Rozdělení dozorových kompetencí v ČR
a příslušné zákonné normy
Rozdělení dozoru vychází z § 16 zákona č.110/1997 Sb.:
1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává dozor nad kvalitou potravinářských
výrobků včetně jejich výroby, dovozu, distribuce, skladování a maloobchodního prodeje potravin
a surovin rostlinného původu, kromě veřejného stravování, maloobchodního prodeje potravin
živočišného původu kromě úseků, kde dochází k manipulaci se surovinami živočišného původu
a výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků.
2) Státní veterinární správa České republiky vykonává dozor nad zdravotní nezávadností
potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných
nákaz nebo jejich nositelů a to při výrobě, kladování, přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin
živočišného původu, při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při
prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa,
mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, a v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení.
3) Krajská hygienická stanice vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním
dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví,
včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických
faktorů pracovních podmínek, oblast společného stravování (i občerstvení), předměty a materiály
přicházející do styku s potravinami apod.
4) Česká obchodní inspekce provádí kontroly poctivosti prodeje.
5) Na tržištích provádí kontrolu také živnostenský úřad, který se zaměřuje na označení provozoven
a další povinnosti vyplývající ze zákona o živnostenském podnikání.
Nezbytnou podmínkou prodeje je dodržování příslušných zákonných norem, zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které
nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších
předpisů;
Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a
požadavky potravinového práva
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších přepisů.

