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LEGISLATIVA ČR 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 Platnost od 3. 3. 2017 

 Účinnost od 31. 5. 2017 

 

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky 

ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 

 Platnost od 13. 3. 2017 

 Účinnost od 15. 3. 2017 

 

Vyhláška č. 88/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 

 Platnost od 29. 3. 2017 

 Účinnost od 1. 4. 2017 

 

 

Nové účinné předpisy 

Vyhláška č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 

výrobcích určených ke kouření 

 Účinnost od 1. 3. 2017 

 

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky 

ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 

 Účinnost od 15. 3. 2017 

 

 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 

BŘEZEN 2017 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-88
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-37
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-74
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Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými 

výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných 

výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol ve 

znění 74/2017 Sb. 

 Účinnost od 15. 3. 2017 

 

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a 

zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ve znění 

74/2017 Sb. 

 Účinnost od 15. 3. 2017 

 

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na 

plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských 

výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu ve znění 49/2017 Sb. 

 Účinnost od 1. 3. 2017 

 

Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění 26/2017 Sb. 

 Účinnost od 1. 3. 2017 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-205
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-478
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-47
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-49
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-26
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LEGISLATIVA EU 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2017“) 

 

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU 

(http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/03/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc březen. 

 

HYGIENA A BEZPEČNOST 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce 

patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1614) 

ÚV L 63, 9. 3. 2017, s. 177 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/481 ze dne 20. března 2017, kterým se mění příloha 

I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu 

třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území 

přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků 

ÚV L 75, 21. 3. 2017, s. 15 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce 

patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2033) 

ÚV L 79, 24. 3. 2017, s. 15 

 

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II 

nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM 

a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků 

a čerstvého masa na území Unie 

ÚV L 59, 7. 3. 2017, s. 3 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/540 ze dne 15. března 2017 o změně nařízení 

(EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro 

banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií 

a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná 

doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií 

a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé 

ÚV L 88, 31. 3. 2017, s. 1 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/03/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/03/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0177.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0177.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0177.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.079.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.079.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.079.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:059:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:059:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:059:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.059.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:059:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.088.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:088:TOC
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CUKR 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/430 ze dne 10. března 2017, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) 2016/1713, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího 

kvótám do konce hospodářského roku 2016/2017, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 

2016/1810 

ÚV L 66, 11. 3. 2017, s. 11 

 

KONTAMINANTY 

Nařízení Komise (EU) 2017/405 ze dne 8. března 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro sulfoxaflor 

v některých produktech nebo na jejich povrchu 

ÚV L 63, 9. 3. 2017, s. 71 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 204/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha 

I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení 

a certifikace) Dohody o EHP [2017/511] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 14 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 205/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha 

I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení 

a certifikace) Dohody o EHP [2017/512] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 16 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha 

I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení 

a certifikace) Dohody o EHP [2017/513] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 18 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/518] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 28 

 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 210/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/517] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 26 

 

PŘIDATNÉ LÁTKY A AROMATA 

Nařízení Komise (EU) 2017/378 ze dne 3. března 2017, kterým se mění příloha I nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky. 

ÚV L 58, 4. 3. 2017, s. 14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.066.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2017:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.066.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2017:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.066.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2017:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.066.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2017:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0071.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0071.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.063.01.0071.01.CES&toc=OJ:L:2017:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0016.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0016.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0016.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:058:TOC
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 209/2015 ze dne 25. září 2015, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/516] 

ÚV L 85, 30. 3. 2017, s. 24 

 

EKOLOGICKÉ PRODUKTY 

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/436 ze dne 6. března 2017 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií 

a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie. 

