací pro danou
dílčí kvalifikaci oprávněným jménem této právnické osoby ověřovat dosažení dané
dílčí kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické osoby mohou
být členy téže zkušební komise.
(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební
komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované
právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, které byla žádost uchazeče
o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob s autorizací pro danou
dílčí kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných právnických osob s
autorizací pro danou dílčí kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich
součinnost při konání zkoušky.
(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost
průkazem totožnosti 9) a u dílčích kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava
kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné
pracovní činnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke
zkoušce připuštěn.
(5) Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není
veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany
zdraví a bezpečnosti práce.
(6) Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle
příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo
nárokům stanoveným hodnotícím standardem.
(7) V případě, že zkouška probíhá před zkušební komisí, odpovídá za průběh
zkoušky a splnění povinností uvedených v odstavcích 11 a 12 předseda zkušební
komise. Při zkoušce jsou přítomni všichni členové zkušební komise; v případě, že
organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučuje stálou přítomnost všech
členů zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který
odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky. Zkušební komise se o výsledku
zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů
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rozhoduje hlas předsedy komise.
(8) Forma zkoušky nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních
činností, k jejichž výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena
hodnotícím standardem.
(9) Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená
pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím
standardu.
(10) Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené
hodnotícím standardem.
(11) Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným
sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky
nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu
v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.
(12) Autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky
a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, který autorizované
osobě autorizaci udělil, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední
části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání
průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.
§ 19
Vydávání osvědčení
(1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání dílčí
kvalifikace je osvědčení. Osvědčení, které je veřejnou listinou, vydává zkoušející
autorizovaná osoba, v případě konání zkoušky před komisí předseda zkušební
komise.
(2) Náležitosti osvědčení jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká
hodnost uchazeče,
b) rodné číslo uchazeče, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
c) místo narození uchazeče,
d) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
e) název dílčí kvalifikace, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti
potvrzováno.
(3) Součástí osvědčení je i výčet získaných odborných způsobilostí. Dále
se uvedou údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání
zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo
autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo
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autorizované právnické osoby. Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo
předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České
republiky 10) a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jednáli se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované
osoby, jedná-li se o právnickou osobu.
(4) Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy
jsou archiváliemi; při archivování stejnopisů záznamů a osvědčení autorizující orgány,
autorizované právnické osoby a přiměřeně i autorizované fyzické osoby postupují
podle ustanovení zvláštních právních předpisů o archivnictví 11) , vztahujících se na
školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.
(5) Na vystavování opisů a stejnopisů osvědčení se přiměřeně použijí
ustanovení zvláštních právních předpisů o vystavování opisů a stejnopisů
vysvědčení školami zapsanými do rejstříku škol a školských zařízení 12) ; pokud
osoba, která vydala prvopis osvědčení, již pozbyla autorizaci pro danou dílčí
kvalifikaci, popřípadě pozbyl-li autorizaci, v případě zkoušky konané před zkušební
komisí, předseda zkušební komise nebo právnická osoba jím ve zkušební komisi
zastoupená, vydá stejnopis autorizující orgán na základě dokladů uvedených v §
18 odst. 12. Pokud jsou doklady uloženy v archivu, postupuje se podle zvláštních
právních předpisů 11) .
§ 20
Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky
(1) Každý, kdo konal zkoušku, může písemně požádat příslušný autorizující
orgán o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno sdělení o výsledku zkoušky.
(2) Příslušný autorizující orgán podle podkladů zkoušejícího a dalších osob
přítomných při zkoušce rozhodne o žádosti o přezkoumání ve lhůtě 60 dnů ode dne
jejího doručení, a to tak, že buď potvrdí výsledek zkoušky, nebo, bylo-li hodnocení
učiněno v rozporu s postupem uvedeným v § 18 nebo se vyskytly jiné závažné
nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh zkoušky nebo její hodnocení, nařídí
opakovanou zkoušku. Rozhodnutí autorizujícího orgánu se oznamuje žadateli, jakož
i autorizované osobě nebo předsedovi zkušební komise.
(3) Opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o žádosti o přezkoumání žadateli, a to před tou autorizovanou osobou
anebo zkušební komisí, před kterou se konala předchozí zkouška. Opakované
zkoušce je přítomen zástupce autorizujícího orgánu. Zjistí-li autorizující orgán
závažné nedostatky v průběhu nebo hodnocení opakované zkoušky, postupuje podle
§ 16 odst. 2 písm. d).
(4) Náklady opakované zkoušky hradí autorizující orgán, který opakovanou
zkoušku nařídil; úhrada se neplatí.
(5) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho
osoby, které mají význam pro rozhodnutí o průběhu a výsledku zkoušky.
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HLAVA V

UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU
POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
§ 21
Dílčí kvalifikace získané v systému dalšího vzdělávání podle § 5 uzná
ředitel školy za účelem získání stupně vzdělání v systému počátečního vzdělávání za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 2) .

