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Kontroly výrobců potravin 
oceněných značkou Regionální potravina

• Zaměření kontrol SZPI:

ověření dodržování zákonných a nadstandardních požadavků
uvedených v Metodice pro udělování značky Regionální
potravina

• Dostupnost platné Metodiky:

http://www.regionalnipotravina.cz/files/metodika-a-

loga/Metodika2016.pdf

http://www.regionalnipotravina.cz/files/metodika-a-loga/Metodika2016.pdf
http://www.regionalnipotravina.cz/files/metodika-a-loga/Metodika2016.pdf
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•udělení loga
držitel značky „Regionální potravina“ označí výrobek logem Regionální potraviny 
nejpozději do 6 měsíců od jeho udělení

•užívání loga
držitel značky „Regionální potravina“ je oprávněn užívat logo po dobu 4 let

•důvody pro odejmutí loga a zákaz užívání značky RP
uvedeny v kapitole 3 Hlavy II. Metodiky

•výrobek není znovu oceněn RP
logo značky „Regionální potravina“ musí být odstraněno z obalu daného výrobku a 
příslušné dokumentace nejpozději do 6 měsíců od ukončení platnosti certifikátu

• pozor na změny  
držitel značky „Regionální potravina“ je povinen předem informovat SZIF o všech 
změnách oceněného výrobku 

Kontroly výrobců potravin 
oceněných značkou Regionální potravina
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• kontrola se zaměřovala zejména na:

- původ potravin a dosledovatelnost surovin použitých

ve výrobě

- senzorické požadavky

- technologické postupy

- dodržování hygienických předpisů

• velmi dobrý standard
– celkem provedeno 99 kontrol

– zkontrolováno 55 šarží, pouhá jedna nevyhověla
(Džem z českým malin) – tzn. méně než 2 %

Regionální potravina
výsledky kontrol SZPI za rok 2017
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Výsledky kontrol SZPI za rok 2017

*jedna nevyhovující šarže – Džem

Kontrolované komodity Počet odebraných šarží

Vína jiná než révová 2

Pekařské výrobky 24

Zpracovaná zelenina a houby 4

Studená kuchyně 2

Nealkoholické nápoje 2

Zpracované ovoce 6*

Pivo 4

Cukrářské výrobky a těsta 6

Jedlé tuky a oleje 1

Čerstvá zelenina a houby 2

Zmrzliny, mražené krémy 1

Ostatní potraviny jinde nezařazené včetně zmrazených 1

Celkem 55
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Nejčastěji zjišťované nedostatky 

u malých a středních provozovatelů

potravinářských podniků (PPP) 

z pohledu SZPI
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• výrobce RP není registrován u příslušného orgánu dozoru (SZPI 
nebo SVS)

- dle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně

potravin a § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o

potravinách a tabákových výrobcích je PPP povinen

oznámit zahájení činnosti příslušnému orgánu dozoru

• výrobce RP chybně vyplní přihlašovací dokumenty či uvede 
neúplné informace

- formuláře dostupné na webu SZPI:   

http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx

PŘIHLAŠOVÁNÍ/REGISTRACE

http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx
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• výrobek není vyroben ze surovin pocházejících z daného regionu 
nebo ČR

– Hlava I, odst. 2 písm. b) Metodiky RP

– výrobek musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného 
regionu, případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z tuzemských 
surovin

– podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %  

– hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu

• použití loga RP po vypršení lhůty pro jeho použití

• výrobce vyrobí potravinu „pouze na soutěž“

– dále se již nevyrábí/neuvádí do oběhu

– je nutno udržet stejnou kvalitu u všech vyrobených šarží oceněné 
potraviny

PORUŠENÍ METODIKY 
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označování není v souladu s platnými právními předpisy:

• ČR

– Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

– Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování 
potravin

– Komoditní vyhlášky 

• EU

– Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva 

– Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům 

OZNAČOVÁNÍ 
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• absence zákonného názvu potraviny (obchodní x 
zákonný název)
– dle příslušných komoditních vyhlášek 

Příklad u zpracovaného ovoce:
Džem výběrový (Extra) – jahodový

Pozn.: Marmeláda - potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody a jedné 
nebo více surovin získaných z citrusových plodů (§ 6 písm. j) vyhláška č. 157/2003 
Sb.