ÚV L 67, 14. 3. 2017, s. 33 

 

NOVÉ POTRAVINY A SLOŽKY POTRAVIN 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/450 ze dne 13. března 2017, kterým se povoluje uvedení 

laktitolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 1576) 

ÚV L 69, 15. 3. 2017, s. 31 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.085.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.067.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.069.01.0031.01.CES&toc=OJ:L:2017:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.069.01.0031.01.CES&toc=OJ:L:2017:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.069.01.0031.01.CES&toc=OJ:L:2017:069:TOC
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NOVINKY 

Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz 

 

DOPLŇKY STRAVY PRO SPORTOVCE: RIZIKO PRO ZDRAVÍ A PŘÍNOS 

NEJISTÝ 

Vydáno: 1. 2. 2017 

Autor: ANSES 

Francouzský úřad ANSES hodnotil rizika spojená s doplňky stravy pro sportovce. 

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) 

spravuje národní projekt nutrivigilance, který shromažďuje zprávy o nežádoucích účincích 

souvisejících s konzumací doplňků stravy pro sportovce. Tyto zprávy o nežádoucích účincích a velmi 

rozšířená spotřeba doplňků stravy na snížení tělesného tuku nebo na vývoj svalů u některých 

sportovních disciplín, vedly ANSES k upozornění na potenciální zdravotní rizika. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-

nejisty.aspx 

Pro více informací: 

• See ANSES OPINION on the risk of consumption of food supplements by athletes seeking to build 

muscle or reduce body fat 

Zdroj: ANSES   

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE SPOTŘEBITELE PŘED 

KLAMAVÝMI OBCHODNÍMI PRAKTIKAMI V RÁMCI TZV. DIRECT 

MARKETINGU 

Vydáno: 2. 3. 2017  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 3. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nekalými obchodními 

praktikami některých společností využívajících tzv. „direct marketingu“. Jde o nabídky produktů (např. 

doplňků stravy) prostřednictvím inzerce v tisku, webových stránek, e-mailu, poštou či telefonicky. 

Inspekce v minulosti registrovala a nadále registruje množství opakujících se podnětů ke kontrole od 

spotřebitelů, kteří udávají, že jsou nuceni platit za produkty, které si neobjednali, nebo se cítí 

podvedeni nepravdivými tvrzeními v inzerátech, kvalitou produktů, nebo neposkytnutím slibovaných 

benefitů, např. výher za předchozí objednávky.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-klamavymi-

obchodnimi-praktikami-v-ramci-tzv-direct-marketingu.aspx 

Na webových stránkách SZPI spotřebitelé naleznou informace o zásadách bezpečnosti a prevence při 

nákupu na internetu a po telefonu. Je zde k dispozici i průběžně aktualizovaný seznam rizikových 

webových stránek. 

http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-nejisty.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-nejisty.aspx
https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2014SA0008EN.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2014SA0008EN.pdf
https://www.anses.fr/en/content/food-supplements-athletes-risks-health-and-uncertain-benefits
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-klamavymi-obchodnimi-praktikami-v-ramci-tzv-direct-marketingu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-klamavymi-obchodnimi-praktikami-v-ramci-tzv-direct-marketingu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/zazracne-pilulky-na-internetu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1446839&doctype=ART
http://www.szpi.gov.cz/clanek/seznam-rizikovych-webovych-stranek-a-vyrobku.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/seznam-rizikovych-webovych-stranek-a-vyrobku.aspx
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Inspekce se hodlá i nadále a v nesnížené intenzitě věnovat monitoringu a kontrole této specifické 

formy prodeje.   

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI 

 

NOVELA VINAŘSKÉHO ZÁKONA ZAHRNUJE I NOVÉ POVINNOSTI 

VINOHRADNÍKŮ A VINAŘŮ SMĚREM K ÚKZÚZ 

Vydáno: 3. 3. 2017 

Autor: ÚKZÚZ 

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 2. 3. 2017. 

Z novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství s účinností od 1. dubna 

2017 vyplývají některé zásadní změny v oblasti vinohradnictví a v Registru vinic, který vede 

ÚKZÚZ. Změny se týkají vinohradníků, vinařů, výrobců vína, příjemců - nebaleného vína, 

vinných hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu a také prodejců 

sudového vína. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-zahrnuje-i-nove-povinnosti-

vinohradniku-a-vinaru-smerem-k-ukzuz.aspx 

Komplexní informace k novým povinnostem vyplývajícím z novely zákona o vinohradnictví a 

vinařství naleznete na webu http://www.vinarskyzakon.cz/, na jehož obsahové přípravě se podíleli 

i experti ÚKZÚZ. Bližší informace v tiskové zprávě MZe.    