HLAVA VI
ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ
VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
§ 22
Autorizující orgány
Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním
výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:
a) podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich
změn (§ 7 a 8),
b) rozhodují o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace (§ 9 až 13 a 16),
c) vedou evidenci osob, jimž udělily autorizaci (§ 9), obsahující údaje uvedené v §
15,
d) poskytují Ústavu údaje o osobách, jimž udělily autorizaci, do seznamů
autorizovaných osob obsažených v Národní soustavě kvalifikací (§ 15),
e) jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci,
včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména
prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20,
f) zasílají orgánům sociálního zabezpečení kopii rozhodnutí o udělení, prodloužení
platnosti a odnětí autorizace fyzické osobě, a to do 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) vedou evidenci výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým udělily
autorizaci, včetně evidence vydaných osvědčení (§ 18 až 20).
§ 23
Ministerstvo
Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním
výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:
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a) koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle tohoto
zákona,
b) schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných a dílčích kvalifikací členěný
podle příslušnosti autorizujících orgánů,
c) schvaluje, mění a zrušuje kvalifikační standardy a hodnotící standardy (§ 7 a 8),
d) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Rady,
e) vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které
nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním
zřizovat církevní školy 13) , finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu
nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek,
maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona
získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných
způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu
všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle
zvláštního právního předpisu 14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené
zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,
f) vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných
do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev
nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy 13) , finanční
prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů,
spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v
konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující
ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní
soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v
rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu 14) ve střední
škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.
§ 24
Rada
(1) Rada je poradním orgánem ministerstva pro oblast kvalifikací.
(2) Rada má 18 členů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady
jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Členové Rady jsou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti
a) z osob navrhovaných
1. ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky,
2. profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi
zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími
právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských
zařízení a vysokými školami,
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b) z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo
financování dalšího vzdělávání.
(4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. Při prvním jmenování
členů Rady určí ministr školství, mládeže a tělovýchovy jednu třetinu členů, jejichž
funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí
po 2 letech. Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně.
(5) Rada plní úkoly podle tohoto zákona, zejména
a) projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího
uplatnění v praxi,
b) posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí
předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko.
skupiny.

(6) Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní

(7) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních
skupin upraví jednací řád Rady, který schvaluje ministr školství, mládeže a
tělovýchovy.
(8) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem.
(9) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v
obecném zájmu 15) . Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo
platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem 16) pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou
jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada
dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem
funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny.

HLAVA VII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25
(1) Postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem
je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo
povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková
osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá 17) .
(2) Na rozhodování podle § 20 se nevztahuje správní řád.
(3) Připadne-li poslední den lhůty uvedené v § 14, § 17 odst. 5 až 8, § 18
odst. 11 a 12 a § 20 odst. 1 až 3 na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.
(4) Na doručování písemností podle § 17 až 20 se vztahují příslušná
ustanovení správního řádu 18) obdobně.
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(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti
autorizace fyzických a právnických osob, náležitosti pozvánky ke zkoušce, formu
zkoušky, výši úhrady za provedení zkoušky, postup právnických osob vykonávajících
činnost školy při vykazování nákladů uvedených v § 23 písm. e) a f), náležitosti
a formu tiskopisu osvědčení, podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů
vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky, a ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí podrobnosti obsahu, struktury a způsobu
vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně podmínek a lhůt pro zařazování údajů
týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky
§ 26
V § 7 zákona č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb. , zákona č. 575/1990
Sb. , zákona č. 21/1993 Sb. , zákona č. 272/1996 Sb. , zákona č. 18/2004 Sb. a zákona
č. 362/2004 Sb. , se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a v oblasti získávání
kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu 1a) „.
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
„1a) Zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

