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Inspektorát v Praze
(Středočeský kraj, Hlavní město Praha)

Inspektorát v Táboře
(Jihočeský kraj,  kraj Vysočina 

Inspektorát v Plzni
(Plzeňský kraj, Karlovarský kraj)

Inspektorát v Ústí n. Labem
(Ústecký kraj, Liberecký kraj)

Inspektorát v Hradci Králové 
(Královéhradecký kraj, Pardubický kraj)

Inspektorát v Brně 
(Jihomoravský kraj, Zlínský kraj)

Inspektorát v Olomouci
(Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj)

Ústřední inspektorát

Struktura SZPI
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Organizační struktura

• Ústřední inspektorát se sídlem v Brně

• 7 regionálních inspektorátů

• 2 laboratoře: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze  a v Brně

Personální zdroje

• 559 zaměstnanců, 300 inspektorů

Technická podpora

• komplexní informační systém s několika moduly

• princip „mobilních kanceláří“ 

• Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016

ZDROJE
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• Bezpečnost potravin

• Hygiena potravin (výroba; hygienické podmínky 
prodeje )

• Složení potravin – falšování, nízká kvalita

• Klamavé a agresivní obchodní praktiky

• Kontroly E-commerce

• Klamavá reklama

• Oprávněnost podaných spotřebitelských podnětů

• Další…

ZAMĚŘENÍ KONTROL

4
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Celkem – téměř 70 tisíc

 z toho výroba včetně prvovýroby  cca 10 tisíc

 z toho velkoobchod a maloobchod cca 27 tisíc

 z toho společné stravování cca 35 tisíc

Počty kontrolovaných 

osob 
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Celkový 
počet kontrol

Růst počtu kontrol koresponduje s personálním posílením SZPI v letech 2015 - 2017
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Původ potraviny Podíl nevyhovujících 
šarží z kontrolovaných

Česká republika 9,9%

Evropská unie 17%

Třetí země 27,6%

Nevyhovující 
šarže potravin dle původu 
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• Falšování – taková vada, která se týká samotné 
podstaty, charakteru nebo původu potraviny

• Dotýká se všech segmentů resortu potravin

• SZPI nalézá problémy od výrobců pokrmů až po 
zahraniční dovozce potravin

• Cílem falšování je ošidit spotřebitele nebo stát, 
získat ekonomický prospěch 

• Falšování může mít i vliv na bezpečnost potravin

Problematika 
falšování potravin
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• V jídelní lístku deklarováno „Pizza s mozzarellou“ - zjištěno použití 
náhražky sýra „Pizzatop„  s rostlinným tukem;

• V jídelním lístku na nabídkové tabuli deklarováno: „svíčková na 
smetaně“ - zjištěno použití smetanové náhražky „Gran cucina“ -rostlinný 
krém;

• V nabídce pokrmů  deklarováno použití sýru „parmazán“- zjištěno 
použití jiného tvrdého dlouhozrajícího sýra;  

• V nabídce pokrmu uveden výraz „parmská šunka“ - zjištěno použití 
jiného masného výrobku;

• V nabídce pro spotřebitele deklarováno použití sýru „gorgonzola“ -
zjištěno, že byla Gorgonzola nahrazena sýrem Gran Bavarese Steffel Blue;

• V nabídce rychlého občerstvení s pizzou pro spotřebitele deklarováno 
použití „šunky“ – zjištěno použití alternativních masných výrobků 
(imitace šunky - Kuřecí nářez)

Falšování má řadu
podob - příklady z praxe PSS
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• Zavádějící informace o značce čepované limonády 
„Kofola“ x „Kolča“

• Záměna ovocná šťáva x nektar (nápoj s nižším 
ovocným podílem)

• Zařazení lihoviny s ovocnou příchutí nazvanou 
obchodním názvem „Meruňka“ v nápojovém lístku 
v části „Destiláty“

• Zařazení lihoviny TUZEMÁK v nápojovém lístku                  
v části „RUMY“ 

• Deklarace na výčepním zařízení „12°ležák“ x pivo                   
s nižší stupňovitostí

Společné stravování 
další kontroly zaměřené na klamání spotřebitelů
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 vysoké % kontrol - zjištění porušení platných právních předpisů

 přetrvávající neuspokojivá situace v segmentu stravovacích služeb

 elementární neznalost a problémy s naplňováním základních 
požadavků potravinového práva

 na místě uzavřeno 59 provozoven společného stravování, tj. 38 % z 
veškerých uzavřených provozoven