Ivana Kršková, PR 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SPUSTILO INFORMAČNÍ WEB K 

VINAŘSKÉMU ZÁKONU, PORADÍ PODNIKATELŮM I LAICKÉ 

VEŘEJNOSTI 

Vydáno: 3. 3. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 2. 3. 2017. 

Nové povinnosti pro prodejce i výrobce vína najdou od dnešního dne všichni zájemci 

přehledně na webu www.vinarskyzakon.cz. Ministerstvo zemědělství spustilo spolu s webem i 

infolinky, na které se mohou lidé v případě nejasností poradit, jak správně aplikovat nová 

ustanovení vinařského zákona. Novela zákona o vinohradnictví a vinařství nabude účinnosti 

1. dubna 2017. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-spustilo-informacni-web-k-

vinarskemu-zakonu-poradi-podnikatelum-i-laicke-verejnosti.aspx 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-klamavymi-obchodnimi-praktikami-v-ramci-tzv-direct-marketingu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-zahrnuje-i-nove-povinnosti-vinohradniku-a-vinaru-smerem-k-ukzuz.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-zahrnuje-i-nove-povinnosti-vinohradniku-a-vinaru-smerem-k-ukzuz.aspx
http://www.vinarskyzakon.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-spustilo.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_novela-vinarskeho-zakona-zahrnuje-i-nove.html
http://eagri.cz/public/web/vinarsky-zakon/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-spustilo-informacni-web-k-vinarskemu-zakonu-poradi-podnikatelum-i-laicke-verejnosti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-spustilo-informacni-web-k-vinarskemu-zakonu-poradi-podnikatelum-i-laicke-verejnosti.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-spustilo.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-spustilo.html
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PODEZŘELÉ MASO V RESTAURACI GURMET V PŘÍBRAMI 

Vydáno: 6. 3. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 3. 3. 2017. 

Při veterinárně hygienické kontrole, kterou provedli pracovníci KVS SVS pro Středočeský kraj dne 22. 

2. 2017 v asijské restauraci GURMET v Příbrami, byly zjištěny nedostatky při skladování potravin a 

surovin živočišného původu. Konkrétně se jednalo o 120 kg mražených masných polotovarů 

z kuřecího a hovězího masa, které byly bez označení a neznámého původu. Výše zmíněné suroviny 

byly uloženy v mrazicím boxu tak, že nebyly chráněny před kontaminací z vnějšího prostředí a byly 

použity nevhodné obaly. Nebyly předloženy dodací listy ani faktury na kontrolovaný sortiment, proto 

bylo na místě vydáno nařízení o neškodném odstranění polotovarů na náklady provozovatele 

v asanačním podniku. Přestože následující den obdržela KVS SVS pro Středočeský kraj doklad o 

neškodném odstranění 120 kg mražených masných polotovarů v ASAVETu Biřkov, pokutě se 

provozovatel nevyhne a to za porušení zákona o potravinách a tabákových výrobcích. I nadále bude 

věnována pozornost pracovníků SVS kontrolám ve stravovacích zařízeních. 

Zdroj: SVS 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY ČEKÁ VELKÁ REFORMA 

Vydáno: 7. 3. 2017 

Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF ze dne 7. 3. 2017. 

Projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol jsou zaměřeny na snížení dětské obezity a 

vštípení zdravých stravovacích návyků. Příští školní rok přinese velké změny v jejich 

fungování. Evropská unie oba projekty reformovala a spojila pod společný právní a finanční 

rámec. Upravuje se cílová skupina žáků, neochucené mléčné produkty budou zdarma a dojde k 

navýšení rozpočtu. To jsou stěžejní změny, které se projeví ve školním roce 2017/2018. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/skolni-projekty-ceka-velka-reforma.aspx 

Příloha:  

Tisková zpráva SZIF ze dne 7. 3. 2017 "Školní projekty čeká velká reforma" 

 Zdroj: SZIF 

 

HYGIENICKÉ NEDOSTATKY V PROVOZOVNĚ ŘEZNICTVÍ V JIHLAVĚ 

Vydáno: 7. 3. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 6. 3. 2017. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako orgán státního 

veterinárního dozoru dle zákona 110/1997 Sb., o potravinách, zjistila v několika kontrolách 

opakovaných po sobě hygienické nedostatky v provozovně řeznictví PMU Na Dolech v Jihlavě. 