Příklad u pečiva:
Houska - Běžné pečivo pšeničné

OZNAČOVÁNÍ 
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• složky ve složení potraviny nejsou uvedeny sestupně dle hmotnosti

– čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011

• nejsou uvedeny všechny aditivní látky nebo jsou uvedeny nepřesně 

– např. chybějící skupina u přídatné látky - příloha VII část C 
nařízení (EU) č. 1169/2011 v návaznosti na čl. 9 uvedeného 
nařízení (emulgátor,  barvivo, plnidlo…)

• složky jsou uvedeny pouze obecně 

– např. ovoce – přitom se jedná o meruňkový džem 
– nebo je ve složení uvedena např. pouze mouka (ale je nutno ji 

specifikovat – pšeničná, žitná, apod.) – možný alergen 

OZNAČOVÁNÍ 
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Nejčastější nedostatky u malých a středních PPP – OZNAČOVÁNÍ 
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• zdůrazňování přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo 
živin
– čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011
– informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména:
vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, 
pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné 
charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo 
nepřítomnosti určitých složek nebo živin

Př.: „BEZ“..
GMO, Éček, Chemických konzervantů, umělých barviv,.. 

Doplněna popisná informace
např.: Stejně jako ostatní 100% jablečné šťávy

OZNAČOVÁNÍ 
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• chybí % vyjádření množství složky, která je zdůrazněna v 
názvu potraviny, vyobrazená na obale apod.
– článek 22 a příloha VIII odst. 3 nařízení č. 1169/2011
– Údaj o množství složky nebo skupiny složek:

a) se vyjádří jako procentní podíl, který odpovídá
množství složky nebo složek v okamžiku jejich použití a
b) uvede se buď v názvu potraviny, nebo bezprostředně
vedle tohoto názvu, nebo v seznamu složek společně s
danou složkou nebo skupinou složek

!POZOR na záměny! 
• náplň koláče jablečná povidla; ve specifikaci a názvu potraviny 

švestková povidla

• Použití aroma        s příchutí jahoda x jahodový

OZNAČOVÁNÍ
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OZNAČOVÁNÍ 



16

• nejsou uvedeny alergeny
nebo

• jsou uvedeny, ale v rozporu s čl. 21 nařízení č. 1169/2011
→ alergen není zdůrazněn ve složení

(např. typ písma, styl písma (NE kurzíva), barva pozadí…)
Složení: cukr, Mléko, …
Složení: cukr, MLÉKO, …
Složení: cukr, mléko,…

→ není uveden konkrétní druh
(např. obilniny – ječmen)

→ jako alergeny označeny i složky, které alergeny nejsou
(např. kokos, kakao, kukuřičný škrob, mléčná kultura)

→ výrobci neuvádí ve složení surovinu, ale přímo alergen
(např. místo pšenice uvedou jen lepek)

OZNAČOVÁNÍ 
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OZNAČOVÁNÍ 
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• není uvedena čistá hmotnost potraviny po odkapání 
- příloha IX nařízení (EU) č. 1169/2011

• formát data použitelnosti nebo data minimální 
trvanlivosti není ve formátu dle nařízení (EU) č. 
1169/2011
- čl. 24, příloha X nařízení (EU) č. 1169/2011

• chybí jméno nebo obchodní název a adresa PPP, pod 
jehož jménem je potravina uváděna na trh nebo jsou 
tyto informace neúplné (uvedena např. pouze webová 
adresa)

OZNAČOVÁNÍ 
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• používání nepovolených zdravotních a 
výživových tvrzení

- uvedení nespecifického zdravotního tvrzení   

bez doplnění specifického

- např. "zdravý jogurt" nebo „jogurt pro vaše 

zdraví" 

• informace na webovém portále SZPI:

http://www.szpi.gov.cz/clanek/vyzivova-a-
zdravotni-tvrzeni.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

OZNAČOVÁNÍ

http://www.szpi.gov.cz/clanek/vyzivova-a-zdravotni-tvrzeni.aspx?q=Y2hudW09MQ==
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• Povinné uvádění výživových údajů

– od 13. 12. 2016

– čl. 9 odst. 1 písm. l) Nařízení (EU) č. 1169/2011 o 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
(další specifika dle Oddílu 3 Nařízení)

Označování potravin výživovými údaji
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• povinné výživové údaje zahrnují informace o:

!!pořadí povinných výživových údajů nelze měnit!!