VÝSLEDKY KONTROL                                                                                  
VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ (2015 – 2017)

Počet kontrol Nevyhovující zjištění

2015 15 051 4 824  (32,1 %)

2016 10 114  2 865  (28,3 %)

2017 11 522 2 973   (25,8 %)
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Poškození stropů 

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=26fa9380-2d16-458d-a48a-a4f79bc0396c&fld=WS0000000003&name=prosotryskladu1.jpg&size=maxi
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Poškození stěn

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=dc00479c-59fe-4d7c-9238-61ffbb7cbdf8&fld=WS0000000003&name=prosotryskladu8.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=a4f2a229-43fa-4c88-b553-eac01eec5927&fld=WS0000000003&name=IMG_2344.JPG&size=maxi
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Výskyt 
plísní na 
stěnách

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA
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Výskyt plísní na stěnách

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=93ee1209-3a9f-431c-a56d-2a66b7fa4e6e&fld=WS0000000003&name=IMG_0097.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=ac83ad6d-f50a-4296-9789-2b165573716b&fld=WS0000000002&name=IMG_5813.JPG&size=maxi
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Poškození podlah

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=c21ec2d2-bba4-4ded-b1fc-06a827bdf5db&fld=WS0000000002&name=IMG_5460.jpgorez.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=58015ae4-544d-48a6-addd-c9072929d107&fld=WS0000000002&name=20171123_135325.jpg&size=maxi


17

• Nečistoty na podlaze

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=f33946dd-cab6-49d1-bd0b-0a4cc84b40d5&fld=WS0000000003&name=IMG_0058.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=ddbc1548-806a-4dc5-afc2-a8d048203816&fld=WS0000000003&name=DSC00142.JPG&size=maxi
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NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

Provozovna 

není 

udržována 

v čistotě a 

dobrém 

stavu
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Výrazně zanedbaný úklid

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=c35c8c14-660e-46c9-9c1d-4a95f29d63e8&fld=WS0000000003&name=IMG_2221.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=ada5a186-c06d-4d0b-ad34-69de2967325b&fld=WS0000000003&name=IMG_0288.JPG&size=maxi
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Výrazně zanedbaný úklid

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=5fbf86ae-33fb-45dc-87ca-2bd7ed8f24c3&fld=WS0000000003&name=IMG_0233.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=93c3db91-5114-4ab3-bc9f-f14c6769232c&fld=WS0000000002&name=IMG_4275.JPG&size=maxi
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NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

Nevyhovující 

podmínky 

úchovy 

potravin
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Nepoživatelné potraviny

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA
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Hromadění odpadů

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=16b6c572-7461-4600-81b1-ddc7f780fec9&fld=WS0000000002&name=IMG_5445.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=a4f0637a-180f-40f9-8946-f68442971d95&fld=WS0000000002&name=IMG_5464.JPG&size=maxi
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Hromadění odpadů

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=d5b87622-053d-4117-a519-73b9c2bb48d1&fld=WS0000000003&name=IMG_0082.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=6c0f71cc-277f-40c2-9adc-3ca9c3151997&fld=WS0000000002&name=IMG_4199.JPG&size=maxi
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Nečistoty na zařízeních

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=11b70b0d-68e1-48a8-bfee-9f57c2c544ed&fld=WS0000000003&name=IMG_2064.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=fa125216-0fb4-4b90-9e7f-eb25a103f715&fld=WS0000000003&name=IMG_3218.JPG&size=maxi
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NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

Provozovna 

není 

udržována v 

čistotě a 

dobrém stavu
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Nečistoty na zařízeních (+ vysoký stupeň tepelného 
rozkladu fritovacího oleje?)