Na konci roku 2016 byly zjištěny mimo jiné i suroviny bez označení – kuřecí kostry o hmotnosti 5,5 kg, 

mikrobiologicky a chemicky narušené, v chladírně byl umístěn vepřový bok o celkové hmotnosti 10 kg, 

který vykazoval viditelné známky mikrobiologického a chemického narušení, přepravky se škvarky 

https://www.svscr.cz/podezrele-maso-v-restauraci-gurmet-v-pribrami/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/skolni-projekty-ceka-velka-reforma.aspx
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1488903166443.pdf
http://www.szif.cz/cs


 
 

9 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 

+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 

 

byly uloženy přímo na podlaze bez podložky, u balení masného výrobku „Prosciutto crudo odřezky“ 

etiketa neobsahovala identifikační značku (ovál) výrobce.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicke-nedostatky-v-provozovne-reznictvi-v-jihlave.aspx 

Zdroj: SVS 

 

MINISTR JUREČKA V BRUSELU: DVOJÍ KVALITU POTRAVIN MUSÍ 

KOMISE KONEČNĚ ŘEŠIT, DISKRIMINUJE ČÁST SPOTŘEBITELŮ 

Vydáno: 7. 3. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 6. 3. 2017. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu 

opět zdůraznil potřebu řešit dvojí kvalitu potravin celoevropskou legislativou. Podle ministra 

není možné nadále přihlížet situaci, kdy jsou spotřebitelé v některých státech očividně 

diskriminováni. Rada se dnes zabývala i nekalými obchodními praktikami či novými pravidly 

Společné zemědělské politiky po roce 2020. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-v-bruselu-dvoji-kvalitu-potravin-musi-

komise-konecne-resit-diskriminuje-cast-spotrebitelu.aspx 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

SVS VZHLEDEM KE ZLEPŠENÍ NÁKAZOVÉ SITUACE ZRUŠILA NAŘÍZENÍ 

ZAKAZUJÍCÍ SVODY PTACTVA 

Vydáno: 8. 3. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 8. 3. 2017. 

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu zlepšení nákazové situace ruší nařízení vydané 

10. ledna letošního roku v souvislosti s vysocepatogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou). 

Nařízení na celém území republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při nichž dochází 

k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-vzhledem-ke-zlepseni-nakazove-situace-zrusila-narizeni-

zakazujici-svody-ptactva.aspx 

Mgr. Petr Pejchal 

oddělení vnější komunikace 

Zdroj: SVS 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicke-nedostatky-v-provozovne-reznictvi-v-jihlave.aspx
https://www.svscr.cz/hygienicke-nedostatky-v-provozovne-reznictvi-v-jihlave/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-v-bruselu-dvoji-kvalitu-potravin-musi-komise-konecne-resit-diskriminuje-cast-spotrebitelu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-v-bruselu-dvoji-kvalitu-potravin-musi-komise-konecne-resit-diskriminuje-cast-spotrebitelu.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministr-jurecka-v-bruselu-dvoji-kvalitu.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-vzhledem-ke-zlepseni-nakazove-situace-zrusila-narizeni-zakazujici-svody-ptactva.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-vzhledem-ke-zlepseni-nakazove-situace-zrusila-narizeni-zakazujici-svody-ptactva.aspx
https://www.svscr.cz/svs-vzhledem-ke-zlepseni-nakazove-situace-zrusila-narizeni-zakazujici-svody-ptactva/
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VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: SALMONELLA V MLETÉM VEPŘOVÉM A 

HOVĚZÍM MASE Z POLSKA 

Vydáno: 10. 3. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 3. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování 

pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci o zjištění závadné potraviny Mleté maso mix 100 %, hovězí 

– vepřové, v balení 500 g, s označením data použitelnosti do 05. 03. 2017, výrobce: Zaklady Miesne 

Henryk Kania S.A., Oddzial w Mokrsku, Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko, Polsko . Analýza u výrobku 

potvrdila kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella. 

