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43 401 vstupů do provozoven
–5 868 výroba
–25 067maloobchod
–14 290 provozovny společného stravování
–1 876 velkoobchod
–599 prvovýroba
–1041 ostatní místa (přeprava, celní sklady atp.)

3 514 šarží nevyhovujících potravin z 18981 odebraných, tj. 18,5% 
(med 40 nevyhovujících z 81 odebraných)

–Výroba 126
–Maloobchod 2 744
–Velkoobchod 99
–Ostatní 545

2216 pravomocných správních řízení 
pokuty ve výši 100 594 000 Kč

Kontroly v roce 2018
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Komodita Podíl nevyhovujících 
šarží

Čokoláda, cukrovinky 53,9

Med 49,3

Škrob, škrobové výrobky 45,5

Dehydratované výrobky, tekutá ochucovadla, dresinky, 
sůl, hořčice

44,3

Ostatní potraviny jinde nezařazené včetně zmrazených 43,8

Přídatné, aromatické látky 37,5

Káva, kávoviny, čaj 34

Nealkoholické nápoje 31,6

Vejce, vaječné výrobky 30,3

2018 - Problematické
komodity dle výsledků kontrol
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2018 - Počty vzorků medu dle země výroby
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2018 - Odebrané a nevyhovující 
vzorky dle původu medu

Původ medu
Počet 
vzorků

Počet 
nevyhovujících 
vzorků

ČR 30 16
Směs medů ze zemí EU a zemí mimo EU 35 15
Směs medů ze zemí mimo EU 2 1
Země původu EU 1 1
Uvedeno více konkrétních zemí 2 0
Maďarsko 1 1
Nový Zéland 3 3
Řecko 1 0
Slovensko 2 1
Srbsko 2 1
Španělsko 2 1
Celkem 81 40
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Parametr Počet N vzorků
Diastáza 22

HMF 10

Vodivost 8

Cizí cukry 6

Sacharóza 4

Glukóza + Fruktóza 2

E150d 2

Botanický původ 16

Geografický původ 3

Látky nerozpustné ve vodě 1

Senzorika (chuť, vůně) 5

Značení 4

2018 – Nevyhovující vzorky dle 
parametrů

Počet vzorků
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Rok Počet podnětůPočet 
oprávněných

2015 58 27

2016 20 10

2017 28 16

2018 20 8

Med - Podněty 2015 - 2018
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• Email 
• Telefon (spotřebitelská linka: 542 426 625)
• On-line formulář na webu SZPI
• Portál Potraviny na pranýři
• Mobilní aplikace Potraviny na pranýři
• Osobně na místně příslušném inspektorátu SZPI
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2018 – Odebrané vzorky diastáza

Akátový medPomerančový med

Výjimka: med s přirozeně nízkým obsahem enzymů a zároveň HMF pod 15 mg/kg

Schadeho stupně
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2018 - Odebrané vzorky HMF

mg/kg



10

2018 – Odebrané vzorky - sacharóza 

%



11

2018 – nevyhovující vzorky - sacharóza

Název uvedený na etiketě Výrobce uvedený na etiketě Sacharóza 
(% )

Med lesní - medovicový Český med, Valašské Meziříčí Česká 
republika

31,60

Med lesní - medovicový MEDO BRUNTAL CZ.SK. 53,50
Český med květový 
smíšený

Český med, Valašské Meziříčí Česká 
republika

17,40

Med lesní - medovicový Český med, Valašské Meziříčí Česká 
republika

6,30
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2018 - Odebrané vzorky - maltóza 

%
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2018 - Odebrané vzorky - amoniak – sulfitový 
karamel (E150d)

Nesmím…

Pozn.: Všechny nevyhovující vzorky byly označeny jako medovicové medy, parametry pylové 
spektrum a vodivost odpovídaly květovému medu. Vodivost se pohybovala 20 – 60 mS/m

mg/kg
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Součet glukózy a fruktózy

Medovicový med

Květový med

Jsem zapomněla jak to 
mám namíchat…
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2018 - Odebrané vzorky - cizí cukry
delta d13C (max.)
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2018 - Odebrané vzorky (květové medy) - vodivost

mS/m
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2018 - Odebrané vzorky 
(medovicové medy) - vodivost

mS/m
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2018 - Odebrané vzorky (medy 
smíšené, označené pouze „lesní“ a 

kaštanový med)

mS/m
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• Vyhláška 76/2003 Sb.
– Květové medy  nejvýše 80,0 mS.m-1

– Medovicové medy  nejméně 80,0 mS.m-1

Výjimky:   planika   (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník 
(Eucalyptus camadulensis),   lípa (Tilia spp.), vřes obecný (Calluna vulgaris),  
 balmín neboli manuka (Leptospermum), kajeput (Melaleuca   spp.).

