
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 26. června 2018 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 2017 

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. 
tajemnice Programové rady  

ÚZEI 

Změna programu vyhrazena. 

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace. 

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, tajemnice ČPS, tel.: 605 229 644 



Abstrakt 
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2017 více než 45 000 
kontrolních vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních 
skladů a internetových obchodů, v rámci nichž odebrala téměř 10 000 vzorků na rozbory do laboratoří 
a téměř 12 000 vzorků bylo hodnoceno na místě přímo v průběhu kontroly. Celkem SZPI kontrolou 
zjistila 3 184 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků, což představuje téměř 15 % 
hodnocených vzorků. 

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin 
dovážených z tzv. třetích zemí, u kterých nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 
27,6 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 17 % kontrolovaných šarží, 
tuzemské potraviny nevyhověly v 9,9 %. 

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v letech 2016 a 2015, byl segment 
společného stravování. Inspekce provedla provozovnách společného stravování celkem 11 522 kontrol 
a zjistila zde 2 973 pochybení. K uzavření provozovny na místě při kontrole došlo v celkem 59 případech. 
Inspektoři SZPI provedli také celkem 650 kontrol zaměřených na internetový prodej potravin.  

V roce 2017 bylo pravomocně skončeno 2 172 správních řízení, v nichž byly uloženy pokuty 
v celkové výši 111 450 300 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 11 837 zákazů uvádět potraviny na trh 
a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 28 133 593 Kč. 