ČÁST TŘETÍ
Změna školského zákona
§ 27
Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. , se
mění takto:
1. Nadpis části deváté zní: „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH“.
2. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.
3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
„§ 8a
Název právnické osoby a organizační složky státu
(1) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost
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podle § 8 odst. 7 , musí obsahovat vždy
a) označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy,
b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost
tohoto školského zařízení,
c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v
písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.
(2) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost
podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů
školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.
(3) Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný
název, je-li ministerstvem udělen.“.
4. V § 14 odst. 2 se slova „příslušného ročníku“ zrušují.
5. V § 16 odst. 8 a 9 se slova „se souhlasem krajského úřadu“ zrušují.
6. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s
upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce
asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či
registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas
ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského
úřadu.“.
7. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; v případě oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejvýše 46 povinných vyučovacích
hodin týdně“.
8. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova „dětí, žáků a studentů“ nahrazují slovy
„dětí, žáků, studentů a uchazečů“.
9. V § 28 odst. 7 se za větu první vkládá věta „Na vysvědčeních, výučních
listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo žáka nebo studenta, byloli mu přiděleno.“.
10. V § 60 odst. 8 větě první se slova „tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno
do konce srpna“ zrušují.
11. V § 61 odst. 4 se věta první zrušuje.
12. V § 79 odstavec 6 zní:
„(6) Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5
vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu
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stanoveném ředitelem školy.“.
13. V § 80 odst. 10 se slova „Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“
nahrazují slovem „ministerstvem“.
14. V § 81 odst. 6 se za větu první vkládá věta, která zní: „Žák, který již
získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle
předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky.“.
15. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V přihlášce se vždy uvádí
rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno.“.
16. Za § 113 se vkládají nové § 113a až 113c, které včetně nadpisů a
poznámek pod čarou č. 26a a 26b znějí:
„§ 113a
Uznávání dalšího vzdělání pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního
předpisu 26a) , se pro účely § 63 považuje za doklad o předchozím vzdělávání.
§ 113b
Uznání částečného vzdělání v průběhu vzdělávání
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního
předpisu 26a) , se pro účely § 70 považuje za doklad o částečném vzdělání žáka.
§ 113c
Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
(1) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního
předpisu 26a) získala dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech
odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému
výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání,
může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez
předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených
částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného
oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným
vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání
umožní, na základě žádosti osoby uvedené ve větě prvé, této osobě vykonání
závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném
termínu.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 může závěrečnou zkoušku, maturitní
zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři konat, i pokud není žákem příslušné
školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla
žákem školy. Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo
obcí, může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní
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zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené;
úplata je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy.
(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na obory vzdělání, v rámci kterých se
získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního
předpisu 26b) .
26a) Zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

26b) Zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. „.

17. V § 163 odst. 1 větě první se za slovo „zřizovatelů“ vkládají slova „ ;
ze státního rozpočtu se dále poskytují finanční prostředky na úhradu nezbytných
prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c“.
18. V § 163 odst. 1 se v úvodní části věty druhé slova „podle § 171 odst. 1 a
2“ nahrazují slovy „podle § 171 odst. 1 a 2 a na úhradu nezbytných prokazatelných
nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a
absolutorií v konzervatoři podle § 113c“.
19. V § 174 odstavec 9 zní:
„(9) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské
vzdělání, nejméně 5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními
právními předpisy 45) , nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou,
nejméně 20 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními
předpisy 45) .“.
20. V § 183 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, je při sdružování a
zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik a při
provádění statistických zjišťování 49) oprávněno využívat rodných čísel uchazečů,
dětí, žáků a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského
zařízení, je pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků
a studentů poskytovat.“.
21. V § 185 odst. 1 věta druhá zní: „Tímto dnem končí platnost učebních
dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním
ročníkem; do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho
ukončování postupuje podle těchto učebních dokumentů.“.
22. V § 185 odst. 2 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „7“ a za větu
první se doplňuje věta druhá, která zní: „Vyšší odborné školy mohou uskutečňovat
vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních
předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012.“.
23. V § 185 se doplňuje odstavec 24, který zní:
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„(24) Ředitel školy postupuje podle § 60 odst. 4 druhé části písmene a),
která začíná slovy „a dále výstupního hodnocení“, od školního roku 2007/2008.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících
§ 28
Zákon č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. , se
mění takto:
1. § 32 zní:
„§ 32
Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) , může
vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým
výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně
po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,
b) nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný
předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,
c) jestliže vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné
škole neumožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném studijním
programu příslušného studijního oboru; v tomto případě je postačující získání
nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru.“.
2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:
„§ 32a
Ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle
§ 3 odst. 1 písm. b) , pokud získala vzdělání studiem v akreditovaném magisterském
studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci
ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium
úspěšně ukončí.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona
§ 29
V § 3 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb. , zákona č. 273/1993 Sb. , zákona č. 303/1993
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Sb. , zákona č. 38/1994 Sb. , zákona č. 42/1994 Sb. , zákona č. 200/1994 Sb. , zákona
č. 237/1995 Sb. , zákona č. 286/1995 Sb. , zákona č. 147/1996 Sb. , zákona č. 19/1997
Sb. , zákona č. 49/1997 Sb. , zákona č. 79/1997 Sb. , zákona č. 217/1997 Sb. , zákona č.
15/1998 Sb. , zákona č. 157/1998 Sb. , zákona č. 167/1998 Sb. , zákona č. 356/1999 Sb.
, zákona č. 360/1999 Sb. , zákona č. 363/1999 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č.
122/2000 Sb. , zákona č. 123/2000 Sb. , zákona č. 124/2000 Sb. , zákona č. 149/2000 Sb.
, zákona č. 151/2000 Sb. , zákona č. 158/2000 Sb. , zákona č. 247/2000 Sb. , zákona č.
258/2000 Sb. , zákona č. 362/2000 Sb. , zákona č. 409/2000 Sb. , zákona č. 458/2000 Sb.
, zákona č. 100/2001 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 256/2001 Sb. , zákona č.
274/2001 Sb. , zákona č. 477/2001 Sb. , zákona č. 281/2002 Sb. , zákona č. 162/2003 Sb.
, zákona č. 224/2003 Sb. , zákona č. 167/2004 Sb. , zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č.
499/2004 Sb. , se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:
„ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné
způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona 23p) .
23p) Zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 30
V části I položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 217/2005 Sb. , zákona č. 228/2005 Sb. , zákona č. 361/2005 Sb. ,
zákona č. 444/2005 Sb. , zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb. , se doplňují
písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 26a znějí:
„j) Udělení autorizace26a) (oprávnění ověřovat
dosažení odborné způsobilosti vyžadované
k získání dílčí kvalifikace nebo dílčích
kvalifikací) za každou kvalifikaci
Kč 1 500
nejvýše však Kč 10 000
k) Prodloužení platnosti autorizace26a)
uvedené v písmenu j)
Kč 500