• Směrnice 110/2001 o medu – příloha II. bod 4. 
– med níže neuvedený a směsi těchto medů nejvýše 0,8 mS/cm
– medovicový med a med z kaštanů a jejich směsi kromě níže 

uvedených nejméně 0,8 mS/cm
Výjimky: med z planiky (Arbutus unedo), vřesovce (Erica), blahovičníku, lípy 
(Tilia spp.), vřesu (Calluna vulgaris), balmínu neboli manuky 
(Leptospermum), kajeputu (Melaleuca spp.) 

Vodivost
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2018 - Odebrané vzorky - kyselost 
limit: 50 mekv/kg

mekv/kg
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2018 - Odebrané vzorky - obsah 
vody

%
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2018 - Odebrané vzorky - látky 
nerozpustné ve vodě

limit: 0,10%

Vyhovující po započtení 
nejistoty měření

%
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2018 Botanický původ

Z 34 vzorků 16 nevyhovělo
– Ve 4 případech výrobek nebyl vůbec med (výrobek neexistujících 

firem falšovaný sacharózou)
– V 1 případě manukový med nebyl čistě manukový, ale květový s 

manukovým medem
– V 1 případě byl med označen „z mořské levandule“, zjištěný původ 

neodpovídal, měl cizí příchuť (mohl by být prodáván pouze jako 
pekařský med)

– V 1 případě byl med označen jako akátový, ale byl květový
– V 8 případech medovicový med nebyl medovicový (ve 2 případech z 

toho byl med deklarován i jako borovicový)
– V jednom případě byl med označen jako květový kaštanový, ale ve 

skutečnosti byl medovicový
– Ve 2 případech květové medy nebyly medy (obsahovaly škrobová 

zrna v neobvykle velkém množství)

Konkrétní šarže viz www.potravinynapranyri.cz 

http://www.potravinynapranyri.cz/
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Med - fyzikálně chemické požadavky + výjimky

Požadavek květový medovicový pekařský

Součet obsahů fruktózy a glukózy (% hmot. nejméně) 45 60 -

Obsah   sacharózy (% hmot. nejvýše) 1) 5 5 -

Obsah   vody (% hmot. nejvýše) 3) 20 20 23

Kyselost (mekv/kg nejvýše) 50 50 80

HMF - hydroxymethylfurfural (mg/kg nejvýše) 4) 40 40 -

Obsah ve vodě nerozpustných látek (%  hmot. nejvýše) 2) 0,10 0,10 -

Elektrická   vodivost (mS.m -1) 5) nejvýše 80 nejméně 80 -

Aktivita diastázy (stupňů podle Schadeho nejméně) 6) 8,0 8,0 -

 1) U medu květového jednodruhového akátového z trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), z tolice vojtěšky (Medicago   
sativa), z banksie (Banksia menziesii), z kopyšníku (Hedysarum), z blahovičníku (Eucalyptus camadulensis), z Eucryphia lucida, 
z Eucryphia miliganii, z citrusů (Citrus spp)., může být obsah sacharózy nejvýše 10,0 %; u levandulového medu (Lavandula   
spp.) a u medu z brutnáku lékařského (Borago officinalis) může být obsah sacharózy nejvýše 15,0 %.
2) U medu lisovaného se připouští max 0,50 % hmotnostních ve vodě nerozpustných  látek.
3) U vřesového (Calluna) medu může být obsah vody nejvýše 23 %; u pekařského medu z vřesu (Calluna vulgaris) může být 
obsah vody max 25%.
4) U medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi obsahující výlučně tyto medy může být obsah HMF 
max 80 mg/kg.
5) Výjimky: planika (Arbutus   unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus   camadulensis), lípa (Tilia spp.), vřes obecný 
(Calluna   vulgaris), balmín neboli manuka (Leptospermum), kajeput (Melaleuca  spp.). 
6)  U medu s přirozeně nízkým obsahem enzymů (citrusové medy) a obsahem HMF nižším než 15 mg/kg může být aktivita 
diastázy nejméně 3.
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• Botanický původ (četnosti 
pylů nektarodárných 
rostlin)

