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Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o 
nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

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

• Cílem je:
– podpora kvalitních českých potravin a jejich výrobců 

– vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků

– inspirace dalších výrobců k inovativnímu přístupu k práci

• Podmínky soutěže:
– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky zabývající se 

potravinářskou výrobou

– do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly 
uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech

– řádné vyplnění přihlášky a její zaslání ve stanoveném termínu



2017 - 4. ročník 

Reformulace roku

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

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

iii. Potraviny, u kterých bylo vylepšeno složení tuků, např. snížení nebo 
odstranění transmastných kyselin, snížení nasycených mastných kyselin, atd.

iv. Obohacení portfolia o výrobek s vylepšeným složením z hlediska obsahu 
cukrů, tuků, soli nebo z hlediska obsahu energie.



a) BEAS, a s. za Chléb Kardicorn vícezrnný. Jedná se o výrobek, u něhož bylo výrazným 
způsobem sníženo množství soli oproti jiným výrobkům na trhu a zároveň byl ještě v 
inovovaném balení obdobně jako Chléb Hradišťan dvoukváskový.

b) CORAX TRADING s.r.o. za Jihočeské jerky zvěřinové natur, u nichž je snížen obsah soli oproti 
srovnatelným výrobkům na trhu.

c) IREKS ENZYMA, s.r.o. za Čirokovou bagetu, která je díky svému složení významným zdrojem 
vlákniny.

d) Nestlé Česko, s.r.o. za Margot s kokosem, u níž výrobce odstranil nežádoucí transmastné
kyseliny

e) POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. - Tvaroháček malina – snížený obsah cukrů

f) SEMIX PLUSO, spol. s.r.o. – Ovesné lupínky s jablky a skořicí snížený obsah cukrů



4. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek



5. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský 

výrobek“

 „Mikropodnik“ v následujících kategoriích:

Logo „ Reformulace roku“ mají právo používat logo tyto společnosti:

a) Corax Trading, s.r.o. – Bejby Jerky krůtí a  Bejby Jerky hovězí (snížen obsah soli  - obsah soli 1,5 g/100g, zlepšená 

textura výrobku)

b) ADVENI MEDICAL, spol. s r.o. - Bezlepkový chléb BODYGUARD s proteiny a vlákninou (s vysokým obsahem vlákniny,

s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin, zdroj bílkovin, s nízkým obsahem cukrů), bezlepkový chléb

GENTLEMAN kváskový (použití kvasu ze 4 přirozeně bezlepkových mouk), krekry s chia semínky a brokolicovými

klíčky a krekry s mákem a řasou Nori ( použití ovesných vloček bez lepku, s vysokým obsahem vlákniny, zdroj

omega-3 mastných kyselin, zdroj bílkovin)



5. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek“
Logo „ Reformulace roku“ mají právo používat logo tyto společnosti:

a) Emco spol. s r.o. - Emco Super kaše Chia semínka&lesní směs a Emco Super kaše Protein&chia s višněmi

(vláknina, omega-3MK, beta-glukany)

b) IDC-FOOD, s.r.o. – Dezert za studena vanilkový (vysoký obsah vlákniny – psyllium, bez cukrů)

c) MASO UZENINY PÍSEK, a.s. - MÚÚÚ Šunka omega-3 (obohacení o omega-3 mastné kyseliny)

d) Nestlé Česko, s.r.o.. – MAGGI Snackito Thajská kari čočka (zdroj vlákniny, s vysokým obsahem bílkovin)

e) Nestlé Česko, s.r.o.. – JOJO Medvídci 30 % méně cukru (významné snížení cukrů)

f) UNILEVER ČR, spol. s r.o. - Hellmann´s salátový dresink med a hořčice a Hellmann´s salátový dresink Tisíc

ostrovů (vylepšené složení z hlediska obsahu cukrů, tuku, soli a energie)

g) PENAM, a.s. – Večerní chlebík (vysoký obsah bílkovin a vlákniny)

h) Semix Pluso, s.r.o. – Sladké s rozumem (snížený obsah cukrů, vysoký obsah vlákniny, splňuje podmínky 

pamlskové vyhlášky)

i) IREKS ENZYMA s.r.o. – Sladový samožitný chléb se SLADEM Premium a sladový žitno-pšeničný chléb se

SLADEM Premium (použití směsi pěti sladů, chléb bez přídatných látek s výjimkou kyselina askorbové, zlepšení

čerstvosti výrobku, šťavnatosti střídky, vysoký obsah bílkovin, nízký obsah soli)

•



5. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek“





Oblasti inovace  2019

Bezpečnost a kvalita potravin

1. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je lépe zajištěna bezpečnost hotového 
výrobku

2. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například antimikrobiální obaly, obaly s informativní 
funkcí, balení do ochranné atmosféry apod.).

3. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku procesních  kontaminantů nebo  je pomáhají odstranit k 
během výrobního procesu (například snížení obsahu procesních kontaminantů).

4. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo provenience nebo lokálně používaný 
způsob výroby má vliv na vlastnosti produktu).

5. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho zrající sýry, fermentované masné 
výrobky apod.).

6. Netradiční receptura výrobku (použití netradiční složky vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny 
(například trvanlivost, senzorické vlastnosti, skladovatelnost za různých podmínek apod.), změna poměru 
složek).

7. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny.

b



Oblasti inovace 2019

Reformulace roku

1. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukrů, tuků anebo soli.

2. Potraviny, u kterých byla snížena energetická hodnota .

3. Potraviny, u kterých byla změněna skladba mastných kyselin, např. snížení nebo odstranění transmastných
kyselin, snížení podílu nasycených mastných kyselin, atd.

4. Potraviny, u kterých díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (např.: 
vitaminy, minerální látky, vláknina), případně u kterých byl zlepšen obsah obohacením či navýšením obsahu 
určité živiny nebo složky bohaté na danou živinu (např. navýšení obsahu vlákniny, bílkovin atd.)

5. Potraviny, které obsahují látky s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).



Reformulace roku (v kategorii se zúčastnily jen střední a velké podniky

jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

• SEMIX PLUSO, s.r.o. - Lněné pečivo omega-3

dále byly oceněny společnosti s  výrobky:

• Emco spol. s r.o. - Emco tyčinka s ořechem a proteinem bez přidaného cukru - kokos a 
mandle

• Emco spol. s r.o. - Emco tyčinka s ořechem a proteinem bez přidaného cukru - pistácie

• Emco spol. s r.o. - Emco super mysli bez přidaného cukru s jahodami

• Nestlé Česko, s.r.o. - ORION Granko ochucené kakaové

• SEMIX PLUSO, s.r.o. - Ovesná kaše pro děti s vápníkem, ovocem, bez lepku

• SEMIX PLUSO, s.r.o. - Ovesná kaše pro děti s vápníkem, čokoládou a banánem, bez lepku

• Řeznictví H + H, s.r.o. - Špekáčky extra 1978

• Zeelandia spol. s r.o. - Vícezrnný máslový mazanec se záparou (snížení obsahu cukrů 
nasycených MK, zvýšený obsah vlákniny, bílkovin)

6. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek



Název společnosti Název výrobku

1 Emco spol. s r.o. Super mysli - bez přidaného cukru Křupavé čokoláda a kokos

2 MADETA a.s. Lipánek tvarohový 130 g

3 Mattoni 1873 a.s. Mattoni esence malina

4 Mattoni 1873 a.s. Mattoni esence pomeranč

5 Mattoni 1873 a.s. Mattoni esence citron

6 Nestlé Česko s.r.o. Deli proteinová tyčinka s meruňkami

7 Nestlé Česko s.r.o. Maggi - sójová omáčka

8 Nestlé Česko s.r.o. Nestlé Cheerios oat

9 Nestlé Česko s.r.o. Sfinx pro energy citrus

10 Nestlé Česko s.r.o. Sfinx pro energy višeň a cola

11 OLMA,a.s. Olmíci piškotoví s ochucením  čokoláda

12 OLMA,a.s. Olmíci piškotoví s ochucením vanilka

13 SEMIX PLUSO, spol. s r.o. Proteinová polévka rajčatová

14 SEMIX PLUSO, spol. s r.o. Proteinová polévka špenátová

15 SEMIX PLUSO, spol. s r.o. Proteinová polévka hrachová

16 UNILEVER ČR, spol. s r.o. Re: FUEL sandwich on the go 85 ml /55 g

17 UNILEVER ČR, spol. s r.o. Breyers Blueberry a Vanilla 90 ml/62 g

18 UNILEVER ČR, spol. s r.o. Míša protein višně 400 ml/280 g

7. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek



Reformulace roku (v kategorii se zúčastnily jen střední a velké podniky

jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek

MADETA a.s. Lipánek tvarohový 130 g

dále byly oceněny společnosti s výrobky:
Emco spol. s r.o. Super mysli - bez přidaného cukru Křupavé 

čokoláda a kokos

Mattoni 1873 a.s. Mattoni esence pomeranč

Nestlé Česko s.r.o. Nestlé Cheerios oat

UNILEVER ČR, spol. s r.o. Re: FUEL sandwich on the go (zmrzlina)

7. ročník 
Soutěž „Cena  Potravinářské komory ČR o nejlepší 

inovativní potravinářský výrobek

použitá. čokoláda neobsahuje cukr 91 % celozrnné  ovesné mouky  a jen 9 % přidaného cukru.

Vícezrnné sušenky, vysoký obsah vlákniny, bez přídavku cukrů se sladidly (maltitol, erythritol)





Více informací o soutěži naleznete 
na webových stránkách 

http://soutez.foodnet.cz

http://soutěž.foodnet.cz/


Děkuji za pozornost

Dana Gabrovská

E-mail: gabrovska@foodnet.cz
Telefon:  296 411 192
Mobil:  737 287 004

mailto:gabrovska@foodnet.cz

