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INSPEKTORÁT V PRAZE 
Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 199 511, fax.: 257 199 529 
e-mail: praha@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg 
 

Číslo kontrolního spisu: KS077-11215/19 

PROTOKOL O KONTROLE č. P051-11215/19 

Předmět kontroly: Kontrola povinností plynoucích z následujících právních předpisů: 

Seznam právních předpisů relevantních pro výkon kontroly: 
Zákon č. 110/1997 Sb., § 3 odst. 1 písm. i) 
Zákon č. 110/1997 Sb., § 3 odst. 1 písm. r) 
Nařízení (ES) č. 396/2005 čl. 18 odst. 1 písm. a) 
Nařízení (ES) č. 396/2005 čl. 18 odst. 1 písm. b) 
Zákon č. 255/2012 Sb., § 8 písm. b) 

Kontrola byla provedena podle § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 146/2002 Sb.“),  
u kontrolované osoby:  

Kontrolovaná osoba: Kyosun s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání:  Kyosun s.r.o., Trmická 836/1, 190 00 Praha 
Provozovna – obchodní název: Kyosun s.r.o. 
Místo kontroly: Kyosun s.r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 

IČO: 24727890 
 

Kontrolní úkony byly provedeny inspektory SZPI, kteří se prokázali:  
- Suchý Luboš, Ing., inspektor: pověřením ke kontrole ve formě průkazu inspekce 1219 

Kontrola byla zahájena podle zákona č. 255/2012 Sb., ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) předložením pověření 
ke kontrole 

 kontrolované osobě prostřednictvím: Petr Patočka (jednatel), dne 8.7.2019 

 Při kontrole byl přítomen:  

 za kontrolovanou osobu: Petr Patočka (jednatel) dne 8.7.2019 
Dne 26.7.2019 byla kontrola provedena v nepřítomnosti zástupce kontrolované osoby. 

Datum a čas začátku kontrolního vstupu: 26.7.2019 11:00 
Datum a čas ukončení kontrolního vstupu: 26.7.2019 12:00 

Úvod ke kontrolou zjištěným skutečnostem: 
Kontrolní vstup ze dne 8.7.2019 viz D025-11215/19 
  
Veškeré údaje o kontrolované osobě byly ověřeny dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 169303, údaje platné ke dni 07.07.2019, pořízeného prostřednictvím 
internetu. Kopie uvedeného výpisu je podkladem kontroly. Totožnost jednatele kontrolované osoby byla 
ověřena z předloženého občanského průkazu č. 207134332, vydaného ÚMČ PRAHA 7 dne 06.09.2016. 
  
Kontrola byla provedena na základě podnětu a jejím předmětem bylo prověření dodržování požadavků 
uvedených v zák. č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nař. (ES) č. 396/2005, v platném znění. 
Jednatel, pan Patočka, byl seznámen s předmětem kontroly. 
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1. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly informovala inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(dále jen "SZPI"), inspektorátu v Praze o ukončení výkonu předmětu činnosti v dříve registrovaných 
provozovnách na adrese Praha 7, Osadní 7 a Praha 6, Dělostřelecká 653/3. Příslušný formulář s oznámením 
ukončení činnosti ve výše uvedených provozovnách je podkladem kontrolního zjištění. 
  
2. Inspektor SZPI, inspektorátu v Praze provedl dne 8.7.2019 v provozovně kontrolované osoby odběr níže 
uvedeného vzorku potraviny uváděného kontrolovanou osobou na trh skladováním, a to za účelem stanovení 
reziduí pesticidů. Odebraný vzorek bude analyzován ve zkušební laboratoři SZPI v Praze. 
  
D025-11215/19/A01: Japonský bio matcha HARMONY, šarže: L-RKY01K, kontrolovaná dávka: 2170 kg, 
datum minimální trvanlivosti: 04/2021, dodavatel: Rikyu Japan Corporation, 7-26-403 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, 160-0022, distributor: Kyosun s.r.o., Trmická 836/1, 190 00 Praha 9 
  
Záznam o odběru vzorku č. D025-11215/19/A01 s podrobnostmi týkajícími se tohoto vzorku a jeho odběru je 
spolu s pořízenou fotodokumentací přílohou dokladu o provedených kontrolních úkonech č. D025-11215/19. 
  
3. Kontrolovaná osoba předložila při kontrolním vstupu dne 08.07.2019 fakturu k dodávce suroviny, z níž byla 
následně vyrobena potravina, jejíž vzorek byl odebrán inspektorem SZPI. Kopie této faktury je podkladem 
kontroly. 
 

Popis kontrolních zjištění: 
4. Provedenými rozbory v laboratoři SZPI v Praze bylo zjištěno, že hodnocený vzorek potraviny uvedené 
pod bodem č. D025-11215/19/A01: Japonský bio matcha HARMONY, šarže: L-RKY01K vyhověl ve smyslu 
provedených rozborů požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, 
v platném znění. 
  
Protokol o zkoušce a posudek č. D025-11215/19/A01 jsou podkladem kontroly. 
Protokol o kontrole č. D025-11215/19 byl kontrolované osobě zaslán do datové schránky. 
  
 

 

Poslední kontrolní úkon: Ověření výsledku laboratorních rozborů, dne 26.07.2019 

Poučení: 

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 
inspektorátu uvedenému v záhlaví tohoto kontrolního dokumentu. 

Potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, podléhají režimu jejich bezplatného poskytnutí podle § 11 odst. 2 nebo § 11 odst. 3 zákona 
č. 110/1997 Sb. 

S osobními údaji 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 evidence a 
zpracování tohoto podání, 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 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 na www.szpi.gov.cz) ve formě informačního listu. 

Praha Datum vyhotovení: 26.07.2019 
 
 
 
 
Suchý Luboš, Ing., inspektor 

 
…………………….………….. 

podpis 
 

Dokument byl elektronicky podepsán