26a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 31
Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
, zákona č. 96/1993 Sb. , zákona č. 157/1993 Sb. , zákona č. 196/1993 Sb. , zákona č.
323/1993 Sb. , zákona č. 42/1994 Sb. , zákona č. 85/1994 Sb. , zákona č. 114/1994 Sb.
, zákona č. 259/1994 Sb. , zákona č. 32/1995 Sb. , zákona č. 87/1995 Sb. , zákona č.
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118/1995 Sb. , zákona č. 149/1995 Sb. , zákona č. 248/1995 Sb. , zákona č. 316/1996
Sb. , zákona č. 18/1997 Sb. , zákona č. 151/1997 Sb. , zákona č. 209/1997 Sb. , zákona
č. 210/1997 Sb. , zákona č. 227/1997 Sb. , zákona č. 111/1998 Sb. , zákona č. 149/1998
Sb. , zákona č. 168/1998 Sb. , zákona č. 333/1998 Sb. , zákona č. 63/1999 Sb. , zákona
č. 129/1999 Sb. , zákona č. 144/1999 Sb. , zákona č. 170/1999 Sb. , zákona č. 225/1999
Sb. , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb. , zákona č. 17/2000 Sb.
, zákona č. 27/2000 Sb. , zákona č. 72/2000 Sb. , zákona č. 100/2000 Sb. , zákona č.
103/2000 Sb. , zákona č. 121/2000 Sb. , zákona č. 132/2000 Sb. , zákona č. 241/2000
Sb. , zákona č. 340/2000 Sb. , zákona č. 492/2000 Sb. , zákona č. 117/2001 Sb. , zákona
č. 120/2001 Sb. , zákona č. 239/2001 Sb. , zákona č. 453/2001 Sb. , zákona č. 483/2001
Sb. , zákona č. 50/2002 Sb. , zákona č. 128/2002 Sb. , zákona č. 198/2002 Sb. , zákona
č. 210/2002 Sb. , zákona č. 260/2002 Sb. , zákona č. 308/2002 Sb. , zákona č. 575/2002
Sb. , zákona č. 162/2003 Sb. , zákona č. 438/2003 Sb. , zákona č. 19/2004 Sb. , zákona
č. 47/2004 Sb. , zákona č. 49/2004 Sb. , zákona č. 257/2004 Sb. , zákona č. 280/2004 Sb.
, zákona č. 359/2004 Sb. , zákona č. 360/2004 Sb. , zákona č. 436/2004 Sb. , zákona č.
562/2004 Sb. , zákona č. 628/2004 Sb. , zákona č. 669/2004 Sb. , zákona č. 676/2004 Sb.
, zákona č. 179/2005 Sb. , zákona č. 217/2005 Sb. , zákona č. 342/2005 Sb. , zákona č.
357/2005 Sb. , zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb. , se mění takto:
zní:

1. V § 15 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 82a

„(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za
zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání 82a) , pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani
nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však
10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací
období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním
postižením, až 15 000 Kč.
82a) Zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.