• Množství kvasinek (může 
indikovat kvašení)

• Přítomnost škrobových zrn
• Přítomnost barviva 

karamel (E150d)
• Sediment
• Zda byl med filtrován

Co vše se dá zjistit v 
mikroskopu…

E150d: 240 mg/kg Med bez barviva
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Obsah škrobových zrn ve 
vzorcích medu SZPI (2014 – 2018)
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2 3 2

Obsah škrobu do 1% Obsah škrobu do 5% Obsah škrobu do 10%
Obsah škrobu do 30% Obsah škrobu nad 30%

Obsah škrobových 
zrn Do 1% Do 5% Do 10% Do 30% Nad 30%

Počet vzorků 87 19 2 3 2
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Odebráno 31 vzorků, 7 nevyhovělo
– V 1 případě na obale uvedeno 

EU, zjištěn původ Střední Amerika
– Ve 3 případech na obale uvedena 

ČR nebo Slovensko,  zjištěn původ 
východní Evropa

– Ve 2 případech na obale uvedena 
ČR, zjištěn původ Indie a 
východní Evropa

– V 1 případě na obale uvedena ČR, 
zjištěn původ jižní Evropa

CR 
Capital: Prague

2018 - Geografický původ
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ČR - Květové medy

Cruciferae, Cruciferae, Crucifers Pyrus/ Prunus-T, Rosaceae, Fruit-T Robinia, Leguminosae, False Acacia Rosaceae, Rosaceae, Rose Family

Salix, Salicaceae, Willow Compositae, Daisy Family Acer Helianthus-T, Compositae, Sunflower-T

Castanea, Fagaceae, Chestnut Trifolium-T, Leguminosae, Clover-T Tilia, Tiliaceae, Lime Tree Phacelia-T, Hydrophyllaceae, Bluebell

Rhamnaceae, Rhamnaceae,
Buckthorn-Family

Umbelliferae, Umbellifers (Apiaceae) Achillea-T,  Compositae, Yarrow-T Taraxacum-T, Compositae, Dandelion-T

Pylová spektra českých medů 
(květové medy)

• Cruciferae
• Trifolium
• Pyrus
• Tilia
• Salix
• Rosaceae
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Pylová spektra českých medů 
(medovicové medy)
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Medovicové medy

Pyrus/ Prunus-T, Rosaceae, Fruit-T Rubus-T, Rosaceae, Bramble Rosaceae, Rosaceae, Rose Family

Salix, Salicaceae, Willow Acer Castanea, Fagaceae, Chestnut

Trifolium-T, Leguminosae, Clover-T Phacelia-T, Hydrophyllaceae, Bluebell Rhamnaceae, Rhamnaceae,
Buckthorn-Family

Umbelliferae, Umbellifers (Apiaceae) Taraxacum-T, Compositae, Dandelion-T Vicia-T, Leguminosae, Vetch-T

Myosotis-T, Boraginaceae, Forget-me-not Cruciferae, Cruciferae, Crucifers2

• Cruciferae
• Phacelia
• Pyrus
• Salix
• Trifolium
• Apiaceae
• Rubus (ostružina)
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Východní Evropa a Čína

Cruciferae, Cruciferae, Crucifers Pyrus/ Prunus-T, Rosaceae, Fruit-T Salix, Salicaceae, Willow Compositae, Daisy Family
Foeniculum-T, Umbelliferae, Fennel Helianthus-T, Compositae, Sunflower-T Onobrychis, Leguminosae, Sainfoin Tilia, Tiliaceae, Lime Tree
Umbelliferae, Umbellifers (Apiaceae)

Pylové spektrum „Východní 
Evropa a Čína“

• Typické pylové kombinace:
Actinidia-t s Cruciferae a/nebo 
Helianthus a/nebo Tilia

