
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
- inspektorát v ….. 

Oznámení provozovatele potravinářského podniku  
o zahájení/ukončení (nehodící se škrtněte) výkonu předmětu činnosti 

ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin,  
v platném znění a 

ve smyslu § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Pozn. Veškeré údaje jsou povinné s výjimkou těch, které nelze z objektivních důvodů vyplnit 
(např. neexistující e-mailová adresa, fax apod.) 

Provozovatel potravinářského podniku 
 (jméno a příjmení u fyzických osob, jméno a právní forma firmy u právnických osob): 
(Pozn. Při prvním oznámení zahájení výkonu předmětu činnosti provozovatel potravinářského podniku (výrobce, 
dovozce, obchodník) doloží právní subjektivitu kopií výpisu z obchodního rejstříku, kopií živnostenského listu 
nebo dalším dokladem.) 

IČO: 

Sídlo (u fyzických osob) : 

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Telefon a e-mail: Fax: 

 
 

    

Sídlo (u právnických osob), Trvalý pobyt (u fyzických osob): 

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Telefon a e-mail: Fax: 

 
 

    

Provozovna potravinářského podniku: 

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Telefon a e-mail: Fax: 

 
 

    

Jiné místo výkonu předmětu činnosti potravinářského podniku: 

Obec: Ulice/č.p.: PSČ: Telefon a e-mail: Fax: 

 
 

    

Předmět činnosti v dané provozovně (nehodící se škrtněte): 

Výrobce Restaurace Velkoobchod  Maloobchod  Dovozce Přepravce  Jiný 



Upřesnění předmětu činnosti a kód: 
(Pozn. POVINNÉ: Vyberte činnost/-i z tabulky uvedené v příloze, uvádějte pouze předmět činnosti dle tabulky a přiřazený kód.  
Příklad: Prodejce čajů uvede pouze „Maloobchodní prodej potravin (běžný obchodní prodej) - OA“. 

DOBROVOLNÉ: Do tohoto pole je možné doplnit bližší specifikaci činnosti (informace o pravidelnosti činnosti apod.) 

 
 
 

V případě provozování internetového obchodu (kód OI nebo OJ) uveďte všechny adresy webových stránek 
(doménová jména), kde internetový obchod probíhá: 

Datum zahájení výkonu předmětu činnosti (den, měsíc, rok) : 

Datum ukončení výkonu předmětu činnosti (den, měsíc, rok) : 

 
Poučení: 
S osobními údaji uvedenými v tomto formuláři bude nakládáno v souladu s pravidly, která nastavuje 
nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem vedení 
kontrolního řízení, případných navazujících správních řízení, a provádění dalších činností, které Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce vykonává na základě právních předpisů. Informace o zpracování 
Vašich osobních údajů dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na 
internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dostupné zde) ve formě 
informačního listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  ………………     dne  ………………..                              Razítko a podpis zástupce: 

http://www.szpi.gov.cz/gdpr-ochrana-os-udaju.aspx


Příloha: 

(Pozn.: Pouze legenda, neupravovat) 

Předmět činnosti  Kód 

Automaty na balené potraviny OT 

Automaty-gastro (např. na kávu, čaj apod.) SA 

Balírna - balení potravin ZT 

Cukrárna (s možností konzumace na místě) SC 

Čerpací stanice s prodejem potravin a pokrmů SB 

Domácí výroba potravin pravidelná DV 

Domácí výroba potravin příležitostná DP 

Dopékání pečiva (např. v rámci maloobchodní 
prodejny) 

LH 

Doplňkový prodej potravin (např. v trafice, 
květinářství apod.) 

OD 

Dovoz potravin DO 

Fitness-centra: prodej potravin ve fitness 
centrech 

FC 

Internetový obchod bez skladu OJ 

Internetový obchod se skladem OI 

Lékárny - maloobchod, s prodejem potravin 
(doplňků stravy, dětské výživy apod.) 

OL 

Lékárny - velkoobchod a sklady, součástí činnosti 
je i dodávání potravin 

OK 

Maloobchodní prodej potravin (běžný obchodní 
prodej) 

OA 

Mobilní stánky s občerstvením (farmářské trhy, 
dopravní prostředky apod.) 

SM 

Nájemní místo v logistickém centru-sklady ON 

Obchodní zprostředkovatel s prodejem vína VO 

Ozařovna potravin DH 

Pěstitelská pálenice ZL 

Pivnice, bar, herna a podobné zařízení s 
prodejem nápojů 

SP 

Potravinové banky a další (neziskové) 
organizace, kterým mohou být poskytnuty 
potraviny dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o 
potravinách (darování) 

PB 

Prodej baleného vína mimo běžné potravinářské 
prodejny (trafika, květinářství, benzínka atd. / 
v lahvích, bag in boxech, PET, krabicové… / bez 
prodeje čepovaného a rozlévaného vína) 

VV 

Přeprava potravin OP 

Restaurace SR 

Rychlé občerstvení SO 

Stáčírna vína ZV 

Stánkový prodej potravin OS 

Velkoobchodní prodej potravin OB 

Vinárna, vinotéka a podobné prodejny (prodej 
baleného, čepovaného a rozlévaného vína / 

SV 



netýká se prodeje sudového vína, kdy se 
provozovatel již registroval prostřednictvím 
Registru) 

Výroba a rozvoz pokrmů SK 

Výroba biopotravin BI 

Výroba brambor (třídění, úprava, balení) IE 

Výroba cukrářských produktů a těst LD 

Výroba čerstvé zeleniny, čerstvých hub IB 

Výroba čerstvého ovoce (třídění, úprava, balení 
apod.) 

IC 

Výroba čokolády, cukrovinek DC 

Výroba dehydratovaných výrobků, tekutých 
ochucovadel, dresinků, soli, hořčice 

DG 

Výroba jedlých tuků, olejů ED 

Výroba kakaa, směsí kakaa s cukrem DB 

Výroba kávy, kávovin, čajů LF 

Výroba koření DE 

Výroba lihovarnických produktů CD 

Výroba luštěnin, olejnatých semen GC 

Výroba mlýnských obilných produktů LA 

Výroba naklíčených semen a klíčků HD 

Výroba nealkoholických nápojů EA 

Výroba obilnin GB 

Výroba ostatních potravin jinde nezařazených 
včetně zmrazených 

CE 

Výroba pekařská LC 

Výroba piva EB 

Výroba pokrmů MA 

Výroba produktů z brambor IF 

Výroba přídatných, aromatických látek HC 

Výroba přírodních sladidel DA 

Výroba skořápkových plodů ID 

Výroba studené kuchyně CC 

Výroba škrobu, škrobových produktů IG 

Výroba tabákových výrobků GA 

Výroba těstovin LB 

Výroba vín jiných než révových EC 

Výroba zmrzliny, mražených krémů LE 

Výroba zpracované zeleniny, zpracovaných hub HB 

Výroba zpracovaného ovoce HA 

Výroba zvláštní výživy, doplňků stravy BA 

Zemědělská prvovýroba (pěstování na poli, 
posklizňová úprava produktů, skladování) 

ZP 

 

 

  

 