2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno zv), které zní:
„zv) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení
úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání 82a) , které souvisí s podnikatelskou nebo jinou
samostatně výdělečnou činností poplatníka, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka,
který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000
Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.“.
3. V § 38k odst. 5 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
podle § 15 ,“.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
4. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno l), které zní:
„l) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího
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vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 82a) ,
uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 .“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením
§ 32
V § 1 odstavec 3 zákona č. 306/1999 Sb. , o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb. , zní:
„(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké
školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením
plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky
vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty
vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole.“.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 33
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007, s výjimkou ustanovení
části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí
bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Příl.
Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ústřední správní úřad
příslušnost k autorizaci
pro povolání v oblasti
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo dopravy
dopravy a jejího uskutečňování
------------------------------------------------------------------
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Ministerstvo financí
finančního hospodaření, cen,
finanční kontroly a auditu,
účetnictví, daňového
poradenství, hospodaření
s majetkem státu, pojišťovnictví
-----------------------------------------------------------------Česká národní banka
bankovnictví
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo informatiky
informačních a komunikačních
technologií, poštovních služeb
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo kultury
umění, kulturně výchovné
činnosti, péče o kulturní
památky, církví a náboženských
společností, tisku a jiných
informačních
prostředků,
autorského zákona, výroby
a obchodu v oblasti kultury
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo obrany
zabezpečování obrany České
republiky, civilní ochrany
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo práce
pracovněprávních vztahů,
a sociálních věcí
bezpečnosti práce,
zaměstnanosti a rekvalifikace,
důchodového zabezpečení,
sociální péče, péče o rodinu
a děti, péče o občany, kteří
potřebují zvláštní pomoc
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo pro místní rozvoj domovního a bytového fondu,
územního plánování a stavebního
řádu, investiční politiky,
cestovního ruchu, pohřebnictví
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo průmyslu a obchodu využívání nerostného bohatství,
energetiky,
teplárenství,
plynárenství, těžby, úpravy
a zušlechťování ropy a zemního
plynu, tuhých
paliv,
radioaktivních surovin, rud
a nerud, hutnictví,
strojírenství, elektrotechniky
a elektroniky, průmyslu
chemického a zpracování ropy,
gumárenského a plastikářského,
skla a keramiky, textilního
a oděvního, kožedělného
a polygrafického, papíru
a celulózy a dřevozpracujícího
a pro výrobu stavebních hmot,
stavební výrobu, zdravotnickou
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výrobu, sběrné suroviny a kovový
odpad, vnitřního obchodu,
zahraničního obchodu, technické
normalizace, metrologie
a státního zkušebnictví,
průmyslového výzkumu, rozvoje
techniky a technologií,
puncovnictví a zkoušení drahých
kovů
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo spravedlnosti
soudů a státních zastupitelství,
vězeňství, probace a mediace
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo školství, mládeže činnosti škol a školských zařízení
a tělovýchovy
zařazených
ve
školském
rejstříku, vysokých škol, vědy,
výzkumu a vývoje, státní péče
o děti, mládež, tělesnou
výchovu, sport, turistiku
a sportovní reprezentaci státu
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo vnitra
veřejného pořádku, vnitřního
pořádku a bezpečnosti, včetně
dohledu
na
bezpečnost
a plynulost silničního provozu,
evidence obyvatel, archivnictví
a spisové služby, zbraní
a střeliva, požární ochrany,
pobytu cizinců a uprchlíků,
krizového řízení, civilního
nouzového plánování, ochrany
obyvatelstva a integrovaného
záchranného systému, správního
řízení, správního trestání,
Policie České republiky,
územních orgánů státní správy
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo zahraničních věcí zahraniční politiky
a diplomatických služeb
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo zdravotnictví
zdravotní péče, ochrany veřejného
zdraví, zdravotnické
vědeckovýzkumné činnosti,
vyhledávání, ochrany a využívání
přírodních léčivých zdrojů,
přírodních léčebných lázní
a zdrojů přírodních minerálních
vod, léčiv a prostředků
zdravotnické techniky pro
prevenci, diagnostiku a léčení
lidí, zdravotního pojištění
a zdravotnického informačního
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systému
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo zemědělství
zemědělství (s výjimkou ochrany
zemědělského půdního fondu),
vodního hospodářství (s výjimkou
ochrany přirozené akumulace vod),
ochrany vodních zdrojů a ochrany
jakosti povrchových a podzemních
vod, potravinářského průmyslu,
lesů, myslivosti a rybářství
(s výjimkou území národních
parků), komoditních burz, které
organizují obchody se zbožím
pocházejícím ze zemědělské
a lesní výroby, včetně výrobků
vzniklých jeho zpracováním,
veterinární správy, kontroly
a zkušebnictví pro oblasti
zemědělství, plemenářství,
veterinární péče,
rostlinolékařské péče, péče
o potraviny, péče o ochranu
zvířat proti týrání a pro ochranu
práv k novým odrůdám rostlin
a plemenům zvířat
-----------------------------------------------------------------Ministerstvo životního
životního prostředí, ochrany
prostředí
přirozené akumulace vod, ochrany
vodních zdrojů a ochrany jakosti
povrchových a podzemních vod,
ochrany ovzduší, ochrany přírody
a krajiny, provozování
zoologických zahrad, ochrany
zemědělského půdního fondu,
výkonu státní geologické služby,
ochrany horninového prostředí,
včetně ochrany nerostných zdrojů
a podzemních vod, geologických
prací a ekologického dohledu nad
těžbou, odpadovým hospodářstvím,
myslivosti, rybářství a lesního
hospodářství v národních parcích,
zabezpečení jednotného
informačního systému o životním
prostředí, včetně plošného
monitoringu, hydrometeorologie
------------------------------------------------------------------