• Čínské markerové pyly:
Astralagus, Ephedra, Tamarix, Vitex a 
Camellia
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Indie a Čína, jihovýchodní Evropa

Cruciferae, Cruciferae, Crucifers Tamarix-T, Tamaricaceae, Tamarisk-Type Pyrus/ Prunus-T, Rosaceae, Fruit-T Litchi, Sapindaceae, Litchi

Myrtaceae, Myrtle Family Eucalyptus-T, Myrtaceae, Gum-T Sapindaceae, Soapberry Family Coriandrum, Umbelliferae, Coriander

Onobrychis, Leguminosae, Sainfoin (vičenec) Lotus, Leguminosae, Bird's Foot Trefoil (štírovník růžkatý) Robinia, Leguminosae, False Acacia Celastraceae,Celastraceae

Helianthus-T, Compositae, Sunflower-T Umbelliferae, Umbellifers

• Litchi, Lotus, Myrtaceae, Sapindaceae
• Tamarix
• Coriandrum, Eucalyptus

Pylové spektrum Indie, Čína a 
jihovýchodní Evropa
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• Potravina je jiná než bezpečná
• Není dodržena jakost
• Potravina je falšovaná 
• Potravina je nesprávně označená

Druhy nedostatků
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2015 2016 2017 2018

Počet analýz N Počet analýz N Počet analýz N Počet analýz N

Chloramfenikol 51 23 36 0 2 2 9 0

Streptomycin 51 23 36 0 2 2 9 0

Sulfonamidy 51 28 36 0 2 2 9 0

Tetracyklin 49 0 36 0 2 0 9 0

Bezpečnost

Potravina nevhodná k lidské spotřebě – čl. 14 odst. 1, 2, 3, 5  N 178/2002
Důvod:
– kontaminace, například kontaminaci způsobené velkým množstvím nepatogenních 

mikrobiologických kontaminujících látek 
– Výskyt cizorodých předmětů (např. skleněné nebo plastové střepy, kousky kovu)
– nepřijatelná chuť nebo pach, 
– zjevnějšímu škodlivému zkažení (např. hniloba nebo rozklad)
– Výskyt nedeklarovaných alergenů (např. mléčná bílkovina v medu), rezidua léčiv
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Chloramfenikol Streptomycin Sulfonamidy Tetracyklin
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Rezidua léčiv – 2015 - 2018
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§ 7 - Med je potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, 
organických kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), 
výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na živých částech rostlin včelami (Apis mellifera), 
které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a 
zrát v plástech

§ 10 

(1) Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek. 

(2) Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jiná specifická součást medu, s výjimkou případů, kdy tomu při 
odstraňování cizorodých anorganických a organických látek, zejména filtrací, nelze zabránit. 

(3) Med, s výjimkou pekařského (průmyslového) medu, nesmí 
a) mít jakékoliv cizí příchutě a pachy, 
b) začít kvasit nebo pěnit, 
c) být zahřát do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny nebo významně inaktivovány, 
d) být u něj uměle změněna kyselost. 

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2. 

HMF, aktivita enzymu diastáza, konzistence, vzhled, vůně a barva, obsah ve vodě nerozpustných látek, 
kyselost, obsah vody, elektrická vodivost (může být i označování, klamání, falšování), obsah sacharózy 
(může být i klamání, falšování), součet glukózy a fruktózy (může být i klamání, falšování)

V č. 76/2003 Sb. - jakostní požadavky, 
falšování
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Označení: Med květový 
lesní
• Hydroxymethylfurfural (HMF): 

<5,0 mg/kg 
• Obsah cukru (součet glukosa, 

fruktosa): 60,7 % hmot. 
• Sacharosa: <0,50 % hmot. 
• Maltosa: <1,0 % hmot. 
• Vodivost: 95,3 mS/m 
• Kyselost: 29,8 mekv/kg 
• Vlhkost: 16,2 % hmot. 
• pH: 4,6  
• Látky nerozpustné ve vodě: 

<0,02 % hmot. 
• Aktivita diastázy: 13,6 Schadeho 

stupně
• Pylová analýza – jde o medovicový 

med (vrba 10%, svazenka 5%, javor 
4%, pyly ovocných stromů 3%, dub, 
buk, jetel, lípa, pampeliška, břízy…) 

Označení: Med 
medovicový
• Hydroxymethylfurfural 

(HMF): 275 mg/kg 
• Obsah cukru (součet 

glukosa, fruktosa): 76,4 
% hmot. 