Označování potravin výživovými údaji 

Energetická hodnota kJ/kcal

Tuky

z toho nasycené mastné kys.

g

Sacharidy

z toho cukry

g

Bílkoviny g

Sůl g
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• povinné výživové údaje lze doplnit o:
- mononenasycené mastné kyseliny (monoenové mastné kyseliny)
- polynenasycené mastné kyseliny (polyenové mastné kyseliny)
- polyalkoholy
- škrob
- vláknina
- veškeré vitaminy nebo min. látky

• a lze opakovat následující výživové údaje: 
- energetická hodnota

nebo
- energetická hodnota + množství tuků + nasycených mastných 
kyselin + cukrů + soli

Označování potravin výživovými údaji 
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Označování potravin výživovými údaji – ZPŮSOB UVÁDĚNÍ 

Povinné výživové údaje

(čl. 30 odst. 1)

Dobrovolné výživové údaje

(čl. 30 odst. 2)

- stejné zorné pole

- velikost písma min. 1,2 mm

- společně ve srozum. formátu 

- pořadí dle příl. XV nař. 1169/2011 

- v tabulce s číselnými hodnotami,  

případně v řadě za sebou 

(při nedostatku místa)

Opakované údaje

(čl. 30 odst. 3)

- hlavní zorné pole

- velikost písma min. 1,2 mm

- i v jiném formátu než povinné 

výživové údaje
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➢ nezpracované produkty obsahující 
jedinou složku nebo skupinu složek 

➢ produkty zpracované pouze zráním, 
které obsahují jedinou složku  nebo 
skupinu složek

➢ byliny, koření nebo jejich směsi 
➢ sůl
➢ stolní sladidla
➢ bylinné a ovocné čaje 
➢ kvasné octy

Označování potravin výživovými údaji – VÝJIMKA 

➢ aromata
➢ přídatné látky 
➢ pomocné látky
➢ potravinářské enzymy
➢ želatina
➢ želírující složky 
➢ kvasnice 
➢ žvýkačky 

Potraviny osvobozené od uvádění povinných výživových údajů dle přílohy V 
nařízení 1169/2011 
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• a dále:

- Potraviny, jejichž největší plocha je menší než
25 cm2

- nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2% obj.

- potraviny dodávané v malých množstvích
přímo konečnému spotřebiteli (definice § 6,
bod 4) zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích)

Označování potravin výživovými údaji – VÝJIMKA 

Potraviny osvobozené od uvádění povinných výživových údajů dle přílohy V 
nařízení (EU) č. 1169/2011
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• nesprávné používání výrazů typu "domácí", "čerstvý, 
"přírodní", apod.

- dle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 417/2016 Sb. o některých
způsobech označování potravin, se nesmí uvádět informace
o potravině nebo její složce typu: „vhodná pro děti",
"domácí", "čerstvá", "živá", "čistá", "přírodní" nebo "pravá“

- pokud není doplněna vysvětlující informace o takto
označené potravině nebo výraz není součástí názvu
potraviny, názvu druhu, skupiny nebo podskupiny

OZNAČOVÁNÍ
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• nesprávné používání výrazů typu "domácí", "čerstvý, "přírodní", apod.
- § 2 odst. 4 písm. a) i b) pak stanoví podmínky pro oprávněné užití těchto 

výrazů - za zavádějící se tedy nepovažuje, pokud:
a) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí názvu potraviny, názvu 

druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů 
potravin v právních předpisech upravujících potraviny nebo v přímo 
použitelných předpisech Evropské unie upravujících potraviny

Např.  čerstvý chléb - nebalený chléb, jehož celý technologický proces výroby 
od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení 
do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou 
vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji 
spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě 
(definice z vyhlášky č. 333/1997 Sb.)

