
Příloha č.1 

Seznam potravin z krátkého dodavatelského řetězce, na něž se vztahuje povinnost dle § 9b odst. 3 
zákona 

Kód CZ-CPA 2015 // Název položky 

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 

01.11.61 Fazole, zelené 

01.11.62 Hrách, zelený 

01.11.69 Ostatní zelené luštěniny 

01.11.71 Fazole, sušené 

01.11.72 Boby obecné, sušené 

01.11.74 Čočka, sušená 

01.11.75 Hrách, sušený 

01.11.81 Sójové boby 

01.11.91 Lněná semena 

01.11.92 Hořčičná semena 

01.11.95 Slunečnicová semena 

01.11.99 Ostatní olejnatá semena j. n. 

01.13.11 Chřest 

01.13.12 Zelí 

01.13.13 Květák a brokolice 

01.13.14 Salát hlávkový 

01.13.15 Čekanka 

01.13.16 Špenát 

01.13.19 Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina 

01.13.31 Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum) 

01.13.32 Okurky salátové a okurky nakládačky 

01.13.33 Lilek 

01.13.34 Rajčata 

01.13.39 Ostatní plodová zelenina j. n. 



01.13.41 Mrkev, vodnice a tuřín 

01.13.42 Česnek 

01.13.43 Cibule 

01.13.44 Pór a jiná cibulová zelenina 

01.13.49 Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu) 

01.13.51 Brambory 

01.13.80 Houby 

01.13.90 Zelenina, čerstvá, j. n. 

01.21.11 Stolní hrozny, čerstvé 

01.21.12 Ostatní vinné hrozny, čerstvé 

01.24.10 Jablka 

01.24.21 Hrušky 

01.24.23 Meruňky 

01.24.24 Třešně 

01.24.25 Broskve 

01.24.27 Švestky 

01.24.29 Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n. 

01.25.12 Maliny 

01.25.13 Jahody 

01.25.19 Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n. 

01.25.33 Lískové oříšky 

01.25.35 Vlašské ořechy 

01.28.12 Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové 

01.47.21 Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá 

01.47.22 Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá 

01.49.21 Přírodní med 

VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 

10 Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací 

10.11.11 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené 

10.11.12 Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené 



10.11.13 Skopové maso, čerstvé nebo chlazené 

10.11.14 Kozí maso, čerstvé nebo chlazené 

10.11.20 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo 
chlazené 

10.11.31 Hovězí maso, zmrazené 

10.11.32 Vepřové maso, zmrazené 

10.11.33 Skopové maso, zmrazené 

10.11.34 Kozí maso, zmrazené 

10.11.39 Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), čerstvé, chlazené nebo zmrazené j.n. 

10.11.50 Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový 

10.12.10 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené 

10.12.20 Drůbeží maso, zmrazené 

10.12.40 Jedlé drůbeží droby 

10.13.11 Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta) 

10.13.12 Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené 

10.13.13 Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě 
vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů 

10.13.14 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve 

10.13.15 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě pokrmů z upraveného masa a 
drobů 

10.31.11 Brambory zmrazené 

10.31.12 Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené 

10.31.13 Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet 

10.31.14 Brambory upravené nebo konzervované 

10.32.11 Šťáva z rajských jablek 

10.32.15 Hroznová šťáva 

10.32.16 Jablečná šťáva 

10.32.17 Směsi ovocných a zeleninových šťáv 

10.32.19 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy 

10.39.11 Zelenina, zmrazená 

10.39.12 Zelenina prozatímně konzervovaná 



10.39.13 Sušená zelenina 

10.39.14 Krájená a balená zelenina a ovoce 

10.39.15 Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených 
zeleninových pokrmů 

10.39.16 Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených 
zeleninových pokrmů 

10.39.17 Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, 
kromě upravených zeleninových pokrmů 

10.39.18 Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo 
konzervované v octě nebo kyselině octové 

10.39.21 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené 

10.39.22 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy 

10.41.19 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 

10.41.23 Slunečnicový olej, surový 

10.41.24 Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové 

10.41.54 Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený 

10.41.56 Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený 

10.41.59 Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a 
jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené, j. 
n. 

10.42.10 Margarín a podobné jedlé tuky 

10.51.11 Upravené tekuté mléko 

10.51.12 Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené 

10.51.21 Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě 

10.51.22 Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě 

10.51.30 Máslo a mléčné pomazánky 

10.51.40 Sýry a tvaroh 

10.51.51 Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené 

10.51.52 Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana 

10.51.55 Syrovátka 

10.51.56 Mléčné výrobky j. n. 



10.52.10 Zmrzlina a podobné výrobky 

10.61.21 Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže 

10.61.22 Ostatní obilné mouky 

10.61.23 Zeleninové mouky a krupice 

10.61.24 Směsi pro přípravu pekařských výrobků 

10.61.31 Krupice a krupička z pšenice 

10.61.32 Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n. 

10.61.33 Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn 

10.62.11 Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby 

10.62.13 Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy 
j. n.  

10.62.14 Kukuřičný olej 

10.71.11 Chléb, čerstvý 

10.71.12 Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé 

10.72.11 Suchary, opékaný chléb 

10.72.12 Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky 

10.72.19 Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky 

10.82.23 Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao 

10.82.24 Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem 

10.83.15 Bylinné čaje 

10.84.11 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové 

10.84.12 Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a 
připravená hořčice 

10.84.30 Potravinářská sůl 

10.89.11 Polévky, bujony a přípravky z bujonů 

10.89.12 Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách 
vařená nebo konzervovaná; vaječný albumin 

10.89.13 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky 
do pečiva 


