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Certifikace syrového mléka a 
výrobků v režimu jakosti Q CZ, 

aktuální informace 

řešení projektu NAZV KUS QJ1210301 (Mastitis)

Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH, a.s.

Věstník MZe ročník 2016, částka 1
„Zpřesnění pravidel certifikace produktů v režimu jakosti Q1…“

pro producenty ( produkt M1) syrové kravské mléko
pro zpracovatele (produkt M2) mlékárenský výrobek

Požadavky na produkty M1 a M2

Parametry syrového kravského mléka pro splnění  režimu jakosti 
QCZ  (tabulka)

Parametry pro mlékárenský výrobek v režimu jakosti QCZ 
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.

Parametry pro mlékárenský výrobek v režimu jakosti QCZ

výrobek, který byl zpracován zpracovatelem, který nakoupil 
a následně zpracoval minimálně 60% syrového kravského 
mléka v režimu jakosti Q CZ z celkového množství ….. ve 

sledovaném období
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Fáze certifikace

- podání žádosti certifikačnímu orgánu (COP)
- vydání Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ 
(s platností 15 měsíců)

- poskytování dokladů pro posuzování shody na základě 
laboratorních výsledků (protokoly akreditované laboratoře
s výsledky v rozsahu a ve frekvenci podle tabulky 1 a

následujících poznámek), doložení zajišťuje producent
mléka. Po dobu sledovaného 12 měsíčního období
- posouzení shody parametrů 
- vypracování zprávy o hodnocení (shoda či neshoda)

.

Postup při certifikaci
-vypracování zprávy o hodnocení (shoda či neshoda)

shoda 
- vystavení certifikátu, zapsání do seznamu vydaných 
certifikátů

neshoda 
- žadatel přijme nápravná opatření, zašle COP  zprávu o 
nápravných opatřeních, COP rozhodne, zda jsou nápravná 
opatření akceptovatelná a v kladném případě vydá 
certifikát, v záporném  případě nevydá certifikát a odebere 
potvrzení o vstupu do režimu QCZ.
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Platnost certifikátu 5 let

podmíněna průběžným posuzováním schody 
parametrů v rámci periodického dozoru 

dozorové období je periodický interval 12 
kalendářních měsíců počínající 1 den následujícího 
měsíce po vydání certifikátu

časová posloupnost:

a) ukončení dvanácti měsíčního období
b) vyhodnocení parametrů, vypracování zprávy

COP, vydání certifikátu na dobu 5 let
c) začátek dozorového období  je první den

následujícího měsíce po vydání certifikátu

v případě neshody - možnost  přijmout nápravná 
opatření , zaslání zprávy a její posouzení COP 
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Počet mléčnic přihlášených do Q CZ (produkt M1) 
zdroj databáze COP

Termín  vstupu do QCZ počet

Květen 760

Červen 252

Červenec 46

Srpen 38

Září 87

Říjen (do 20.10.) 4

CELKEM 1189

Počet zpracovatelů přihlášených do Q CZ 
(produkt M2) zdroj databáze COP

Termín  vstupu do QCZ počet

Květen 44

Červen 7

Červenec 3

Srpen 5

CELKEM 59
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Aktivity ČMSCH

COP nemá povinnost průběžně informovat uchazeče o 
plnění hodnotících parametrů

Umožnit využití výsledků analýz vzorků mléka odebraných 
pro stanovení ceny (systém zpeněžování)

- - - - - - - - - - - -
Dohodnut pravidla pro posuzování shody s COP

Připravit pro chovatele a mlékárny aplikaci pro průběžné 
sledování parametrů

Aktivity ČMSCH

Umožnit využití výsledků analýz vzorků mléka 
odebraných pro stanovení ceny 

(systém zpeněžování)
- - - - - - - - - - - -

Dodatky smluv s mlékárnami o značení vzorků pro 
systém Q CZ

Měsíční zpracovávání souborů výsledků a zasílání 
tištěných protokolů o zkouškách COP

(měsíčně cca 200 protokolů s 2000 vzorků)
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Aktivity ČMSCH

Dohodnut pravidla pro posuzování shody s COP
Připravit pro chovatele a mlékárny aplikaci pro 

průběžné sledování parametrů
- - - - - - - - - - - -

Jednání ČMSCH a Madety s COP 

Dohoda o způsobu výpočtu sledovaných 
parametrů, v nápovědě aplikace LRM –rozbory 

zpeněžování – hodnocení jakosti mléka QCZ
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Pro využití aplikace nutno zadat 

Datum vydání potvrzení o vstupu do Q CZ
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Aplikace je aktuálně využívána
pro náhledy výsledků 304 mléčnic

Posouzení průběžného plnění 
parametrů QCZ u 260 mléčnic

Průběžně plní parametry Q CZ 194 mléčnic 
(75%), neplní 66 mléčnic (25%) 
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Děkuji za pozornost


