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SVS:

potraviny 
živočišného 
původu

ÚKZÚZ:

krmiva

SZPI: 

potraviny 
neživočišného 
původu

OOVZ:

potraviny              
ve veřejném 
stravování
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Územní působnost 
jednotlivých inspektorát ů

Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní 
zemědělské a potraviná řské inspekci, ve znění pozdějších předpis ů
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Objekty kontrol SZPI

Typ Provozovatele potraviná řského 
podniku

Počet

Prvovýroba potravin 1 739

Výroba potravin 9 675Výroba potravin 9 675

Velkoobchod 2 597

Maloobchod 38 019 

Počet evidovaných provozoven celkem 47 726
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SZPI
• Lidské zdroje – více než 400 zaměstnanců, z 

toho cca  ½ inspektoři
• Ročně provedeno 35 – 38 000 kontrol
• Kontroly - inspekce

- audit- audit
• Mobilní kancelář inspektorů
• 2 vysoce specializované akreditované 

laboratoře
• SZPI je od roku 2005 držitelem certifikátu ISO 

9001:2000
Miloš Kavka
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Předmět činnosti SZPIPředmět činnosti SZPI

1) Kontrola fyzických a právnických osob ( dle zákona č. 
146/2002 Sb.), které uvád ějí do ob ěhu potraviny

2) SZPI vykonává dozor p ři prodeji potravin neživo čišného i 

22.11.2013
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2) SZPI vykonává dozor p ři prodeji potravin neživo čišného i 
některých potravin živo čišného p ůvodu.

Miloš Kavka Miloš Kavka



Prodejny a prodejní úseky

� Kompetence orgánů veterinární správy jsou 
při prodeji potravin živočišného původu v 
prodejnách a prodejních úsecích, kde 
dochází k úpravě (syrového) masa, mléka, dochází k úpravě (syrového) masa, mléka, 
ryb, drůbeže, vajec, nebo k prodeji zvěřiny

� Kompetence orgánů veterinární správy jsou k 
prodejnám potravin, pokud jsou místy určení 
při příchodu surovin a potravin ŽP z 
členských států EU 

22.11.2013
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Státní zem ědělská
a potraviná řská inspekce

Dohled nad bezpe čností potravin:

• zdravotní nezávadnost

• falšování potravin

• kontrola funkčnosti preventivních systémů provozovatelů 
potravinářských podniků při výrobě, přepravě a prodeji

22. listopadu 2013
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potravinářských podniků při výrobě, přepravě a prodeji

• jakost

• odhalování klamavých praktik

• řádné označování a dokumentace

• a další

Princip „od vidlí po vidli čku“
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Principy evropské kontroly I.

• kontrola tuzemské produkce („každý by 
si měl zamést před vlastním prahem“)

• kontrola dovozových potravin (primárně 

Vize:

kontrola dovozových potravin (primárně 
dovozové potraviny, které vstupují na 
společný trh prostřednictvím ČR)

• Nutnost kontrol potravin z jiných 
členských zemí

Miloš Kavka9
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Principy evropské kontroly II.

• Bezpečnost potravin (zdravotní 
nezávadnost) - relativně vysoká úroveň 
v ČR i EU
Falšování potravin (klamání • Falšování potravin (klamání 
spotřebitelů) - problém s negativním 
potenciálem

• Činnost maloobchodu devalvuje práci 
českých výrobců potravin
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MEDIALIZACE - WEB MZe a SZPI 
Potraviny na praný ři
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Nejakostní, falšované, nebezpe čné 
– 67 šarží  MV na PnP

�Nejakostní výrobek - 9
� Falšovaný výrobek - 14
�Nebezpečný výrobek – 44
jenomjenom
- Porušení podmínek úchovy / skladování
- Porušení DP / DMT (prošlé; prodlužování)
pochybení maloobchodu

22. listopadu 2013
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Využívání laboratorních 
rozborů

• inspekce při plnění úkolů provádí nebo zajišťuje 
provedení rozborů výrobků, potravin nebo surovin 
anebo tabákových výrobků v laboratořích, které 

22. listopadu 2013

Miloš Kavka

splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené     
v ČSN EN ISO/IEC 17025

• fyzikálně-chemické rozbory ve 2 laboratořích: odbor 
zkušební laboratoře I SZPI v Praze a v Brně

• běžné využití tuzemských i zahraničních externích 
laboratoří (akreditace, audit, pověření)

13



Aspekty falšování
Prokazování autenticity a falšování potravin

• Falšování / autenticita „jednosložkových“ potravin včetně 
masa

• Obsah hlavních / zdůrazněných složek –masa v 
masných výrobcích atd.