• Sacharosa: <0,50 % 
hmot. hmot. 

• Vodivost: 32,8 mS/m 
• Kyselost: 15,5 mekv/kg
• Vlhkost: 16,6 % hmot.  
• pH: 4,1
• Látky nerozpustné ve 

vodě: <0,02 % hmot.
• Aktivita diastázy: 3,3 

Schadeho stupně

Nevyhovující vodivost – označování 
vs. jakost vs. falšování

Označení: Med medovicový
• Hydroxymethylfurfural (HMF): 27,3 mg/

kg 
• Obsah cukru (součet glukosa, fruktosa): 

77,0 % hmot. 
• Sacharosa: <0,50 % hmot. hmot. 
• Vodivost: 19,9 mS/m
• Kyselost: 11,9 mekv/kg
• Vlhkost:  20% hmot.
• pH: 4,0
• Látky nerozpustné ve vodě: 0,14 % 

hmot. 
• Aktivita diastázy: 10,9 Schadeho stupně 
• Amoniak - sulfitový karamel (E150d): 

240 mg/kg
• Původ medu: Indie a Východní Evropa 
• Pylová analýza: není borovicový ani 

medovicový  – řepka 78 %, ovocné 
stromy, Myrtaceae 5 %, 4 %, citrusy, 
litchi… + organoleptické vlastnosti 
neodpovídaly medovicovému meduOZNAČOVÁNÍ JAKOST FALŠOVÁNÍ
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HMF: 1754 mg/kg
Aktivita diastázy: <0,1
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• Zákaz uvádět v omyl – čl. 16 N 178/2002
označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled 
nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož 
i informace poskytované o nich nesmí jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl.

• Falšování: cílem je nahradit drahou složku levnější a finanční prospěch - deformace 
trhu, poškozování poctivých firem i spotřebitelů a někdy může vést i k poškození zdraví 
– např. metanolová kauza

• Klamání: Informace o potravinách jsou zavádějící, nejasné, dvojsmyslné, nepřesné, 
nepravdivé, nesrozumitelné
(botanický původ, geografický původ, jiný výrobce, neexistující výrobce, nedodržení 
množství…)

• Označování: na obale nejsou žádné informace, chybí některý údaj (např. původ medu), 
informace nejsou v českém jazyce, nejsou uvedeny správným způsobem – např. doba 
minimální trvanlivosti…

Cílem úředních kontrol je mimo jiné zaručovat poctivé jednání v obchodu s krmivy a 
potravinami a chránit zájmy spotřebitelů…

Klamání, falšování, nesprávné 
označování…
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 povaha, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo 
místo provenience, způsob výroby nebo získání (např. botanický nebo geografický 
původ)

 Připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá

 Vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud 
všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky….(např. 
přírodní med)

 Informace nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit 
určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat

 Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno 
srozumitelné.

Vztahuje se i na reklamu a obchodní úpravu potravin (tvar, vzhled nebo balení, použité 
obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení)….týká se i informací na 
webových stránkách

Článek 7 N. 1169/2011 - Informace 
o potravinách nesmějí být 

zavádějící
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Cizí cukry – C3 i C4
HMF: 48,2 mg/kg
aktivita diastázy: 4,2 Schadeho stupně  
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Botanický původ
• Oddíl 2, § 9 odst. 2 písm. c) vyhlášky 76/2003 Sb. 

- označení medu, s výjimkou filtrovaného medu 
a pekařského medu (průmyslového medu), může 
být doplněno druhem rostlin, z nichž pochází, 
pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z 
uvedeného druhu a má odpovídající 
organoleptické, fyzikálněchemické a 
mikroskopické charakteristiky. 

• Spotřebitel obecně vnímá med jako přírodní 
produkt, který není produkován člověkem a 
vzniká ve specifickém prostředí. 