Výrobek inspektoři odebrali v distribuci společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Potravina byla 

označena údajem „spotřebujte do: 05. 03. 2017“ a proto se v tržní síti již nenachází. SZPI důrazně 

doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej 

nekonzumovali, ani nerozbalovali a případně vrátili do místa, kde jej zakoupili. Případné zmrazení 

nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv. 

Inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   

Zdroj: SZPI 

 

MORTADELA S NIŽŠÍM OBSAHEM MASA 

Vydáno: 13. 3. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 13. 3. 2017. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj provedla  dne 8. 2. 2017 

kontrolu na místě určení v distribučním centru LIDL Olomouc, při které odebrala k laboratornímu 

vyšetření vzorek drůbeží mortadely Dulano, s datem spotřeby do 18. 2. 2017. Mortadela byla 

vyrobena v Německu firmou H. Kemper GmbH & Co. KG. 

Laboratorním rozborem ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci bylo zjištěno, že vzorek 

nevyhovuje obsahem masa deklaraci na etiketě. Etiketa deklaruje obsah drůbežího masa (krůtí maso, 

kuřecí maso) 79%, laboratorně byl stanoven obsah masa 69,6% a dále výsledek histologického 

vyšetření indukuje přítomnost strojně odděleného masa, které na etiketě není deklarováno. 

Potravina byla tedy klamavě označena, proto bude s provozovatelem potravinářského podniku 

zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty. Provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 mil. korun. 

Zdroj: SVS 

 

ŠPATNÉ HYGIENICKÉ PODMÍNKY V ŘEZNICTVÍ V NYMBURCE 

Vydáno: 13. 3. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 13. 3. 2017. 

Veterinární inspektoři KVS pro Středočeský kraj provedli na základě podnětu anonymního 

spotřebitele, ve kterém si stěžoval na prodej potravin s prošlým datem použitelnosti, dne 7. 3. 2017 

kontrolu v provozovně f. MASO Traditional s.r.o., v Nymburce. Při kontrole bylo zjištěno, že provoz 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/varovani-spotrebitelum-salmonella-v-mletem-veprovem-a-hovezim-mase-z-polska.aspx
https://www.svscr.cz/mortadela-s-nizsim-obsahem-masa/
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nevyhovuje požadavkům z hlediska čistoty. Podlahy a stěny ve výrobních prostorách, v chladírně 

masa a masných výrobků a rovněž veškeré výrobní zařízení byly silně znečištěné. 

Dále bylo v chladírně masa zjištěno skladování tepelně opracovaných masných výrobků, které byly 

skladovány ve znečištěných přepravkách umístěných přímo na podlaze společně s čerstvým 

nebaleným drůbežím masem a nebyly žádným způsobem chráněny před sekundární kontaminací. 

V chladírně  masných výrobků byly skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti, potraviny 

živočišného původu výrazně smyslově změněné (oschlé, poškozené pravděpodobně okusem 

hlodavců, deformované a znečištěné) a potraviny neznámého původu, na které nebyl v průběhu 

kontroly předložen doklad o původu zboží ani doklad o jejich výrobě v této provozovně (záznam ve 

výrobním deníku). 

Na základě zjištěných skutečností byly výše uvedené potraviny živočišného původu pozastaveny k 

uvádění do oběhu a rovněž byla pozastavena výroba masných výrobků, bourání čerstvého masa a 

porcování čerstvého drůbežího masa. Provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 mil. korun. 