Obsah látek deklarovaných na obalu – vitamínů, • Obsah látek deklarovaných na obalu – vitamínů, 
chemických prvků, aminokyselin, organických kyselin, 
bílkovin, cukrů atd.

Kontroly SZPI zam ěřené na ov ěření pravosti a 100% 
„podílu“

• Falšování masa u masných výrobků (neuvedení přítomnosti 
hovězího nebo kuřecího masa nebo koňského masa)

Miloš Kavka 14



Podstata falšování
• Hlavní zp ůsoby falšování :

• úplná nebo částečná náhrada drahé suroviny surovinou levnější
• např. použití koňského masa místo hovězího, 

h použití jiné než deklarované / povolené technologie
• např. baader

• snížení obsahu podílu suroviny a případně maskování nedodržení 

Miloš Kavka

• snížení obsahu podílu suroviny a případně maskování nedodržení 
receptury

• např. nedosušené trvanlivé salámy
• uvedení jiného geografického původu produktu 

• např. uvádění na trh zaručené tradiční speciality „čabajky“ 
vyrobené v Česku

• zneužití známé značky - v Rusku udělali z HAMÉ výraz v azbuce 
ΗΑШE  (naše )
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Kvalita tradi čních českých masných 
výrobk ů 

� Nevíme, neumíme objektivně posoudit
� Naše výsledky – příspěvky do diskuze
� Špekáčková vyhláška - stát vyhlásil normu, kterou SZPI kontroluje 

v tržní síti a postihuje maloobchodníky
� Proč minimální standardy pro tradiční české masné výrobky, když se 

nedodržují nebo když jsou zpochybňovány laboratorní rozbory?
� Proč stále bazírovat nad zhodnocením téměř všech měkkých tkání 

jatečného zvířete a schopnostmi je zapracovat do masných výrobků 
včetně navázání enormního množství vody, když pak dochází k 
poklesu spotřeby masa a masných výrobků. 

� Kvalita našich výrobků se ale ustálila. Chybí maso.
� Tlak členských zemí Společenství
� Navíc obchodníci kazí práci masného průmyslu

8.10.2013 Miloš Kavka 16



Vzorky za období  
uplynulých 12 m ěsíců

22.11.2013 17Miloš Kavka



ČR; Evropa; t řetí země?

POL LAB:
22/00
99/10

106/03

8.10.2013
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Zjišt ěné nedostatky I.

22.11.2013
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Zjišt ěné nedostatky – pokra č.

22.11.2013 20Miloš Kavka



Vzhled – 200 případů

�Nejčastější n.; první ze tří nejčastěji 
zjišťovaných nedostatků svědčící o chybách 
maloobchodu, ale i výrobců
�Důvody výrobce: možná nepřizpůsobení �Důvody výrobce: možná nepřizpůsobení 

hranice doby spotřeby stavu vstupních 
surovin
�Důvody prodejce: nedodržování teplotního 
řetězce; nedodržování doby spotřeby

22.11.2013
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Vzhled – 200 případů
� vzhled nákroje, vypracování
� na povrchu oslizlý, lepkavý, netypický pro danou potravinu 
� povrch salámu pod obalem oslizlý
� potravina byla na povrchu pokryta vrstvou slizu
� povrch netypicky svraštělý� povrch netypicky svraštělý
� potravina vykazovala známky rozmrazení a opětovného 

zmrazení, obal zevnitř orosený
� oschlý , okoralý povrch
� Krystaly na povrchu – nerovnováha HyPh a Ph v MV
� uvnitř otevřeného balení je uvolněná tekutina, vysrážená voda
Nakrájené i balené zboží, oslizlá drůbež celá i části

22.11.2013 22Miloš Kavka



Podmínky úchovy při skladování a prodeji 
– 187 případů

� Od loňského Berouna se protlačily na druhé místo
� Chybuje obchod, který svou činností navazuje na výrobce - od 

skladování přes přepravu až k distributorům a konečným 
prodejcům spotřebiteli; všechny následné činnosti následující 
po výrobě a zabalení nemohou nic na potravině zlepšit, avšak 
mohou toho hodně zhoršit – jeho snahou tedy je udržet mohou toho hodně zhoršit – jeho snahou tedy je udržet 
vyrobenou a případně zabalenou potravinu za měřitelných a 
registrovatelných podmínek co nejdelší dobu (po dobu 
spotřeby) v takovém stavu kvality, který se blíží stavu 
bezprostředně po výrobě 
� Nedaří se nedaří…….od loňského Berouna nárůst 2,67 x