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=e1abf9b7-70e4-4817-8c1a-4eb0679ddeb8&fld=WS0000000002&name=IMG_4263.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=dc395151-9021-4d8e-875a-34bda69243f6&fld=WS0000000003&name=IMG_3219.JPG&size=maxi
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Špatné hygienické podmínky na toaletách

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=7ee4ce65-32c0-4ec3-b601-9707d55a162f&fld=WS0000000003&name=IMG_5334.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=80a3a57b-2212-4f02-9787-1a63a6c540d0&fld=WS0000000002&name=7.jpg&size=maxi
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NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

Výskyt 

živých nebo 

mrtvých 

škůdců a 

jejich 

exkrementů
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Výskyt myšího trusu

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=f49fe92a-7f99-4e13-a82c-d9e052fc9a88&fld=WS0000000003&name=prodejna_trus_1.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=e9cc2a26-b0bd-4b09-85d1-9d10126eee3c&fld=WS0000000003&name=DSC00119.JPG&size=maxi
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Výskyt myšího trusu

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=44d7e41a-172b-4a4c-be3f-dfbd1231a3f4&fld=WS0000000003&name=IMG_4830.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=60dc1d9a-f4fa-4cc0-a2b8-f8e3a5f5a751&fld=WS0000000003&name=IMG_4858.jpg&size=maxi
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Stopy po 
okusu / po 
požeru od 
myší tj. 
Potraviny 
poškozené 
škůdci

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=2a3d2d36-60d0-4cc6-bf8f-40eed617488a&fld=WS0000000003&name=prodejna_pozer.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=4417c497-b6d2-4688-90bb-9f4b34feadd1&fld=WS0000000003&name=IMG_3248.JPG&size=maxi


33

Živé 
myši

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA
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Výskyt mrtvých myší

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=07a41811-75f4-4eb2-8e42-451d9d0c57ea&fld=WS0000000003&name=IMG_3237.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=17b2a0e0-3a79-4288-bc89-13bb587913c6&fld=WS0000000003&name=zadnisklad_mys_1.jpg&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=116e0879-c82a-4c0b-91b0-7d178f14d4b9&fld=WS0000000003&name=04mrtvamysvkuchyni.jpg&size=maxi
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Výskyt hmyzích škůdců

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=eeac6967-5bfe-4635-855d-0fc494a08d83&fld=WS0000000003&name=IMG_2127.JPG&size=maxi
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Provozovna nezabezpečená před pronikáním 
škůdců

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=09e43e84-a6ae-4ab0-8e1b-72278a87f3f2&fld=WS0000000003&name=IMG_3231.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=fa29db94-0155-4318-b0b3-eb0e42269cc3&fld=WS0000000003&name=20orez.jpg&size=maxi
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Nevhodné skladování potravin

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=d65c4522-4a8e-4be9-be49-cfd4c744bf02&fld=WS0000000003&name=IMG_2219.JPG&size=maxi
http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=c228c444-bcc5-40f3-8081-a5eb08771089&fld=WS0000000003&name=IMG_0135.JPG&size=maxi
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Nevhodné skladování potravin

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

http://www.potravinynapranyri.cz/ViewImage.aspx?guid=3f69c623-5ec7-40bb-989f-030c170ccfce&fld=WS0000000003&name=IMG_2159.JPG&size=maxi
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NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA

Domácí 

zvířata v 

provoze
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Domácí 

zvířata v 

provoze

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENA
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V roce 2017 SZPI uložila 11 837 zákazů na 
potraviny uváděné do oběhu

Celková hodnota takto zakázaných potravin:
28 133 593 Kč

Sankce – zákazy

Místo kontroly Počet zákazů Hodnota 
zakázaných potravin

Maloobchod 11 816 26 570 965 Kč

Výroba 21 1 562 628 Kč
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Sankce – finanční
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Tiskové zprávy (v roce 2017 vydáno 50 TZ)

Portál SZPI – www.szpi.gov.cz

www.potravinynapranyri.cz (přes 4 mil. návštěvníků)

Mobilní aplikace Potraviny na pranýři (70 tis. stažení)

Účet Potraviny na pranýři na sociálních sítích 
Facebook, Twitter a Instagram (přes 30 tisíc followerů)

Zveřejnění zjištěných pochybení



4.6.2018 www.potravinynapranyri.cz 44
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• Spuštění webu: 10.7.2012

• Provozovatel webu: Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce
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Webová stránka

(10.7.2012)

Twitter

(7.7.2014)

Facebook

(26.2.2014)

Mobilní aplikace

(10.9.2013)

Potraviny na pranýři 
od www stránek až po sekci „(Uzavřené) provozovny“

Sekce „Provozovny“

(1.4.2015) 

přehled uzavřených provozoven či jejich částí od 1.1.2015
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Cíle webu
Zlepšit pozici spotřebitele na trhu potravin

Poskytnout spotřebiteli informace o nevyhovujících vzorcích 
zjištěných úřední kontrolou

Ochrana zájmů spotřebitele podle článku 8 nařízení ES
č.178/2002

Spotřebitelům poskytují základ, který jim umožní vybírat se
znalostí věci potraviny, které konzumují.