Zdroj: SVS 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: PEČÍCÍ PAPÍR 8 M 

Vydáno: 15. 3. 2017 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 3. 2017. 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:  

Pečící papír 8 m, šířka 38 cm, EAN 8595593200088 (kód neexistuje) 

Výrobce/ Dovozce/Země původu: neuvedeno 

Distributor: Toan Nguyen Quoc, U Nové hospody 21, 289 22 Lysá nad Labem (dle nabývacího 

dokladu), Liberecká 315, 463 34 Hrádek nad Nisou (dle živn. rejstříku), IČO: 49248031  

Prodejce: Ngoc Ha Phung, Krátká 639, 468 61 Desná II, IČO: 63811359 (provozovna: Tržnice, 

Krkonošská 603, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou)  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-pecici-papir-8-m.aspx 

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

„PRAVÝ ŠAFRÁN“ NABÍZENÝ PŘES AUKRO.CZ OBSAHOVAL JEN 

NEZNÁMÉ LISTÍ A NEPOVOLENÉ BARVIVO 

Vydáno: 16. 3. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 3. 2017. 

Potravinářská inspekce věnuje zvýšenou pozornost novým formám prodeje potravin včetně nabízení 

potravin prostřednictvím sociálních sítí, webů pro soukromou inzerci a aukčních serverů. 

Inspektoři SZPI specializovaní na internetový prodej zjistili nevyhovující vzorek potraviny odebrané 

prostřednictvím serveru Aukro.cz pod nabídkovým popisem „Pravý šafrán dovoz z Ománu“ od 

prodejce s kontaktními údaji: Zuzana Šafrhansová, U Lesa 954, 25168 Sulice. Laboratorní rozbor 

předmětného vzorku prokázal, že metabolomický profil neodpovídá Šafránu setému a dále potvrdil 

https://www.svscr.cz/spatne-hygienicke-podminky-v-reznictvi-v-nymburce/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-pecici-papir-8-m.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkupecici-papir-8-mean8595593200088_13531_880_1.html
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přítomnost pro daný sortiment nepovoleného azobarviva E122 azorubin. Zásilka obsahovala jen 

otevíratelný průhledný sáček bez jakéhokoliv popisu se substrátem rostlinného původu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že potravina byla na internetu nabízena jako "Pravý šafrán dovoz z 

Ománu“, přičemž rozbor prokázal, že se o šafrán setý nejednalo, kontrolovaná osoba porušila 

Nařízení (EU) č. 1169/2011 a dále porušila i Nařízení (EU) 1333/2008 tím, že se v potravině 

nacházela u daného sortimentu nepovolená přídatná látka azorubin. S kontrolovanou osobou SZPI 

zahájí správní řízení o uložení pokuty. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   

Zdroj: SZPI 

 

HRANIČNÍ VÝROBKY NA VNITŘNÍM TRHU EU - ODBORNÝ DISKUZNÍ 

SEMINÁŘ 

Vydáno: 16. 3. 2017 

Autor: FMV VŠE 

Odborný seminář se uskuteční dne 7. dubna v Praze v hotelu Olšanka. 

Dne 7. dubna 2017 proběhne v hotelu Olšanka v Praze diskusní seminář k tématu problematiky 

vzájemného rozlišování kategorií léčivých přípravků, potravin a doplňků stravy, kosmetických 

přípravků a zdravotnických prostředků (tzv. hraniční výrobky). Jedná se vůbec o první 

specializovanou odbornou akci k tomuto významnému tématu současného trhu, zejména reklamy, 

označování a uvádění velké části výrobků tzv. lékárenského sortimentu a zdravé výživy.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hranicni-vyrobky-na-vnitrnim-trhu-eu-odborny-diskuzni-

seminar.aspx 

Více informací na http://www.borderlineproducts.info/. 

Akce je připravena pro formát efektivní diskuse mezi účastníky, hosty, zástupci státní správy a 

vědeckými pracovníky a je proto omezená počtem účastníků. 

 Pozvánka na seminář 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O NÁKAZÁCH SALMONELOU: PRUDKÝ 

POKLES POČTU HLÁŠENÝCH PŘÍPADŮ 

Vydáno: 20. 3. 2017 

Autor: KM EFSA 

EFSA a ECDC hodnotily aktuální stav epidemie bakterie Salmonella. 