22.11.2013
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Podmínky úchovy při skladování a prodeji 
– 187 případů

Chladící nábytek – promo akce; 
� Naměřena teplota prostředí:10°C. nam ěřena teplota uvnitř potraviny: 17°C
� naměřená teplota v jádře:-10°C (horní vrstva); -2°C (st řední vrstva); 15°C 

(spodní vrstva)
� teplota v jádře: - 5,0°C; -4,6°C; - 5,2°C
� teplota na obale měkkého salámu ( od 5 do 8 °C) a vnit řní teplota 

výrobků:16,6°C, 17,1°C, 16,8°Cvýrobků:16,6°C, 17,1°C, 16,8°C
� naměřené teploty prostředí v bezprostřední blízkosti potraviny: -1,7°C, --

1,7°C, -1,5°C, teploty uvnit ř potraviny: +15,7°C, +16,0°C, +15,8°C
� nedodržení teplotního řetězce při přepravě a nabízení k prodeji, podmínky 

skladování. 

22.11.2013 24Miloš Kavka



Vůně – 176 případů
� Třetí nejčastější nedostatek svědčící především o 

chybách maloobchodu, 
� V souladu s § 13 odst. 2. vyhlášky č. 326/2001 Sb. v 

platném znění.
� Důvody výrobce: možná nepřizpůsobení hranice doby � Důvody výrobce: možná nepřizpůsobení hranice doby 

spotřeby stavu vstupních surovin
� Důvody prodejce: nedodržování teplotního řetězce; 

nedodržování doby spotřeby

22.11.2013
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Vůně – 176 případů

� Vůně před tepelnou úpravou 
�Nakyslá vůně, netypický zápach se 

známkami kažení 
� Zapáchající - vzbuzující odpor
�Cizí, po narušené surovině
� Zjištěn zápach po kažení, hniloba
� Pach netypický po hnijícím mase a 

žluklém tuku
22.11.2013
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Značení – 105 případů

�Další samostatný příspěvek

� Pokles nedostatků oproti loňskému Berounu

� Pozitivní důsledek diskusí okolo nového N 
1169/2011 ???

22.11.2013
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Kontroly SZPI – ozna čování 
V rámci kontroly označování a obchodní úpravy MV zjišťují inspektoři SZPI v 

posledním období ustálené množství nevyhovujících vzorků.

Nedostatek počet
Nelegální prodlužování DP 28
Bez jakýchkoli údaj ů – chybí jakékoliv ozna čení 26

3.4.2012 28

Bez jakýchkoli údaj ů – chybí jakékoliv ozna čení 26
Seškrabáno datum použitelnosti.
záměrně odtržen údaj o datu použitelnosti na p ůvodní etiketě

10

Na cenovce ani v blízkosti potraviny - šunky, nebylo ozna čení třídou 
jakosti

10

Neoznačeno údajem "Spotřebujte do . . . " s udáním dne a m ěsíce

Zabalená potravina neozna čena dle požadavku § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 110/1997 Sb. ve zn.p.p. datem použitelnosti (Spotřebujte do:)

8
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Nelegální prodlužování DP

� Potravina s prošlým datem použitelnosti, která byla klamavě označena pro 
spotřebitele datem použitelnosti, na ceduli pro spotřebitele uvedeno  Krájené salámy 
spotřebujte do 24 hodin tj. 5.1.2013, přičemž dle originální etikety od výrobce 
uvedeno 3.1.2013

� Do oběhu byla uváděna potravina s datem použitelnosti na originální etiketě do 
19.02.2013. Při vytištění nové etikety pro zákazníka bylo uvedeno datum spotřeby do 19.02.2013. Při vytištění nové etikety pro zákazníka bylo uvedeno datum spotřeby do 
20.02.2013. Jedná se tudíž o prodloužení data použitelnosti o 1 den. 

� Potravina, která byla klamavě označena pro spotřebitele datem použitelnosti, v 
obslužném chladícím pultu nebaleného masného výrobku. Z váhové etikety 
vyjíždějící z automatické váhy po navážení pro spotřebitele bylo uvedeno Baleno: 
09.05.2013, Spotřebujte do 11.05.2013. DP od výrobce 8.5.2013

� Provozovatel potravinářského podniku nedodržel upozornění výrobce o spotřebách  
po otevření  (DP 14.9.2013, po otevření spotřebujte do 24 hodin) a  prodlužoval 
datum použitelnosti u výše uvedeného výrobku do17.9.2013.

