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Zpráva o kontrolním zjištění 

Vážený pane, 

dne 19.8.2014 jsme přijali Váš podnět vedený pod č.j. xxxx, ve kterém uvádíte, že se často popisky 
označující třídu jakosti u šunek liší tak, že např. u velké popisky AKCE je jiná třída jakosti, než u 
vlastní popisky u šunky v prodejním pultu. S touto závadou jste se setkal při nákupech u 
kontrolované osoby AHOLD Czech Republic, a.s. v provozovně Topolová, Praha 10. 

Na základě Vašeho podnětu byla u kontrolované osoby AHOLD Czech Republic, a.s., na provozovně 
Topolová 2915, 10600 Praha 10 provedena kontrola. V době kontroly uváděla kontrolovaná osoba do 
oběhu z obslužného chladícího pultu 13 druhů nebalených potravin označených jako šunka. V akci 
byla v době kontroly Dušená šunka kulatá, třída jakosti standard. Upoutávka na akci na stěně v 
obslužném pultu souhlasila s popisem u nebaleného výrobku na tácu a souhlasila s originální 
etiketou od výrobce, to znamená, že se Vámi zjištěný nedostatek nepodařilo potvrdit. Dále byla 
provedena kontrola označení všech šunek uváděných v době kontroly do oběhu. U dvou druhů 
nebalené šunky nebyla na štítku uvedena třída jakosti. Jednalo se o výrobek Vepřová šunka Idema a 
Kuřecí prsní šunka. Na originálních etiketách bylo uvedeno: Vepřová šunka logo Idema, třída jakosti 
standardní a Kuřecí šunka z prsních řízků, třída jakosti standardní. Kromě výše uvedeného bylo u 
jednoho druhu šunky zjištěno chybné označení třídou jakosti. Jednalo se o výrobek Farmářská 
šunka, která byla na prodejním tácu označena třídou jakosti standard. Při kontrole však bylo zjištěno, 
že na originální etiketě je uvedeno: Farmářská šunka, třída jakosti výběrová. V době kontroly byly 
zhotoveny nové opravené štítky a doplněny k výrobkům. 

Kontrolované osobě bylo na základě zjištěných nedostatků uloženo termínované opatření ke 
sjednání nápravy. Na základě nevyhovujícího zjištění bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní 
řízení ve věci uložení pokuty. 

Děkujeme Vám za Váš podnět. V případě, že by se v budoucnu situace na výše zmíněné prodejně 
opakovala, uvítáme informaci o této skutečnosti a kontrolu budeme opakovat. 

S pozdravem 

Ing. Petr Cuhra 
ředitel inspektorátu 
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