• Míchání jednodruhových medů provádět lze, ale 
v případě, kdy jsou člověkem smíchány dva  
nebo více jednodruhových medů a výsledná 
směs nemůže vzniknout v přírodě, např. je z  
různých geografických oblastí, měl by si 
„míchač“ ověřit, zda skutečně míchá 
jednodruhové medy. 

• Mícháním medů z různých sezón již nelze 
vyprodukovat jednodruhový med.

Geografický původ
• Dle oddílu 2, § 9 odst. 1 vyhlášky 76/2003 Sb. 

se med označí na etiketě zemí původu, kde byl 
med získán

• Pokud se jedná o směs medů pocházejících z 
více zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, 
lze názvy zemí původu nahradit jedním z 
následujících označení:

– „směs medů ze zemí EU“,
– „směs medů ze zemí mimo EU“,
– „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo 

EU“
• Dle oddílu 2, § 9 odst. 2 písm. a) vyhlášky 

76/2003 Sb., může být označení medu, s 
výjimkou filtrovaného medu a pekařského 
medu (průmyslového medu), doplněno 
regionálním, územním nebo místním 
označením původu, pokud výrobek pochází 
zcela z uvedeného zdroje původu

Botanický a geografický 
původ medu
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Klamání ohledně 
botanického původu (med 

není lipový)
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Příklad vyhovujícího lipového medu
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Původ: Indie a Východní Evropa  
Botanický původ: není medovicový
Amoniak - sulfitový karamel (E150d):  3 mg/kg
Vodivost: 22,0 mS/m
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Med se smyšlenými výrobci

• Různá i neexistující 
jména na obalu

• Nedostatky:
– HMF: u vzorků 80 – 

400 mg/kg
–  Sacharóza: 10% - 40%
– Diastáza: okolo 3
– Chuť: sladká, cukrová, 

karamelová, připálená, 
netypická pro med
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Český med Valašské Meziříčí

Nevyhovující parametry: 
• HMF: 368 mg/kg, 222 mg/kg, 

413 mg/kg 
• Vodivost: vysoká nad 100 mS/m 
• Aktivita diastázy: <0,1 Schadeho 

stupně 
• Cizí cukry - delta d13C (max.): ca 

4,00 ‰ 
• Barva, vůně, chuť
• pylová analýza - botanický 

původ – pylové spektrum a 
vodivost neodpovídaly deklaraci 
na obale

Na etiketě výrobku byl uveden 
neexistující výrobce. 
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• Stažení z trhu
• Spolupráce s PČR
• Trestní oznámení na 

neznámého pachatele
• Tisková zpráva SZPI ze dne 

23.3.2018
• Varování na web, pranýř…

Opatření SZPI
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MEDO BRUNTÁL

ZEMĚ PŮVODU: ČR
VÝROBCE: MEDO BRUNTAL CZ.SK.
HMOTNOST 450 G, TRVANDLIVOST: 2019.
Aktivita diastázy: méně než 0,1 Schadeho stupňů.
HMF: 110 mg/kg 
Vodivost: 20,6 mS/m.
Obsah sacharózy: 53,5% hmot.
Součet glukosy a fruktózy: 25,1% hmot.
Vůně - netypická pro med, chuť - sladká, sladová, netypická pro med, sediment - netypický 
pro med.
Pylové spektrum postrádá rozmanitost, zjištěný pyl byl neobvyklé barvy, která neodpovídá 
přirozené barvě pylových zrn obsažených v autentických medech. Hlavní identifikovaná 
pylová zrna pochází z čeledi Papaveraceae (rostliny z této čeledi netvoří nektar). 
Sledovatelnost: 

Nebyly doklady
Pouze certifikát (byl neplatný, nebylo předěleno příslušné číslo protokolu - uvedeno 
pouze "XXXX/10“).

AACS - Administrative Assistance and Cooperation – notifikace Slovenska – med květový
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• Později se začaly 
vyskytovat medy s adresou 
skutečných včelařů, např. 
byla dopsána adresa rukou 
na etiketě medu…

• Doklady s údaji skutečných 
včelařů, kteří je nikdy 
nevydali..