8.10.2013
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Kontroly SZPI – ozna čování 
NEDOSTATEK POČ.

zabalená potravina neoznačená povinnými údaji o obchodním jménu osoby, která potravinu 
zabalila a sídlem, údaji o názvu potraviny, o množství výrobku, údaji o složení, o DP, o zp ůsobu 
skladování a dalšími údaji

4

ve spodní části slevovou cenovkou, p řes toto p řelepení není čitelný údaj o zp ůsobu skladování, 
způsobu úpravy a je p řekryt výraz "Spotřebujte do:".

2

potravina neznámého p ůvodu 2
potravina nedostatečn ě a nesprávn ě označená 2
na obalu chybí označení výrobce, prodejce nebo distributora 2

4.10.2011 Miloš Kavka
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na obalu chybí označení výrobce, prodejce nebo distributora 2
na obale chyb ěl údaj o složení potraviny, o zp ůsobu skladování potraviny, sídlo výrobce, název 
výrobku

2

bez označení povinných údaj ů v českém jazyce 2
V názvu uvedeno: Bavorský hrubý játrový sýr a ve složení nebyla uvedena játra ani sýr 1
složení Obsah tuku max 4% (označení na technologickém obalu produktu). Prodejce Jednota 
s.d. deklaruje na váhové etiketě ur čené pro konečného spotřebitele obsah tuku max. 12%.

1

původní etiketa p řelepena z 50% slevovou cenovkou, není čitelné složení potraviny 1
obsah soli max 2,2% (označení na technologickém obalu produktu). Prodejce Jednota s.d. 
deklaruje na váhové etiketě ur čené pro konečného spotřebitele obsah soli max. 3%.

1

na obale uvedeno "Uzené vep řové maso", jedná se ale o salám 1
na obale uvedeno "Uzené losí maso", jedná se ale o klobásky 1
informace o složení uvád ělo spotřebitele v omyl (dvojí rozdílné označení hmotnosti) 1



Další četnější nedostatky
� Barva – 54 případů (drůbeží části; drobné masné výrobky; 

měkké salámy; speciality; trvanlivé salámy; uzená masa; 
výseková masa balená)
� Plísně viditelné prostým okem – 45 případů (celý sortiment MV)
� Kažení a hniloba – 26 případů (celý sortiment MV)
� Chuť – 14 případů
� Obsah masa – 12 případů
� Obal – 29 případů drůbeží části a balené výsekové maso 

(používané folie – složení a vlastnosti podle mechanické 
odolnosti - pevnost v tahu 9 – 159 MPa)

8.10.2013
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Nedosušené trvanlivé MV 
12 případů (vyso čina a turist více četně, 

potom jednotliv ě)

Laboratorními rozbory provedenými v laboratořích – ÚŘK
bylo zjištěno, že 6 vzorků NEVYHOVĚLO technologickým požadavkům
uvedeným v příloze č. 5 vyhl.č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve
znaku - aktivita vody: aw(max.) = 0,93. Níže uvedené navzorkované výrobky byly
tedy od výrobců dodány do tržní sítě nedosušené – viz tab.

Tabulka : Přehled 6 nedosušených vzork ů TMV sestupn ě od nejhoršího

8.10.2013
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produkt total distance město
Turistický trvanlivý salám 0,966 0,036 Jičín
VYSOČINA 700g 0,964 0,034 Příbram
Vyso čina DLE GUSTA 0,960 0,030 Polička
VYSOČINA 300g 0,958 0,028 Plzeň
Koňský turistický salám 0,951 0,021 Příbram
Turistický trvanlivý salám 0,941 0,011 Příbram



Nedosušené trvanlivé MV

Vodní 
aktivita aw

Příklady potravin Mikroorganismy schopné růstu 

0,85 - 0,93 Fermentované salámy a trvany, slazené 
kondenzované mléko, sušené maso, 
syrová šunka, slanina 

Staphylococcus aureus se 
rozmnožuje, ale netvoří toxin

0,93 - 0,98 Kondenzované mléko, rajský protlak, 
chléb, ovocné šťávy solené ryby, měkké 
salámy, sýry 

Staphylococcus aureus se 
rozmnožuje a tvoří toxin, kvasinky 
a bakterie se rozmnožují pomaleji,  
některé ukončují růst 

