
 
Státní zem ědělská a potraviná řská inspekce 

Informace pro prodejce 
 
 
 
Na co klade Státní zem ědělská a potraviná řská inspekce p ři zahájení a pr ůběhu trh ů 
největší důraz, případně na co si má dát prodávající pozor? 
 
Pokud prodáváte nebo chcete prodávat potraviny na farmářských a podobných trzích, pak je 
nezbytné, kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin, dodržet tyto zásady: 

1) Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti 
nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce 
(ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím 
jednorázových rukavic). 

2) Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě. 
3) Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, 

rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.), uchovávat v chladícím zařízení. 
4) Mít přístup k sociálnímu zařízení. 
5) Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou 

vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným 
vhodným způsobem. 

 
Povinností je samozřejmě víc. Prodávající má možnost kontaktovat příslušný inspektorát, podle 
místa prodeje, kde mu pověření pracovníci rádi poradí, co zlepšit.  
 
Pokud budete vzhledem k nabízeným potravinám spadat pod dozorové kompetence Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), měli byste se u ní registrovat. Registrační formulář je 
k dispozici např. na internetových stránkách www.szpi.gov.cz v sekci dokumenty ke stažení 
(„Oznámení provozovatele potravinářského podniku“). 
 
Dozorové kompetence při kontrole potravin nabízených na farmářských a podobných trzích má 
SZPI a Státní veterinární správa ČR (SVS). Dozorové kompetence jsou rozděleny takto: 

a) potraviny rostlinného původu prodávané na schválených i neschválených tržištích – SZPI 
b) potraviny živočišného původu nezpracované a prodávané na schválených i neschválených 

tržištích – např. ryby, čerstvé maso, med – SVS 
c) potraviny živočišného původu zpracované, prodávané na trhu, stánku, tržním místě (pokud 

tedy nejsou schválené SVS) – SZPI 
d) u potravin živočišného původu zpracovaných na schválené tržnici či tržišti – SVS. 

 
 
KONTAKT 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
tel.: 542 426 625 - v provozu v úřední hodiny vždy v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod.  
 


