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Další závažná porušení veterinárních předpisů při společné 
kontrole dozorových orgánů v tržnici SAPA

Státní veterinární správa (SVS) odhalila ve čtvrtek 17. 5. 2018 v praž-
ském areálu SAPA řadu závažných nedostatků týkajících se hygieny 
potravin. Při společné kontrole provedené spolu s Policií ČR, Celní 
správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí zjistili veteri-
nární inspektoři desítky kilogramů neoznačených, prošlých či smyslově 
změněných potravin. Jednalo se zejména o mořské plody a vejce nebo 
maso telat, které zřejmě pocházelo z nelegální porážky. Za uvedené 
prohřešky hrozí podnikatelům dle platných předpisů pokuta ve výši 
až 50 milionů Kč.

Při společné kontrole s dalšími dozorovými orgány se SVS zaměřila 
především na obchodování se živočišnými produkty, zejména s ma-
sem, vejci a produkty rybolovu jako jsou ryby a dary moře. 

Při kontrole přepravy byly zjištěno uložení zmrazených produktů 
rybolovu (krevety, mušle, sépie) s prošlým datem minimální trvanli-
vosti, navíc v nevyhovujících hygienických podmínkách a smyslově 
změněných dlouhodobým skladováním. Dále byla nalezena kachní 
a křepelčí neoznačená vejce bez dokladů původu. Potraviny v celko-
vém množství 30 kg a 75 ks vajec byly znehodnoceny barvou a byla 
nařízena jejich likvidace na náklady provozovatele. 

Další kontrola odhalila přepravu čerstvého masa v prostoru osob-
ního vozidla bez řádného zabalení a uložených v nevyhovujících tep-
lotních podmínkách. 

V areálu SAPA bylo v jedné z prodejen zjištěno uložení 90 kg masa. 
Jednalo se o telata v kůži a části jejich těl. Vzhledem k tomu, že prodej-
ce nedokázal doložit původ masa, i dalším indiciím, je zde podezření, 
že telata byla poražena mimo jatka tzv. načerno. Nelegální porážka 
bez uskutečněné veterinární prohlídky poráženého zvířete i masa při-
tom představuje velké riziko pro zdraví spotřebitelů.

U stejného prodejce bylo dále zajištěno 18 kg ryb, produktů moře 
a rybích výrobků (sépie, krevety, losos, rybí vývar) bez označení a na-
bývacích dokladů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o potraviny ne-
známého původu, byly tyto produkty znehodnoceny barvou a SVS 
nařídila jejich likvidaci.

Při kontrole areálu SAPA bylo navíc zjištěno uložení velkého množ-
ství odpadků volně na komunikaci náležící k zázemí pro skladová-
ní zboží. Uložení odpadu tímto způsobem představuje vysoké riziko 
rozmnožování hlodavců. Zjištění bude předáno Hygienické stanici 
hl. m. Prahy.

Veterinární inspektoři v Praze během letošních kontrol 
farmářských trhů zjistili závady u jedné pětiny prodejců

S rychlým nástupem jara se inspektoři SVS působící v Praze zaměřili 
také na kontrolu prodeje potravin na farmářských trzích; konkrétně 
živočišných komodit jako jsou maso, ryby, masné a rybí výrobky, 
vejce, mléko a mléčné produkty či med. Dosud letos provedli na 
farmářských trzích v hlavním městě téměř 50 kontrol, z toho zhruba 
v pětině případů zjistili nějaké pochybení. Množství i typ závad 
jsou letos zatím velmi podobné jako ve stejném období loňského 
roku.

Pražští veterinární inspektoři letos dosud prověřili 16 farmářských 
trhů, tedy téměř všechny pražské trhy, kde jsou pravidelně nabízeny 
živočišné produkty. Bylo zde provedeno celkem 48 kontrol, z toho 
ve 21 % případů bylo konstatováno nějaké pochybení. Nejčastější ne-
dostatky se týkaly značení nabízených živočišných produktů. Mezi 
další časté prohřešky patřilo porušení chladírenského řetězce. Zjištěn 
byl také prodej potravin po datu spotřeby či nezajištění ochrany nabí-
zených potravin před kontaminací. O výši sankcí rozhodnou správní 
řízení.

„Ve srovnání s výsledky dozorové činnosti z poloviny roku 2017, 
kdy byly závady zjištěny ve 20 procentech případů, lze říci, že pro-
dejci na farmářských trzích chybují ve srovnatelném množství a v po-
dobných oblastech,“ uvedl ředitel Městské veterinární správy v Praze 
Antonín Kozák.

 V loňském roce patřilo mezi nejčastější závady porušení chladí-
renského řetězce, nedoložení dokladů o původu zboží a nedostateč-
ná ochrana zboží před nečistotami z vnějšího prostředí. Ve srovnání 
s loňským rokem letos ubylo závad ve značení původu zboží, což je 
příznivý výsledek. „Naopak za určitý ukazatel zhoršení úrovně zna-
lostí o základních povinnostech při prodeji potravin lze označit dva 
případy, kdy byl zjištěn prodej výrobků po datu spotřeby,“ dodal Ko-
zák.

Jelikož neméně důležitá než represe vůči prodejcům nedodržujícím 
předpisy je prevence, snaží se veterinární inspektoři v rámci osvěty 
dlouhodobě vysvětlovat zásady správné hygienické praxe při mani-
pulaci s potravinami. Informují prodejce o nutnosti dodržovat teplot-
ní limity pro skladování a podmínky uložení potravin podobně jako 
správně značit potraviny a dokládat jejich původ.

SVS stáhla z trhu zmražené chobotnice, výrobek obsahuje 
nadlimitní množství kadmia 

Státní veterinární zpráva nařídila stáhnout z trhu zmražené syrové 
baby chobotnice pocházející z Vietnamu kvůli zvýšenému limitu kad-
mia. O přítomnosti nadměrného množství kadmia v uvedeném vý-
robku informovaly německé dozorové orgány prostřednictvím sys-
tému rychlého varování RASFF ostatní členské země. Celkové množ-
ství zmražené syrové baby chobotnice pocházející z Vietnamu činí 
11,2 tuny, avšak do tržní sítě se dostala jen malá část, jednalo se 
o necelá 3 %. Výrobek byl distribuován převážně do prodejen Glo-
bus.

Limit pro kadmium v potravinách je podle nařízení 1881/2006 
ES 1,0 mg/kg. V případě vietnamských zmražených chobotnic 
byl limit překročen jen nepatrně, konkrétní hladina kadmia byla 
1,34 mg/kg. Uvedené nedodržení stanovených limitů by nemělo pří-
mo ohrozit zdraví lidí, nicméně takovéto potraviny nepatří do tržní 
sítě.
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