0,98 - 0,99 mléko, čerstvé maso, ryby, 
konzervovaná zelenina, ovocné 
kompoty, vejce 

všechny mikroorganismy rostou a 
rozmnožují se 

8.10.2013
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ČSB – 19 případů 

čistá svalová bílkovina – pod limitem vyhlášky
� Šunky
� Drůbeží šunky
� Vysočina – vícečetně (salám i klobása)
� Turistický trvanlivý salám - vícečetně
� Selský salám
� Poličan
� Lovecký salám
� Herkules 

22.11.2013 34Miloš Kavka



ČSB – drobné překročení 
o 1,5%

Produkt obsah čistých svalových bílkovin

Vysočina    nejméně 13,0% hmotnostních               

Turistický   trvanlivý   salám   nejméně 14,0% hmotnostních               

Selský   salám                 nejméně 13,0% hmotnostních               

Poličan nejméně 16 % hmotnostních

Lovecký   salám                 nejméně 15 % hmotnostních Lovecký   salám                 nejméně 15 % hmotnostních 

Dunajská   klobása              nejméně 14 % hmotnostních

Paprikáš nejméně 14 % hmotnostních

Herkules nejméně 14 % hmotnostních

Š. standardní  nejméně   10,0% hmotnostních    

Š. výběrová         nejméně   13,0% hmotnostních

Š. nejvyšší  jakosti         nejméně   16,0%      

8.10.2013
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ATB Doxycyklin
� Konkrétn ě to p ředstavovalo tyto rozbory:
�

� Screening - stanovení nitroimidazolů včetně zakázané látky metronidazolu – 12 
vzorků (2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazol, carnidazol, dimetridazol, 
ipronidazol, ipronidazol-OH, metronidazol, metronidazol-OH, ornidazol, 
ronidazol, secnidazol, ternidazol, tinidazol)

� ATB-screening (tetracyklliny, betalaktamáty, cefalos poriny, chinolony),
h tetracykliny - screening skupiny, tj. pr ůkaz 4 povolených léč iv ze skupiny h tetracykliny - screening skupiny, tj. pr ůkaz 4 povolených léč iv ze skupiny 

tetracyklin ů jako chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin –
12 vzorků (+ kvantitativní došet ření 1 pozitivního vzorku na doxycyklin, 
chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin)
h stanovení 16 povolených léč iv ze skupiny betalaktamátových antibiotik, 

cefalosporin ů – 12 vzorků
h stanovení 11 povolených léč iv ze skupiny chinolon ů – 12 vzorků.
h rezidua inhibič ních látek – screening – 12 vzorků.

�

� Celkem bylo u 12 vzorků provedeno 372 test ů (rozbor ů). Laboratorním 
rozbor ům nevyhov ěl jeden vzorek (tj. 8,33 %). 

8.10.2013
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Informace o jediném nevyhovujícím 
vzorku:

� doxycyklin pozitivní; kvantitativně doxycyklin zjištěn u 2 podvzorků ze 6: 315 
µg/kg a 243 µg/kg (limity jednotlivých povolených látek pro svalovinu 
drůbeže: 100µg/kg),

� název - KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZKY bez kosti a kůže hluboce zmrazené 
kuřecí maso, vakuově balené, 600g

� prodejce Cash&Curry - JIP východočeská, a.s., Hradišťská 407, 53352 
Pardubice

� inspektorát - Hradec Králové
� šarže - DV 19.10.2012
� výrobce - PL10143902WE - Firma Handlowa ALMA Sp. z o.o., 98-235 

Błaszki, ul. Cienia 11
� distributor - v ČR: JIP východočeská a.s., 533 52 Staré Hradiště 407
� DMT/DP - DMT: 19.10.2013
� Země původu – Polsko,
� Země výroby - Česká republika; výrobce v ČR - balírna: Pavel Vodička 

Rožnov 23, 55101 Jaroměř 1
8.10.2013
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„Domácí“ musí být přece nejlepší 

� nedostatky ve značení masných výrobků v nabídce prodejen „Řeznictví“ či 
„Maso – uzeniny“ uvedeno tvrzení domácí špekáčky, domácí tlačenka, 
domácí sekaná, domácí klobásy apod. (§ 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 
113/2005 Sb.) 

