
III. 
 
Platné znění novelizovaných částí vyhlášky č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a 
mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, s vyznačením navrhovaných 
změn 

 
 

§ 12  
 

 (1) Jednotlivé skupiny mléčných výrobků a druhy mikroorganizmů mléčného kysání 
pro výrobu kysaných mléčných výrobků musí splňovat požadavky uvedené v nařízení o 
společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2), v příloze č. 1 k této vyhlášce a v 
příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 4. Fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky se 
týkají základních druhů výrobků bez ochucujících přísad. 
 
 (2) Ochucené kysané mléčné výrobky mohou obsahovat nejvýše 30 % hmotnostních 
ochucující složky. 

 
 (3) Kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek se označí 

a) názvem druhu, skupiny a podskupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 1 a 
tabulce 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce, 

b) obsahem tuku, a  
c) použitou ochucující složkou. 

  
 (4) Jako bílý jogurt lze označit všechny druhy jogurtu bez přidané ochucující složky. 
 

(5) Jako „řecký jogurt“ se označí jogurt, u kterého byl zvýšen obsah sušiny odebráním 
syrovátky, a který obsahuje nejméně 5,6 % mléčných bílkovin, které nebyly do výrobku 
záměrně přidány v koncentrované formě. Na obale výrobku se uvede země původu výrobku 
podle nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům11).  

 
(6) Jako „jogurt řeckého typu“ nebo „jogurt řeckého stylu“ se označí jogurt, který 

obsahuje nejméně 5,6 % bílkovin, čehož bylo dosaženo přidáním koncentrovaných 
bílkovinných mléčných složek před zahájením kysacího procesu. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb. 
 
 

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny 
 

 
Druh Skupina Podskupina 
Mléko tekuté kategorie konzumního mléka podle bodu 1 odst. 

III část IV přílohy VII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 

zahuštěné odtučněné, slazené nebo neslazené                   
částečně odtučněné nebo polotučné, slazené 
nebo neslazené   
plnotučné, slazené nebo neslazené                   

sušené odtučněné                 
částečně odtučněné nebo polotučné                   
plnotučné                   

Smetana tekutá ke šlehání                  
vysokotučná 

zahuštěná  
sušená  

Kysaný nebo 
zakysaný mléčný 
výrobek 

jogurt bílý 
smetanový        
řecký  
řeckého typu/stylu  

jogurtové mléko  
acidofilní mléko       
kefír  
kefírové mléko         
kysané mléko nebo 
smetanový zákys   

 

kysaná nebo zakysaná 
smetana 

 

kysané podmáslí  
kysaný mléčný výrobek s 
bifido kulturou     

 

Mléčný výrobek 
tepelně ošetřený 
po kysacím  
procesu 

  

Mléčný výrobek 
obohacený 
přídavkem mléčné 
kultury 

  

Máslo 
mlékárenské a 
koncentráty 
mléčného tuku 

máselný tuk nebo mléčný 
tuk bezvodý 

 

máselný koncentrát     
čerstvé máslo          
máslo  
máslo stolní  

Složený mléčný 
výrobek 

mléčný roztíratelný tuk 
(máselný přípravek 

 

máslo s přídavkem alkoholu     
Tvaroh měkký nebo odtučněný 

nízkotučný nebo jemný 
polotučný 
tučný 

termizovaný 

tvrdý nebo na strouhání 
nebo ke strouhání    
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Sýr přírodní čerstvý 
 zrající 

zrající pod mazem           
zrající v celé hmotě       
s plísní na povrchu         
s plísní uvnitř hmoty       
dvouplísňový    
v solném nálevu, bílý    
pařený    

 extra tvrdý (ke strouhání) 
tvrdý 
polotvrdý 
poloměkký 
měkký 

tavený roztíratelný 
s lomem 

tavený sýrový výrobek  
syrovátkový  

Bílkovinný mléčný 
výrobek 

potravinářský kasein   kyselý  
sladký 

potravinářský kaseinát   
mléčná bílkovina  

Mléčný výrobek 
ostatní 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb. 
 
 

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny 
 

 
Druh Skupina Podskupina 
Mléko tekuté kategorie konzumního mléka podle bodu 1 

odst. III část IV přílohy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 

zahuštěné odtučněné, slazené nebo neslazené                   
částečně odtučněné nebo polotučné, slazené 
nebo neslazené   
plnotučné, slazené nebo neslazené                   

sušené odtučněné                 
částečně odtučněné nebo polotučné                   
plnotučné                   

Smetana tekutá ke šlehání                  
vysokotučná 

zahuštěná  
sušená  

Kysaný nebo 
zakysaný mléčný 
výrobek 

jogurt bílý 
smetanový 
 

jogurtové mléko  
acidofilní mléko       
kefír  
kefírové mléko         
kysané mléko nebo 
smetanový zákys   

 

kysaná nebo zakysaná 
smetana 

 

kysané podmáslí  
kysaný mléčný výrobek s 
bifido kulturou     

 

Mléčný výrobek 
tepelně ošetřený 
po kysacím  
procesu 

  

Mléčný výrobek 
obohacený 
přídavkem 
mléčné kultury 

  

Máslo 
mlékárenské a 
koncentráty 
mléčného tuku 

máselný tuk nebo mléčný 
tuk bezvodý 

 

máselný koncentrát     
čerstvé máslo          
máslo  
máslo stolní  

Složený mléčný 
výrobek 

mléčný roztíratelný tuk 
(máselný přípravek 

 

máslo s přídavkem 
alkoholu    

 

Tvaroh měkký nebo odtučněný 
nízkotučný nebo jemný 
polotučný 
tučný 

termizovaný 

tvrdý nebo na strouhání  
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nebo ke strouhání    
Sýr přírodní čerstvý 

 zrající 
zrající pod mazem           
zrající v celé hmotě       
s plísní na povrchu         
s plísní uvnitř hmoty       
dvouplísňový    
v solném nálevu, bílý    
pařený    

 extra tvrdý (ke strouhání) 
tvrdý 
polotvrdý 
poloměkký 
měkký 

tavený roztíratelný 
s lomem 

tavený sýrový výrobek  
syrovátkový  

Bílkovinný 
mléčný výrobek 

potravinářský kasein   kyselý  
sladký 

potravinářský kaseinát   
mléčná bílkovina  

Mléčný výrobek 
ostatní 
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