Další příklady: čerstvé mléko, čerstvá vejce, čerstvé máslo,..

OZNAČOVÁNÍ



28

• nesprávné používání výrazů typu "domácí", "čerstvý, "přírodní", apod.
- § 2 odst. 4 písm. a) i b) pak stanoví podmínky pro oprávněné užití 

těchto výrazů - za zavádějící se tedy nepovažuje, pokud:

b) je údaj podle odstavce 1 písm. a) součástí popisné informace, a 
prvků, vztahujících se ke způsobu prezentace potraviny jako celku, 
která jeho použití prokazatelně odůvodňuje a neuvádí 
spotřebitele v omyl

např. jako čerstvou lze označit šťávu připravenou z čerstvého ovoce 
přímo před zákazníkem – lisovanou za studena, bez přidání cukru, 
konzervantů a nepasterizovanou

Čerstvá pomerančová šťáva – vymačkaná šťáva z pomerančů přímo 
před spotřebitelem a tato šťáva je spotřebiteli předána. 

OZNAČOVÁNÍ
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• neúplné či chybné označování nebalených potravin:

dle § 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, uvede PPP, který uvádí nebalenou potravinu na trh, v 
těsné blízkosti:

a) název potraviny
b) zemi nebo místo původu včetně označení původu potraviny 

stanovené přímo použitelným předpisem EU
c) údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení 1169/2011 (např. se sladidly)
d) údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků

A dále jméno nebo obchodní název a adresa sídla PPP, který 
potravinu vyrobil

TĚSNÁ BLÍZKOST: cenovka/ regálová etiketa

OZNAČOVÁNÍ
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• dále je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k 
prodeji viditelně zpřístupnit další snadno čitelné údaje:

a) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,
b) údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení 1169/2011 (látky způsobující  

alergii nebo nesnášenlivost)
c) další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo 

použitelný předpis Evropské unie

Například:
Dle vyhlášky č. 333/1997 Sb. u nebaleného pekařského výrobku, který byl v
hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen v rozmrazeném stavu, se tam,
kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti
názvu výrobku údaj „rozmrazeno“.

Blízkost MÍSTA NABÍZENÍ potraviny: vitrína pultu

OZNAČOVÁNÍ
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• Na vyžádání spotřebitele sdělit nebo v blízkosti místa nabízení 
nebalené potraviny viditelně a snadno zpřístupnit údaje podle 

• čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011 – seznam složek
• čl. 22 nařízení (EU) č. 1169/2011 – údaje o množství zvýrazněných složek

! Pozor např. při stánkovém prodeji či jiných prodejních akcích !

OZNAČOVÁNÍ
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• nedodržení základních hygienických požadavků 
- běžný úklid
- snadno čistitelné povrchy
- křížení operací (tepelně neopracované x tepelně opracované  

produkty)
- nedodržování stanovených teplotních režimů při skladování 

surovin a  přepravě výrobků (lahůdkářské + cukrářské) 
- používání surovin s prošlým DP
- absence HACCP či neúplné vedení záznamů v kritických bodech 
- nepřijetí nápravných opatření při zjištění nezvládnutého stavu
- likvidace živočišných odpadů z výroby potravin (bez povolení ČIŽP

→ komunální odpad)

HYGIENA
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- dobře obeznámeni s předpisy i povinnostmi, 
ke kterým se zavázali (mj. i poskytování 
součinnosti)

- vstřícnost a snaha při kontrole spolupracovat

- SZPI si toho velmi cení ☺

Výrobci ocenění značkou Regionální potravina
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• Příručka pro provozovatele 
potravinářských podniků 
zpracovaná MZe ČR:

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
UserFiles/publikace/2014_Prirucka_
pro_PPP_final_MZe.pdf

Kde lze najít užitečné doplňující informace?

• Webové stránky SZPI
www.szpi.gov.cz

http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/2014_Prirucka_pro_PPP_final_MZe.pdf
http://www.szpi.gov.cz/


Děkuji Vám za pozornost


