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PROTOKOL O KONTROLE
Č.j..

SVS/2017/115055-T

Protokol č. POK170713002S81051
Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):
Datum:
Popis: Předložení služebního průkazu
13.7.2017
Poslední kontrolní úkon:
Datum:
13.7.2017

Popis: oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):
Číslo služebního průkazu:
MVDr. Pavlína Pacalová
MVDr. Petr Beniš
Číslo služebního průkazu:

S81051
S81003

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:
§ 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:
ABELLES apis s.r.o., Panská 937, 74213 Studénka
IČ:

02334844

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
ABELLES apis s.r.o., Masarykovo nám. , 74101 Nový Jičín
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:
Kód katastrálního území: 707414
Souřadnice:
Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:
Jméno a příjmení:

Martin Blagojevič

Datum narození:

15.12.1971
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Číslo OP nebo pasu:

114469036

Předmět provedené kontroly:
Prodej medu na tržnici a odběr vzorků.
Kontrolní zjištění:
Byla provedena kontrola prodejního stánku medu na farmářském trhu v Novém Jičíně.
Ve stánku byl k prodeji nabízen med Včelařství Skorotín provozovatel ABELLES apis. s.r.o.Panská 937,
742 13 Studénka, IČO 02334844.
V prodeji med květový, pastovaný , balen ve skleněných nádobách o obsahu 950 g a 600 g. Dle
dodacího listu 035/2017 ze dne 13.7.2017 med květový sklenice o obsahu 950 g dodáno 48 kg a
sklenice o obsahu 600g dodáno 30kg.
Nádoby označeny etiketami s uvedením druhu medu, jeho množství, příjmením a adresou chovatele,
minimální trvanlivostí např.Med květový, pastovaný hmotnost 950 g Včelařství Skorotín, číslo včelaře
CZ 190722, provozovatel ABELLES apis. s.r.o.Panská 937, 742 13 Studénka, IČO 02334844, skladujte
v suchu a temnu do 25°C,minimální trvanlivost 2 roky od 5.6.2017, země původu Česká republika,oblast
Poodří, pohůří Beskyd.
Prodávaný med nevykazoval smyslové změny, známky kvašení či cizí příměsi.
Byl odebrán uřední vzorek v rámci mimořádné kontrolní akce.Odebrán včelí med květový á 950g, DP
31.12.2019,země původu Česká republika.Vzorek zabalen, zapečetěn a s objednávkou laboratorního
vyšetření byl svozovou linkou odeslán do SVÚ Olomouc.Záznam o odběru vzorku byl předán v den
odběru vzorku provozovateli. Požadované vyšetření obsah glukozy, fruktozy, aktivita diastazy, el.
vodivost, pH, voda, hydroxymethylfurfural, sacharoza, senzorické vyšetření, pylová analýza, rezidua
ATB. Dle protokolu o zkoušce č.CH 5727/2017 ze dne 11.9.2017 a P 6355/2017 ze dne 25.7.2017
výsledky vyšetření odpovídají požadavkům vyhl. 76/2003 Sb.v platném znění, příl.č.3, tabulka 2 pro med
květový a rezidua ATB nebyla prokázána. Dle protokolu subdodavatelského stanovení (Intertek)
č.1708160727 ze dne 16.8.2017 je možno podle pylové analýzy vzorek označit jako med
medovicový,název produktu lze doplnit informací týkající se regionálního původu ,Východní Evropa
(Česká republika může být zemí původu),,( Směrnice Rady 2001/110/EC z 20/12/2001 v kombinaci s
literaturou) .

Odběr vzorku
Označení objednávek laboratorního vyšetření:
OBJ170721001S81051
Počet stran příloh k tomuto protokolu:
Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

0
Přiloženo pověření přizvané osoby

27.9.2017

Poučení:
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu,
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení protokolu o kontrole na místě.
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Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinné osoby

MVDr. Pavlína Pacalová, MVDr. Petr Beniš
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky
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