Jeho cílem je rovněž zabránit
a) podvodným nebo klamavým praktikám;
b) falšování potravin a
c) jakýmkoli jiným praktikám, které mohou 

spotřebitele uvést v omyl.
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Možnosti webu
• Česká a anglická verze

• Vyhledávání

• Přístup pro odbornou veřejnost

• Zasílání novinek emailem

• Odkaz na webové stránky SZPI

• Spolupráce s ostatními kontrolními orgány i 
mimo ČR
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V roce 2017 SZPI přijala 4 627 podnětů spotřebitelů.

• SZPI je „otevřený úřad“

• Spotřebitelé mohou podávat podněty SZPI: 

o Emailem (info@szpi.gov.cz), 

o Telefonicky (spotřebitelská linka: 542 426 625),

o prostřednictvím on-line formuláře na webu SZPI,

o prostřednictvím portálu Potraviny na pranýři,

o prostřednictvím mobilní aplikace Potraviny na pranýři,

o osobně na místně příslušném inspektorátu SZPI.

Podněty spotřebitelů
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Novela zákona o vinohradnictví a vinařství            
č. 321/2004 Sb. nabyla účinnosti 1. 4. 2017

Cíl: mj. zlepšení kvality prodávaných vín a celkové           
omezení černého trhu s vínem

Pro zlepšení informovanosti podnikatelů i spotřebitelů SZPI:
 zřídila specializovanou zelenou telefonní linku,
 E-mailový kontakt  (dohromady 900 tazatelů, 1200 dotazů),
 účastnila se mnoha seminářů a setkání s vinaři
 Podílela se na tvorbě webu www.vinarskyzakon.cz (Mze), atd.

Novela
zákona č. 321/2004 Sb.

http://www.vinarskyzakon.cz/
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Klíčová opatření novely z pohledu SZPI:

1. Oznamovací a uskladňovací povinnost pro 
dovezené nebalené víno

účinné od 1. 4. 2017

2017: hlášeno přes 3 000 oznámení, celkem přes 53 mil. litrů vína

2. Úprava režimu prodeje sudového vína 
(stanovení jasné odpovědnosti za kvalitu vína)

účinné od 1. 1. 2018

Novela
zákona č. 321/2004 Sb.
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Počet zjištěných
falšovaných vín 2013 - 2017

Pozn.: Laboratorní metodu pro určení přítomnosti aromat ve víně SZPI akreditovala v r. 2017 
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RASFF – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
 síť propojující členské země EU s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost 

potravin (EFSA) s cílem zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami a 
krmivy.

 ČR se do systému zapojila v r. 2003 prostřednictvím národního kontaktního místa na SZPI

 Nonstop služba, přijímání a odesílání notifikací i pro ostatní orgány potravinového 
dozoru v ČR

 V r. 2017 prostřednictvím RASFF v ČR bylo distribuováno 2 394 oznámení

AACS – Evropský systém spolupráce pro boj s falšovanými 
potravinami

 Slouží ke sdílení informací mezi členskými státy EU o podvodech, falšování, pašování a 
klamání, týkajících se potravin

 SZPI národním kontaktním místem pro ČR od vzniku v r. 2015

 V r. 2017 prostřednictvím AACS v ČR bylo distribuováno 325 oznámení

SZPI v evropských strukturách
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Webové aplikace
SZPI

SZPI v roce 2017 zabezpečuje tyto účty:

• www.szpi.gov.cz
• www.potravinynapranyri.cz
• www.facebook.com/potravinynapranyri
• www.twitter.com/NaPranyri
• www.instagram.com/potravinynapranyri

http://www.szpi.gov.cz/
http://www.potravinynapranyri.cz/
http://www.facebook.com/potravinynapranyri
http://www.twitter.com/NaPranyri
http://www.instagram.com/potravinynapranyri


DĚKUJI ZA POZORNOST

www.szpi.gov.cz
www.potravinynapranyri.cz


