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Rozsah činnosti 

Státní veterinární správy 



― Výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu

potravin živočišného původu

― Prodeji surovin a potravin živočišného původu v

tržnicích a na tržištích,

― Prodeji potravin živočišného původu v prodejnách kde

dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec,

nebo uvádění zvěřiny na trh

― Uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů,

mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při

poskytování stravovacích služeb

Státní veterinární správa provádí státní 

dozor při:



Kontroly u držitelů ocenění
Regionální potravina



Předmět kontroly

Předmětem kontroly SVS u výrobce oceněné potraviny je

ověření plnění podmínek Metodiky pro udělování značky

Regionální potravina. Kontrolováno je zda:

― Výrobky jsou označeny logem Regionální potravina

― Označení je v souladu s předpisy

― Složení uvedené v technické dokumentaci odpovídá skutečnosti

― Původ základních surovin je v regionu nebo v ČR

― Senzorické vlastnosti souhlasí s technickou dokumentací

― Technologický postup souhlasí s technickou dokumentací

― Výrobce zajišťuje laboratorní vyšetření výrobku pro účely ověření

souladu s technickou dokumentací a předložil příslušné záznamy

― U oceněných výrobků byly provedeny nějaké změny (v technol.

postupu, značení,…)



― Výrobce oceněného výrobku je povinen označit výrobek

logem „Regionální potravina“ nejpozději do 6 měsíců od

udělení ocenění

― U loga se kontroluje velikost a barevnost loga, písmo,

deformace loga dle „Logo manuálu Regionální

potravina“

― Výrobce oceněného výrobku oprávněný užívat logo od

data uvedeného na certifikátu do identického data (den a

měsíc) následujícího čtvrtého roku, poté musí být

odstraněno z obalu a příslušné dokumentace nejpozději

do 6 měsíců od data ukončení platnosti certifikátu

Kontrola užívání loga



― Ocenění výrobci logo na svých výrobcích často neuvádějí

― Někteří mají ocenění vyvěšeno pouze v prodejně, někteří

provozovatelé prezentují úspěchy svých výrobků na

webových stránkách, popř. informačních materiálech

Označení výrobku logem „Regionální 

potravina“



Dozorové orgány mají přístup k technické dokumentaci se

specifikacemi, které měl výrobek v době, kdy mu bylo

uděleno ocenění.

Kontroluje se původ surovin, fyzikální, chemické a

senzorické vlastnosti výrobku a další požadavky, které byly

předpokladem a podmínkou pro udělení ocenění

„Regionální potravina“.

Výrobce se musí sám přesvědčovat, že výrobek stále má

„naslibované“ vlastnosti, a při kontrole to doložit

(laboratorní vyšetřování, výrobní receptura apod.)

Kontrola souladu s technickou 

dokumentací



― První kontrola zaměřená na dodržování podmínek

„Metodiky pro udělování značky Regionální potravina“ se

provádí v rozmezí 6. až 9. měsíce práva provozovatele

potravinářského podniku užívat logo „Regionální

potravina“.

― Po dobu držení práva užívat logo „Regionální potravina“

se následně provádí kontrola zaměřená na dodržování

podmínek „Metodiky pro udělování značky Regionální

potravina“ vždy alespoň 1x za dva roky.

― Poslední kontrola probíhá 6 měsíců po skončení práva

užívat logo, ke kontrole odstranění loga z obalu.

Termíny úředních kontrol



Zjišťované závady u držitelů 

ocenění 

„Regionální potravina“



― V roce 2017 zkontrolovala SVS 59 výrobců a 96 

výrobků.

― Závady byly zjištěny u čtyř výrobků (3x masné výrobky, 

1x mléčný výrobek). U dvou masných výrobků 

neodpovídala naměřená hodnota NaCl, u dvou masných 

výrobků neodpovídala naměřená hodnota tuku a u 

jednoho neodpovídal obsah nasycených masných 

kyselin a bílkovin. Mléčný výrobek nevyhověl 

v parametru Enterobacteriacae v 1g.

