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• 2016 – přes 550 zaměstnanců

• Kontrola výroby, dovozu, prodeje, 
internetového obchodu, celních skladů, 
provozoven společného stravování

• Akreditované laboratoře (Praha, Brno, externí)

Činnost SZPI 

2016 – 45 159 kontrol
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• 134 pravomocných rozhodnutí ve správním 
řízení, jejichž součástí byly delikty související 
s nevyhovujícími šaržemi čerstvé zeleniny, 
přičemž pokuty dosáhly výše téměř 24 mil. Kč 

• v roce 2016 SZPI pravomocně vydala necelých
2900 rozhodnutí o uložení pokuty ve správním
řízení v celkové výši pokut více než 127 mil. Kč

Správní řízení
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• Nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty

• Nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví prováděcí pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny

• Všeobecná obchodní norma

• Zvláštní obchodní normy pro 10 produktů:

– salát, endivie kadeřavá letní, endivie zimní

– paprika zeleninová

– rajčata 

• zahrnují minimální požadavky na jakost, zralost, odchylky a označování 
země původu

Legislativa

– jablka
– citrusové plody
– kiwi
– broskve, nektarinky
– hrušky
– jahody
– stolní hrozny révy vinné
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Čerstvá zelenina 2016

• Formou screeningu je ročně inspektory SZPI 
zkontrolováno více než 10 000 šarží ovoce a zeleniny

• 1439 šarží zeleniny bylo analyzováno v souladu s 
kontrolními metodami uvedenými v nař. (EU) č. 
543/2011

• 304 šarží bylo vyhodnoceno 

jako nevyhovující legislativním 

požadavkům



6

Vývoj nevyhovujících zjištění

2012 27,7 %

2013 34,8 % 

2014 16,8 %

2015 16,9 %

2016 21,1 %
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303 nevyhovujících šarží

Řapíkatá           77,8 %

Čerstvé houby 25 %

Kořenová          24,9 %

Plodová            21,9 %

Košťálová         20,1 %

Cibulová           17,4 %

Lusková            16,7 %

Ostatní             15,4 %

Listová              13 %

Nevyhovující zelenina
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Nejvýznamnější neshody 2016
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• Cizorodé látky – rezidua pesticidů, těžké kovy, dioxiny
• GMO 
• Analytika - objem, hmotnost

• 2016 – cizorodé látky
• celkem 556 šarží zeleniny

• 7 nevyhovujících
– 2x kapusta (flonicamid, Polsko)
– Kapusta (chlorpyrifos, ČR)
– Zelí pekingské (chlorpyrifos, ČR)
– Paprika (chlorothalonil, Španělsko)
– Rajčata (flonicamid, Polsko)
– Šalvěj (endosulfan, Izrael)

Laboratorní analýza 
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• 2016 – celkem zkontrolováno 1436 šarží

• Prvovýrobci – 42 šarží, 1 nevyhovující vzorek (označování -

na obalu bylo uváděno léčebné tvrzení a neschválené zdravotní tvrzení)

• Velkoobchod – 618 šarží, z toho 289 nevyhovujících

• Maloobchod – 779 šarží, z toho 14 nevyhovujících

Neshody dle kontrolovaných subjektů
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Podněty spotřebitelů 

• V roce 2016 přijala SZPI celkem 4989
podnětů ke kontrole, z toho 1511 oprávněných a 

2383 neoprávněných (zbývající část není uzavřena nebo 
byly postoupeny jinému kontrolnímu orgánu)

• Podněty se často týkají čerstvého ovoce a 
zeleniny:

– jakost – hniloba, plíseň

– označování – země původu

• Na základě podnětů bylo v roce 2016 
zkontrolováno  179 šarží čerstvé zeleniny, 
z nichž nevyhovělo 75 šarží
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• SZPI prověřuje při dovozu ze třetích zemí a vývozu z EU rovněž 
splnění kvalitativních parametrů = certifikace čerstvého ovoce 
a zeleniny prováděná v souladu s nařízením EU č.  543/2011 

• Na SZPI bylo při dovozu v roce 2016 nahlášeno celkem

88 zásilek zeleniny

• Vystaveno 54 certifikátů pro zeleninu

• Vývoz – pro vývoz do třetích zemí byla nahlášena 1 zásilka 
cibule, na kterou byl vystaven certifikát o shodě s obchodními 
normami Evropské unie

Certifikace 2016
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Informační povinnost
• Vyhláška 172/2015 Sb. o informační povinnosti příjemce 

potravin v místě určení
• Dle této vyhlášky mají provozovatelé potravinářského podniku v místě 

prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s vybranými druhy 
čerstvého ovoce, zeleniny a brambor povinnost podat o těchto 
potravinách hlášení na SZPI

• V roce 2016 nahlášeno 125 275 zásilek zeleniny
• Z celkového počtu bylo SZPI zkontrolováno 874 hlášených zásilek 

ovoce
– pouze 7 šarží nevyhovělo kvůli chybnému označování nebo jakosti (celer, 

okurky, zelí, 2x paprika, 2x rajčata)
– 1 nevyhovující šarže na obsah pesticidů
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• Kontroly zaměřené na 
označování, jakost, 
sledovatelnost a 
odrůdovou pravost 
česneku

• 2016 - 1 nevyhovující 
laboratorní vzorek – odrůdová 
pravost, zavádějící informace 
pro spotřebitele o odrůdě

• Klamavý údaj o zemi původu –
uvedeno ČR, ale ve skutečnosti 
jiný původ (např. Egypt, Čína)

• Nedoložení průvodních 
dokladů

• Poškozování českých pěstitelů

Česnek – země původu
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Nejčastějším nedostatkem 
je nedodržení minimálních 
požadavků na jakost 
zeleniny

Závěrem
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Chybné či klamavé označování země původu
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„Macešský“ přístup pracovníků maloobchodu ke 
komoditě čerstvé zeleniny, který  zapříčiňuje 
většinu nedostatků
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U prvovýrobců – pěstitelů byla zjištěna v roce 
2016 pouze 1 nevyhovující šarže



Děkuji za pozornost