• Falešné certifikáty…
• Předáno PČR a doplněno 

trestní oznámení

Další vývoj…
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• Jedna z forem prodeje na dálku 
• Uvádět na trh bezpečné potraviny
• Splnit informační povinnosti
• Identifikovat se 

(zveřejnit údaje o sobě např. v obchodních podmínkách nebo v kontaktech)
• Respektovat práva spotřebitele
• Nepoužívat nekalé obchodní praktiky 
• Poskytnout informace o prodávané potravině
• Dodržet hygienické požadavky při prodeji potravin 
• Zajistit sledovatelnost
• Nesmí uvádět spotřebitele v omyl (označováním, propagací a obchodní úpravou, 

tvarem, vzhledem nebo balením, obalovými materiály, způsobem jejich úpravy a 
místem vystavení i informacemi poskytovanými o nich jakýmkoli médiem 

• Ani informace o potravinách na internetových stránkách nesmí uvádět 
spotřebitele v omyl (včetně profilů na sociálních sítích).

Povinnosti internetového 
prodejce
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• Potravinářské předpisy
• Další předpisy

– Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
– Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
• Prodej potravin na internetu – Základní požadavky na provozovatele 

potravinářského podniku
– http://

www.szpi.gov.cz/clanek/prodej-potravin-na-internetu-prirucka-pro-ppp.aspx?q=JmNobnVtP
TEmaGw9aW50ZXJuZXTCqA%3d%3d

• PPP, který provozuje e-shop se skladem nebo výdejním místem nebo který 
současně zajišťuje přepravu potravin ke spotřebiteli - požadavky čl. 5, tj. zavést 
postupy založené na zásadách HACCP (s přihlédnutím k typu a velikosti podniku)  + 
příslušné požadavky v přílohách – viz vodítko na webu SZPI
– http://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-voditko-pro-vyrobce-a-prodejce-potrav

in-vyrabenych-v-domacnosti-a-prodavanych-z-domu.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw6
10a2E%3d

Předpisy, příručka na webu SZPI

http://www.szpi.gov.cz/clanek/prodej-potravin-na-internetu-prirucka-pro-ppp.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9aW50ZXJuZXTCqA%3D%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/prodej-potravin-na-internetu-prirucka-pro-ppp.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9aW50ZXJuZXTCqA%3D%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/prodej-potravin-na-internetu-prirucka-pro-ppp.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9aW50ZXJuZXTCqA%3D%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-voditko-pro-vyrobce-a-prodejce-potravin-vyrabenych-v-domacnosti-a-prodavanych-z-domu.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-voditko-pro-vyrobce-a-prodejce-potravin-vyrabenych-v-domacnosti-a-prodavanych-z-domu.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/postupy-a-stanoviska-voditko-pro-vyrobce-a-prodejce-potravin-vyrabenych-v-domacnosti-a-prodavanych-z-domu.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3D
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• Zdravotní tvrzení (uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá souvislost mezi 
kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím) – nutný 
schvalovací proces (čl. 13 (udržuje), 14 (snižuje rizikové faktory)

• Nespecifická tvrzení (vč. obrázků) - obecné, nespecifické příznivé účinky živiny 
nebo potraviny na celkové dobré zdraví a duševní a tělesnou pohodu - přípustná 
pouze se schváleným specifickým zdravotním tvrzením

• Pokud PPP uvádí na svých webových stránkách u medu neschválená zdravotní 
tvrzení, porušuje zákaz stanovený v článku 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006. 

• Pokud  uvádí na svých stránkách informace pro spotřebitele připisující medu 
vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, 
porušuje zákaz stanovený v článku 7 odst. 3 nařízení (ES) 1169/2011. 

• ! Pro med, mateří kašička ani pyl  nejsou schválená ŽÁDNÁ zdravotní tvrzení !
• Pouze mateří kašička a pyl  mají 2 tvrzení na seznamu On hold, tj. tvrzení, jejichž 

posouzení nebylo ještě dokončeno mohou být nadále používána v souladu s čl. 
28 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1924/2006

Zdravotní a léčebná tvrzení
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Detailní informace o používání různých druhů tvrzení jsou k dispozici na webových stránkách 
SZPI v článku Vodítka k problematice zdravotních a výživových tvrzení
http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.as
px?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3d
 

Léčebné

Zdravotní

http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3D
http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9dm9kw610a2E%3D
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