Výsledky kontrol SVS u oceněných 

výrobců



Výsledky kontrol SVS u oceněných 

výrobců

Rok Počet 
zkontrolovaných 
výrobců

Počet 
zkontrolovaných
výrobků

Počet 
výrobků se 
závadou

2016 91 117 2

2017 59 96 4



― Výrobce není registrován, příp. není registrovaná určitá činnost

― Změna složení oproti tomu uvedenému v technické dokumentaci

― Nedostatky ve sledovatelnosti

― Nedostatky v systémech založených na HACCP, v provozním a

sanitačním řádu

― Neprovádění vlastní kontroly výrobních podmínek (např.

mikrobiologických stěrů)

― Neprovádění vlastního laboratorního vyšetření k ověření souladu s

technickou dokumentací

― Nevyhovující výsledky mikrobiologických vyšetření

(Enterobacteriaceae, E. coli, listerie, plísně)

Závady zjišťované v předchozích letech



Specifické označování 
potravin – označování 
původu masa



― Hovězí maso

Od 1. září 2000

― Vepřové, skopové, kozí, drůbeží

Od 1. dubna 2015

Povinné označování původu masa



― Povinné označování původu masa se vztahuje pouze na 

nezpracované čerstvé maso, tj. chlazené nebo 

mražené. Maso může být v půlkách, čtvrtích, dělené na 

části, plátkované, vykoštěné, rozsekané, krájené, mleté, 

rozmražené, ořezy apod. 

― Povinné označení původu masa se nevztahuje na 

maso, které bylo zpracováno (tepelně upravené, sušené, 

marinované, uzené apod.) tj. nevtahuje se na masné 

výrobky a masné polotovary. 

Označování původu masa – Způsob 

úpravy masa



Povinné označování původu se vtahuje na maso určené 

pro konečného spotřebitele a zařízení stravovacích služeb, 

a to na 

― balené, 

― zabalené,

― nebalené. 

Označování původu masa - balení



― Identifikační číslo zvířete nebo skupiny zvířat

― Schvalovací číslo jatek

― Schvalovací číslo bourárny

― Země narození

― Země výkrmu / chovu Původ

― Země porážky

Označování původu hovězího masa



― Země chovu

― Země porážky 

Označování původu vepřového, 

skopového, kozího a drůbežího masa



Označení „Telecí“
„Hovězí maso 

z mladého skotu“

„Mladý 

býk“
„Býk“ „Volek“ „Jalovice“ „Kráva“

Věk 

zvířete 

(měsíce)

Méně 

než 8
8 – 12 12 – 24

24 a 

více

12 a 

více

12 a 

více

Doplňující 

podmínky

Povinně se uvede věk při 

porážce

Lze použít: „věk při porážce: 

mladší 8 měsíců“, „věk při 

porážce: od 8 do 12 měsíců“

Další zvláštní požadavky na označování 

hovězího masa



Závady v označování 
potravin živočišného 

původu



― Nedostatky se objevují především rozhodne-li se

výrobce impulzivně balit výrobek, který doposud vyrábí

jako nebalený

― Po konzultacích s dozorovým inspektorem dochází

k nápravě

― Někteří inspektoři SVS aktivně nabízí výrobcům pomoc

před přihlášením do soutěže mj. i s posouzením

označení výrobku

Označování výrobků



Nebalené potraviny



Nebalené potraviny – masné výrobky

K prodávaným masným výrobkům 

není poskytnuta žádná informace pro 

spotřebitele.

(V době kontroly na výrobky sněžilo)



V těsné blízkosti chybí 

jméno nebo obchodní název 

a adresa sídla 

provozovatele 

potravinářského podniku, 

který potravinu vyrobil.

V blízkosti místa nabízení 

potraviny k prodeji chybí 

datum použitelnosti nebo 

datum minimální 

trvanlivosti.

Nebalené potraviny – mléčné výrobky



Ryby čeledi Gempylidae (např. Ruvettus pretiosus (Oilfish), 

Lepidocybium flavobruneum (Escolar, Butterfish))  

Smí být uváděny na trh pouze v prvním nebo dalším balení 

a obecný název na etiketě musí být doplněn názvem 

vědeckým. Musí být vhodným způsobem označeny 

informacemi pro spotřebitele o způsobech přípravy/vaření a 

o rizicích souvisejících s přítomností látek s nepříznivými 

gastrointestinálními účinky (intenzivní, olejovitá diarhea

oranžové barvy)

Nebalené potraviny - ryby



Nebalené potraviny - ryby



Jméno (název) a adresa 
provozovatele 
potravinářského podniku



Na etiketě uvedena neúplná adresa producenta (pouze 

jméno a IČ). Kontrolou živnostenského rejstříku zjištěno, že 

uvedené IČ patří jinému podnikatelskému subjektu. 