Ukazuje se, že po té, co byla na podzim loňského roku přijata kontrolní opatření na farmách 

s produkcí vajec a v místech distribuce, došlo v Evropě k poklesu nákaz 

 baktérií Salmonella  Enteritidis. Nejvyšší počet případů byl zaznamenán v posledním týdnu v září 

v roce 2016, kdy bylo během jednoho týdne hlášeno asi 60 nákaz. Následně byla přijata kontrolní 

opatření a od té doby počet případů neustále klesá. Maximálně byly hlášeny dva nové případy týdně v 

průběhu měsíce ledna a února 2017.  

http://www.szpi.gov.cz/clanek/pravy-safran-nabizeny-pres-aukro-cz-obsahoval-jen-nezname-listi-a-nepovolene-barvivo.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hranicni-vyrobky-na-vnitrnim-trhu-eu-odborny-diskuzni-seminar.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hranicni-vyrobky-na-vnitrnim-trhu-eu-odborny-diskuzni-seminar.aspx
http://www.borderlineproducts.info/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Pozvanky/Pozv%C3%A1nka%20IPHI.pdf
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualni-informace-o-nakazach-salmonelou-prudky-pokles-

poctu-hlasenych-pripadu.aspx 

 

Joint Rapid outbreak assessment – Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis (First update) 

Zdroj:  EFSA 

 

EDITACÍ GENŮ K VYLEPŠENÉ ZELENINĚ 

Vydáno: 20. 3. 2017 

Autor: BIOTRIN 

Informace organizace Biotrin ze dne 13. 3. 2017. 

Jednou z nových technik šlechtění rostlin (NBT- New Breeding Techniques) je editace genů, 

konkrétně technologie CRISPR-CAS9. Podle C. Marshall ze společnosti Sakata Seed America Inc., 

předního světového šlechtitele a producenta osiv zeleniny a okrasných rostlin, může tato metoda 

zvýšit kvantitu i kvalitu nabízené zeleniny. Ve srovnání s tradičními metodami křížení nebo 

mutagenezí, je technologie CRISPR-CAS9 přesnější a efektivnější. U zeleniny je tak možné např. 

dosáhnout rychleji zlepšení jejích nutričních vlastností. Pro genetickou editaci si zmiňovaná společnost 

prozatím vybrala špenát, rajčata, vodní meloun a brokolici. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/editaci-genu-k-vylepsene-zelenine.aspx 

Zdroj: http://www.agrinews-pubs.com/news/gene-editing-holds-promise-for-vegetable-

industry/article_1c5e1dc2-2200-5959-94fa-82102016c638.html 

 Zdroj článku: Biotrin 

 

NEDOSTATKY PŘI PRODEJI UZENÝCH RYB VE STÁNKU V PŘEROVĚ 

Vydáno: 20. 3. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 17. 3. 2017. 

Úřední veterinární lékaři SVS provedli na základě podnětu dne 9. 3. 2017 kontrolu prodejního stánku 

uzených ryb v Přerově v Olomouckém kraji, při které byly zjištěny četné nedostatky. Ty se týkaly 

především nedodržení teploty uchovávání nabízeného zboží, ochrany těchto potravin před vnější 

kontaminací a jejich značení.  Zkontrolováno bylo celkem zhruba 90 kg balených a nebalených ryb. 

V místě uložení uzených ryb byla naměřena teplota 9,4°C, ačkoliv teplota uchování deklarovaná 

výrobcem byla do 5 °C. Nebalené uzené ryby byly volně položené na prodejním pultu v otevřených 

kartonech bez jakékoliv ochrany před sekundární kontaminací (zejména před povětrnostními vlivy a 

kontaktem zákazníků). U vystavených nebalených ryb nebylo uvedeno žádné datum použitelnosti ani 

datum minimální trvanlivosti a ryby nebyly označeny dalšími povinnými údaji. 

Na základě kontroly byl prodej ryb na místě pozastaven. Provozovateli může dle platné legislativy 

hrozit pokuta až do výše 10 000 000 Kč. 