Přílohy
1) Například zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. ,
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb. ,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb. , o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
125/2005 Sb. , zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. , zákon
č. 85/1996 Sb. , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb. , o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 46/2004 Sb. , zákon č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 224/1995 Sb. , o způsobilosti osob k
vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb. , zákon č. 258/2000 Sb.
, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 561/2004 Sb. , ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
3) Zákon č. 111/1998 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
4) Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.
5) § 113a až 113c zákona č. 561/2004 Sb. , ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
6) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. , o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání.
7) Zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 634/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
9) § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád.
10) § 2 písm. t) a § 6 zákona č. 352/2001 Sb. , o užívání státních symbolů České republiky a o
změně některých zákonů.
11) Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
12) § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.
§ 3 vyhlášky č. 223/2005 Sb. , o některých dokladech o vzdělání.
13) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech).
14) § 113c zákona č. 561/2004 Sb. , ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
15) § 124 zákoníku práce , ve znění pozdějších předpisů.
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16) Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 9 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní.
18) Zákon č. 500/2004 Sb. , ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
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16.2. Vyhláška 208/2007
208
VYHLÁŠKA
ze dne 7. srpna 2007
o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 25 odst. 5 zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), (dále jen
“zákon““):
§1
Podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)
(1) V Národní soustavě kvalifikací se vedle údajů uvedených v zákoně uvádějí další
údaje o dílčích kvalifikacích:
a.
b.

c.

datum schválení, změny nebo zrušení kvalifikačního standardu a
hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace,
subjekt nebo subjekty, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního
nebo hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny, z řad
1.
profesních komor,
2.
zájmových a profesních sdružení,
3.
organizací zaměstnavatelů,
4.
odborných společností,
5.
sdružení právnických osob, které vykonávají činnost školy
nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu1),
nebo
6.
reprezentace vysokých škol,
7.
zastoupených v sektorových radách, které se podílely na
přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu
dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny,
výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení dané dílčí
kvalifikace.

(2) Při každém zařazení údaje nebo jeho změny do Národní soustavy kvalifikací se
k danému údaji zapisuje poznámka uvádějící datum schválení nebo nabytí účinnosti
a datum změny platnosti údaje.
(3) Národní soustava kvalifikací je vedena způsobem umožňujícím vyhledávat a
třídit údaje podle údajů uvedených v § 6 zákona. Údaje obsažené v Národní soustavě
kvalifikací se ukládají na technickém nosiči dat nejméně jednou za týden.
§2
Podmínky a lhůty pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do
Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)
(1) Údaje o udělení, prodloužení platnosti, zániku nebo odnětí autorizace a údaje
o autorizovaných osobách a jejich změny se do Národní soustavy kvalifikací zařazují
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bezodkladně po jejich předání Národnímu ústavu odborného vzdělávání v Praze
příslušným autorizujícím orgánem2).
(2) Údaje a jejich změny, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 1 a jejich změn, se do
Národní soustavy kvalifikací zařazují bezodkladně po jejich schválení Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
§3
Podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob
(K § 10 a 11 zákona)
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost
autorizované osoby s autorizací pro určitou dílčí kvalifikaci v souladu s příslušným
hodnotícím standardem dané dílčí kvalifikace:
a.
b.
c.

předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné
způsobilosti,
ověřením odborné způsobilosti postupem, který je autorizujícím orgánem
stanoven v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu
dané dílčí kvalifikace, nebo
kombinací způsobů uvedených v písmenech a) a b).
§4
Forma zkoušky
(K § 17 odst. 1 a § 18 odst. 8 zákona)

Zkoušky ověřující dosažení konkrétní dílčí kvalifikace se konají formou:
a.
b.
c.
d.

písemné zkoušky,
ústní zkoušky,
praktické zkoušky, nebo
kombinací dvou nebo více forem uvedených v písmenech a) až c).
§5
Náležitosti pozvánky ke zkoušce
(K § 17 odst. 5 zákona)

