
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 
Praha 

 

  Vás zvou 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná 

dne 28. února 2017 od 14:30 hod.  

v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.  

na téma: 

VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI 

SZPI ZA ROK 2016  

Přednášející 

Ing. Petr Cuhra 
SZPI 

Těšíme se na Vaši účast!  

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., v. r.  Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.  

  předsedkyně ČPS z. s.          ředitel ÚZEI 

Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 

organizační tajemník  

pro potravinářské úterky, ÚZEI 

Změna programu vyhrazena. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 

ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644 



Abstrakt 
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla v roce 2016 téměř 45000 kontrol, v rámci 
nichž odebrala přes 11000 vzorků na rozbory do laboratoří a téměř 8000 vzorků bylo hodnoceno na 
místě přímo v průběhu kontroly. Z uvedených počtů byla hodnocena na místě téměř polovina vzorků jako 
nevyhovující a ze vzorků odebraných do laboratoří bylo jako nevyhovující vyhodnoceno téměř 
800 vzorků.  

Z celkového počtu 45000 kontrol bylo přibližně 10000 kontrol provedeno v sektoru společného 
stravování, kde bylo zjištěno porušení platných právních předpisů v rámci přibližně jedné třetiny kontrol. 
Více než 80 provozoven společného stravování bylo uzavřeno v průběhu kontroly, nejčastěji z důvodu 
závažných hygienických nedostatků.  

Vedle „standardně“ zaměřených kontrol v provozovnách potravinářských podniků byla v roce 2016 
zvýšená pozornost věnována kontrolám prodeje a nabízení potravin na internetu a také kontrole reklamy, 
kde má SZPI nově kompetenci v oblasti reklamy publikované v tisku, na internetu, v letácích, 
v obchodech apod. V roce 2016 pokračovala SZPI ve zveřejňování výsledků kontrol na webu Potraviny 
na pranýři. V průběhu roku byly informace uveřejňované na tomto portálu rozšířeny také o výsledky 
kontrol Státní veterinární správy.  