� neuvádějí  se údaje, že charakter nebo původ potraviny je "domácí", 
"čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto 
označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny 
uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech

� Vykukové vyrábějí „domácký“ salám – evidentní vyhýbání se předpisům, 
……….a co hrdost na tradici řeznického cechu posvěcenou Janem 
Lucemburským v roce 1310?

� Vrcholem prodejen „Řeznictví“ či „Maso – uzeniny“ je prodej „domácího“ 
houskového knedlíku v akci naskládaného v úhledné pyramidě na pultu, 
když výrobce na obale deklaruje „Skladujte při teplotě 4 až 8ºC“.

4.10.2011
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Nedostatky v maloobchodu.

� Dlouhodobé problémy maloobchodu s plněním svých 
zákonných povinností vygradovaly nadměrným výskytem 
hlodavců v posledním období
� SZPI nachází stále častěji v regálech obchodních domů stopy 

po hlodavcích. 

Výskyt hlodavců

po hlodavcích. 
� Od začátku letošního roku bylo uzavřeno 14 provozoven 

maloobchodů 
� Letos jsme již k 20. 9. uzavřeli víc prodejen, než za celý loňský 

a předloňský rok dohromady
� Kde hledat důvody ?
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Přesně takto to nesmí vypadat!!!

Miloš Kavka
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Podmínky prodeje kazí 
práci výrobc ů

41
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Nástroje SZPI k náprav ě 
zjišt ěných nedostatk ů

• Opatření

• Pokuty:
1. Počet a výše pokut (pravomocné pokuty 

uložené ve správním řízení
Celý rok 2012:  1 829 pokut; ve finančním vyjádření 2. Celý rok 2012:  1 829 pokut; ve finančním vyjádření 
cca 35 miliónů

3. Leden až srpen 2013: 1152 pokut; ve fin. vyjádření 
cca 51 miliónů

• Medializace

42Miloš Kavka



Čabajská klobása
� stanovisko SZPI k používání 

označení „Čabajská klobása“, 
„Čabajka“, apod., protože byl 
do rejstříku CHZO/CHOP 
zapsán název Csabai kolbász.zapsán název Csabai kolbász.

� Dne 19.6.2010 byla do rejstříku 
chráněných názvů bylo 
zapsáno maďarské CHZO 
Csabai kolbász/Csabai 
vastgkolbász. 
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Čabajská klobása
� Tyto výrobky jsou tedy dle čl. 13 nařízení Rady (ES) č. 

510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 
zemědělských produktů a potravin chráněny proti „jakémukoli 
zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li 
uveden skutečný původ produktu, nebo je-li chráněný název 
přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „metoda“, „na přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „metoda“, „na 
způsob“, „napodobeno“ nebo podobnými výrazy. Výrobky 
nesoucí názvy připomínající zapsané CHZO/CHOP jsou 
považovány za klamavě označené.
�

� Na trhu v České republice se vyskytuje celá řada výrobků 
označených jako „Čabajka“, „Čabajská klobása“, apod.
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Čabajská klobása

� označení „čabajská klobása“, „čabajka“ jsou názvy připomínající CHZO 
Csabai kolbász a jde o výrobky srovnatelného typu (dle přílohy II nařízení 
Komise (ES) č. 1898/2006 by oba výrobky byly zařazeny do třídy 1.2. Masné 
výrobky) – lze je tedy považovat za připomenutí zapsaného názvu dle čl. 13 
odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o CHZO a CHOP. 

� Výrobky nesoucí označení v češtině „Čabajka“ nebo „Čabajská klobása“ 

22.11.2013 45

Výrobky nesoucí označení v češtině „Čabajka“ nebo „Čabajská klobása“ 
musí být vyrobeny ve vymezené oblasti Maďarska dle specifikace pro CHZO 
Csabai kolbász a musí ve svém označení nést Symbol nebo označení pro 
CHZO a zapsaný název. Dle obecných požadavků na označování může být 
na etiketě uveden výrobce nebo prodejce nebo balírna – pokud na 
etiketě/obalu  takového výrobku bude uveden prodejce z ČR, může to tak 
být jen v případě, že prodejce je na základě sledovatelnosti schopen doložit 
původ výrobku. 
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Přístup k na řízení EP a Rady (ES) 
č. 1924/2006 

� Problematika bezlepkových potravin
� Ing. Miriam Bellofattová 543 540 265
� Ing. Sylvie Kršková - 543 540 284
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Ing. Miloš Kavka

543 540 270
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milos.kavka@ szpi.gov.cz

WWW.SZPI.GOV.CZ
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Děkuji za pozornost
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