Náležitostí pozvánky ke zkoušce je vždy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a
vědecká hodnost žadatele o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“),
datum narození uchazeče,
adresa místa trvalého pobytu uchazeče, popřípadě jiná adresa pro
doručování písemností uchazeči,
název dílčí kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno,
den, čas a místo konání zkoušky,
výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady za
provedení zkoušky.
§6
Výše úhrady za provedení zkoušky
(K § 17 odst. 3 a 7 zákona)

(1) Výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení konkrétní dílčí kvalifikace
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je rovna součtu paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě
členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým,
informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a
přiměřené odměny pro autorizovanou osobu, popřípadě členy zkušební komise.
(2) Výše paušální náhrady a odměny podle odstavce 1 za provedení zkoušky ověřující
dosažení konkrétní dílčí kvalifikace je stanovena v hodnotícím standardu příslušné
dílčí kvalifikace.
§7
Náležitosti a forma tiskopisu osvědčení
(K § 19 odst. 2 a 3 zákona)
(1) Tiskopis osvědčení obsahuje náležitosti podle vzoru formuláře osvědčení
uvedeného v příloze k této vyhlášce, včetně uvedení rodného čísla, jehož sdělení si
autorizovaná osoba vyžádá od uchazeče před vydáním osvědčení.
(2) Osvědčení je opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivem malého státního
znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu.
(3) Osvědčení se vyhotovuje na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm
s přípustnou odchylkou 3 mm.
§8
Podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů
o průběhu a výsledku zkoušky
(K § 18 odst. 12 a § 19 odst. 4 zákona)
(1) Autorizující orgán uchovává stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou
osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně; po uplynutí
uvedené lhůty uloží autorizující orgán daný stejnopis ve svém správním archivu,
kde ho uchová nejméně po dobu 45 let.
(2) Autorizující orgán uchovává záznam o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 10
let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně.
(3) Autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu
a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
§9
Postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů
spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
v konzervatoři
[K § 23 písm. e) a f) zákona]
(1) Za nezbytné náklady spojené s konáním závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle zákona získaly dílčí
kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí
stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních
činností v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu3) ve
střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,
se považují:
a.

příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních
nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající
z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro
zajištění konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v
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konzervatoři,
další neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením
průběhu závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v
konzervatoři, například náklady na materiál spotřebovaný při závěrečné
nebo maturitní zkoušce nebo absolutoriu a náklady na úhradu nákladů
spojených s užitím prostor, ve kterých se konala závěrečná nebo maturitní
zkouška nebo absolutorium, nebo úhradu nákladů služeb využitých při
konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria.
2) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající
činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát
nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní
školy4), krajským úřadům, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky; krajský
úřad předloží žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na
úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 bezodkladně Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy.
b.

(3) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající
činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo
registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní
školy3), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejpozději do 30 dnů ode
dne konání zkoušky.
(4) Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, ředitel
školy v případě, že podmínil možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní
zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úhrady ve výši jím stanovené,
sníží náklady vyčíslené v odstavci 1 o výši této úhrady.
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
Mgr. Kuchtová v. r.
(Příloha je dostupná na adrese:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb067-07.pdf.)
1)
2)
3)
4)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 2 písm. k) a příloha zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
§ 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Slovník
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Slovník

• Česko-anglický slovník odborných pojmů
• Anglicko-český slovník odborných pojmů
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Česko-anglický slovník odborných pojmů
bílkovina
bod mrznutí
čerstvé mléko
čerstvý nezrající sýr
dodávky mléka
dojení
dojnice
emulgovaný tuk
enzym
homogenizace mléka
chovatel krav
inseminační interval
jalovice
jogurt
kasein
kefír
kondenzované mléko
konzumní mléko
kozí sýr
kravské mléko
krmný den
kultivace
kvóta mléka
kysaná smetana
kysané mléko
kysané výrobky
kyselina máselná
kyselina mléčná
laktace
laktóza (mléčný cukr)
máselný olej
máslo
mastné kyseliny
měkký tvaroh
měkký zrající sýr
mezibřezost (období připouštění)
mikroorganismus

protein
freezing point
fresh milk
fresh unripened cheese
milk supplies
milking
dairy cow
emulsified fat
enzyme
milk homogenization
cow breeder
insemination interval
heifer
yogurt
casein
kephir
condensed milk
fluid milk
goat cheese
cow milk
feeding day
cultivation
milk quota
cultured cream
cultured milk
cultured products
butyric acid
lactic acid
lactation
lactose
butter oil
butter
fatty acids
soft quark
soft ripened cheese
service period
microorganism