Informace o osobě odpovědné za 

označení potraviny



Složení, seznam složek, 
zvýrazněné složky



Seznam složek

― Není uvedeno 

množství masa, 

― Chybí identifikační 

značka

― Tvrzení „Výrobek 

neobsahuje 

alergeny“



― Neseřazení složek sestupně

― Neuvedení všech složek

― Použití jiné složky než deklarované na obalu

Seznam složek 



― Neuvedení množství složky uvedené v názvu potraviny,

zdůrazněné nebo důležité pro charakterizaci potraviny

Zvýrazněné složky



Zvýrazněné složky



― Zvýraznění nealergenní složky

Označení alergenů



― Alergen není uveden nebo zdůrazněn ve složení

― Uvedení alergenu namísto suroviny (pšenice x lepek)

Označení alergenů



― Neuvedení všech alergenů

― Používání označení „bez alergenů“

Označení alergenů



Datum minimální trvanlivosti

Datum použitelnosti



― Použití nesprávného formátu („Spotřebujte do 24 hodin“

apod.)

― Nesprávné uvádění dvojích dat

Datum minimální trvanlivosti/datum 

použitelnosti



― Neuvedení přesného odkazu, kde je datum na obale

uvedeno

Datum minimální trvanlivosti/datum 

použitelnosti



Název, zákonný název



― Některé názvy je možné použít pouze pro legislativou

definované potraviny

Zákonný název



Výroba některých potravin je vázána na konkrétní území,

nebo suroviny musí pocházet z konkrétního území, nebo

potravina s daným názvem musí splňovat stanovené

požadavky

Chráněné a zakázané názvy



Výživové údaje, čisté množství



― Neuvedení všech výživových údajů

Uvádění výživových údajů



Opakování výživových údajů

Uvádění výživových údajů



Výživové údaje x jakostní údaje



― Neuvedení ve správných jednotkách 

(hmotnostních/objemových)

― Neuvedení čisté hmotnosti po odkapání

Čisté množství potravin



Čistá hmotnost, hmotnost pevného 

podílu

― U potravin v nálevu je potřeba uvádět hmotnost 

pevného podílu

― Hmotnost pevného podílu musí odpovídat i v 

okamžiku dodání spotřebiteli



Používání přídatných látek 
(„éčka“)



― Neuvedení všech přídatných látek, které mají ve

výrobku technologickou funkci × uvádění přídatných

látek, které nemají technologickou funkci

Nesprávné použití přídatných látek



― Neuvedení nebo špatné zařazení přídatných látek do

funkční skupiny

― Uvádění nepravdivých informací (bez konzervantů,

bez éček,…)

Nesprávné použití přídatných látek



Nesprávné použití přídatných látek

Výrobek obsahoval 

nepovolené přídatné 

látky maskované jako 

„Bindung döner“.



Ostatní závady v označování



― Nesprávné používání zkratek

Používání zkratek



Informace o potravině nesmí vyvolávat dojem, že potravina

má zvláštní vlastnosti, přestože všechny podobné potraviny

mají stejné vlastnosti. Například zdůrazňování

nepřítomnosti nebo přítomnosti některé ze složek.

Zakázané informace



Informace o potravině nesmí vyvolávat dojem, že potravina

má zvláštní vlastnosti, přestože všechny podobné potraviny

mají stejné vlastnosti.

Zakázané informace



Informace o potravině nesmí vyvolávat dojem, že potravina

má zvláštní vlastnosti, přestože všechny podobné potraviny

mají stejné vlastnosti.

Zakázané informace



Zejména na trzích 

prodávající opomíjejí, že 

potraviny musí být 

označeny v českém 

jazyce

Informace v českém jazyce



Identifikační označení

Potraviny živočišného 

původu musí být 

označeny identifikační 

značkou



Čitelnost

Informace pro 

spotřebitele musí 

být čitelné



Specifikace



Děkuji Vám za pozornost

MVDr. Jan Váňa, MVDr. Lenka Sedláčková

Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví ÚVS SVS


