
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 
Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany SZPI 

 
Kromě požadavků na bezpečnost, jakost a označování potravin je třeba dodržet tyto zásady:  
 
Stánky musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě 
a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, a to zejména zvířaty a škůdci. 

 
Zejména je třeba dodržet: 
 
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, houby apod.) uchovávat v chladícím zařízení při teplotě uvedené 
příslušným předpisem či stanovené výrobcem. 
 
4. Mít přístup k sanitárnímu zařízení vyčleněnému pro držitele zdravotních průkazů 
 
5. Při prodeji nebalených potravin mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude 
vyřešena účinná očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem. 
 
Prodejci, jakožto provozovatelé potravinářského podniku, by měli být registrováni u příslušného 
inspektorátu SZPI.   
 
Související legislativa: 

 
1) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. 
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví  se 
postupy týkající se bezpečnosti potravin. 
4) Vyhláška č. 417/2016 Sb., vyhláška o některých způsobech označování potravin 
5) Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny 
6) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících 
látek v potravinách 
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách 
8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům 
 
 
 
Další informace: 
Další aktuální a užitečné informace lze vyhledat na webové adrese: 
 
http://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska.aspx 
 
 
 
 