Slovník

mléčné konzervy
mléčný tuk
mlékárna
mléko
mlezivo
močovina
narozené tele
nízkotučné mléko
odchované tele
odstředěné mléko
ochucené
ostatní mléčné výrobky
otelení
ovčí sýr
pasterované mléko
plísňový sýr
plnotučné mléko
podmáslí
polotučné mléko
polotvrdý sýr
produkce kravského mléka
přírodní sýr
sladká smetana
smetana
somatická buňka
spotřeba mléka
sušená syrovátka
sušené mléko
sušina
sýr
sýr v solném nálevu
sýrařství
syrovátka
syrové mléko
tavené sýry
tavený sýr
tele
trvanlivé mléko
tržní produkce mléka
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canned milk
butterfat
dairy
milk
colostrum
urea
born calve
low-fat milk
reared calve
skim milk
flavored
other dairy products
calving
sheep cheese
pasteurized milk
mold cheese
whole milk
buttermilk
half-fat milk
semi-hard cheese
cow milk producing
natural cheese
sweet cream
cream
somatic cell
milk consumption
dried whey
dried milk
dry matter
cheese
brined cheese
cheesemaking
whey
raw milk
processed cheeses
processed cheese
calve
UHT milk
commercial milk production
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tučnost mléka
tukuprostá sušina
tvaroh
tvarohovina
tvrdý tvaroh
úhyny telat
viskozita
vyřazení (z chovu)
zabřeznutí
zahuštěné mléko
zahuštěné mléko neslazené
zahuštěné mléko slazené
zrání
ztužování

fat butter content
non-fat solid
quark (quarg, curd)
coagulum
hard quark
mortality of calves
viscosity
culling
pregnancy
concentrated (condensed) milk
unsweeted condensed milk
sweeted condensed milk
ripening
setting
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Anglicko-český slovník odborných pojmů
born calve
brined cheese
butter
butter oil
butterfat
buttermilk
butyric acid
calve
calving
canned milk
casein
coagulum
colostrum
commercial milk production
concentrated (condensed) milk
condensed milk
cow breeder
cow milk
cow milk producing
cream
culling
cultivation
cultured cream
cultured milk
cultured products
dairy
dairy cow
dried milk
dried whey
dry matter
emulsified fat
enzyme
fat butter content
fatty acids
feeding day
flavored
fluid milk

narozené tele
sýr v solném nálevu
máslo
máselný olej
mléčný tuk
podmáslí
kyselina máselná
tele
otelení
mléčné konzervy
kasein
tvarohovina
mlezivo
tržní produkce mléka
zahuštěné mléko
kondenzované mléko
chovatel krav
kravské mléko
produkce kravského mléka
smetana
vyřazení (z chovu)
kultivace
kysaná smetana
kysané mléko
kysané výrobky
mlékárna
dojnice
sušené mléko
sušená syrovátka
sušina
emulgovaný tuk
enzym
tučnost mléka
mastné kyseliny
krmný den
ochucené
konzumní mléko
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freezing point
fresh milk
fresh unripened cheese
goat cheese
half-fat milk
hard quark
heifer
cheese
cheesemaking
insemination interval
kephir
lactation
lactic acid
lactose
low-fat milk
microorganism
milk
milk consumption
milk homogenization
milk quota
milk supplies
milking
mold cheese
mortality of calves
natural cheese
non-fat solid
other dairy products
pasteurized milk
pregnancy
processed cheese
processed cheeses
protein
quark (quarg, curd)
raw milk
reared calve
ripening
semi-hard cheese
service period
setting

bod mrznutí
čerstvé mléko
čerstvý nezrající sýr
kozí sýr
polotučné mléko
tvrdý tvaroh
jalovice
sýr
sýrařství
inseminační interval
kefír
laktace
kyselina mléčná
laktóza (mléčný cukr)
nízkotučné mléko
mikroorganismus
mléko
spotřeba mléka
homogenizace mléka
kvóta mléka
dodávky mléka
dojení
plísňový sýr
úhyny telat
přírodní sýr
tukuprostá sušina
ostatní mléčné výrobky
pasterované mléko
zabřeznutí
tavený sýr
tavené sýry
bílkovina
tvaroh
syrové mléko
odchované tele
zrání
polotvrdý sýr
mezibřezost (období připouštění)
ztužování

Slovník

sheep cheese
skim milk
soft quark
soft ripened cheese
somatic cell
sweet cream
sweeted condensed milk
UHT milk
unsweeted condensed milk
urea
viscosity
whey
whole milk
yogurt
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ovčí sýr
odstředěné mléko
měkký tvaroh
měkký zrající sýr
somatická buňka
sladká smetana
zahuštěné mléko slazené
trvanlivé mléko
zahuštěné mléko neslazené
močovina
viskozita
syrovátka
plnotučné mléko
jogurt
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