Zdroj:  SVS 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualni-informace-o-nakazach-salmonelou-prudky-pokles-poctu-hlasenych-pripadu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualni-informace-o-nakazach-salmonelou-prudky-pokles-poctu-hlasenych-pripadu.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1188e
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170307
http://www.sakata.com/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/editaci-genu-k-vylepsene-zelenine.aspx
http://www.agrinews-pubs.com/news/gene-editing-holds-promise-for-vegetable-industry/article_1c5e1dc2-2200-5959-94fa-82102016c638.html
http://www.agrinews-pubs.com/news/gene-editing-holds-promise-for-vegetable-industry/article_1c5e1dc2-2200-5959-94fa-82102016c638.html
http://www.biotrin.cz/editaci-genu-k-vylepsene-zelenine/
https://www.svscr.cz/nedostatky-pri-prodeji-uzenych-ryb-ve-stanku-v-prerove/
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VYSOCEPATOGENNÍ AVIÁRNÍ INFLUENZA V ČR; AKTUÁLNÍ 

INFORMACE KE DNI 22. 3. 2017 

Vydáno: 22. 3. 2017 

Autor: SVS 

Aktuální informace Státní veterinární správy ke dni 22. 3. 2017 

 22. 3. 2017 Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky subtypu H5 v obci Poseč v Karlovarském kraji. 

V hospodářství se v současnosti nachází cca 30 kusů drůbeže (kur domácí a kachny). Soukromý 

veterinární lékař nahlásil Státní veterinární správě úhyn 6 ks slepic v uvedeném hospodářství. Další 

ptáci již  vykazovali typické klinické příznaky nákazy. Následné vyšetření ve Státním veterinárním 

ústavu potvrdilo nákazu. Drůbež se s velkou pravděpodobností nakazila při kontaktu s volně žijícím 

vodním ptactvem nacházejícím se v jeho blízkosti. V souladu s platnou legislativou budou zbývající 

ptáci v ohnisku v průběhu zítřka utraceni. V současné době se připravují mimořádná veterinární 

opatření pro ohnisko a uzavřená pásma. Pásmo dozoru zasáhne na území Plzeňského kraje. Jedná 

se o 39. ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku a o první 

ohnisko vyhlášené po téměř dvou týdnech od posledního předchozího případu. Po provedené povinné 

desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená 

pásma u 29 ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. 

 10. 3. 2017 Ve čtvrtek 9. 3. 2017 ve večerních hodinách bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 

v malochovu drůbeže v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Chovatel 

nahlásil úhyn čtyř slepic, vyšetření následně potvrdilo u uhynulé drůbeže nákazu ptačí chřipkou H5. 

Dnes v ranních hodinách proběhlo v souladu s legislativou usmrcení zbývajících cca 20 ks drůbeže 

v chovu (slepic a kachen). V průběhu dne se uskuteční jednání se starosty obcí, na jejichž území 

zasáhnou uzavřená pásma ohniska. Probíhá příprava mimořádných veterinárních opatření pro tato 

pásma. Jedná se o 38. ohnisko ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku.  

  

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve 

vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena 

příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy. 

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním 

dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, 

jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu. 

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu 

klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou 

veterinární správu.  

Ptačí chřipka – žádost o náhradu 

Laboratorní protokoly z vyšetření 

Nařízení vydaná SVS 

Fotogalerie 

Mapy 

Nejčastější dotazy   

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html#f=hpblok
http://www.svscr.cz/laboratorni-protokoly-h5n8/
http://www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/
http://www.svscr.cz/fotogalerie-aviarni-influenza/
http://www.svscr.cz/mapy-aviarni-influenza-2017/
http://www.svscr.cz/nejcastejsi-dotazy-v-souvislosti-s-vyskytem-ptaci-chripky-na-uzemi-ceske-republiky/
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-

ke-dni-22-3-2017.aspx 

Zdroj:  SVS  

 

PROHLÁŠENÍ SVS V SOUVISLOSTI S KAUZOU MASA Z BRAZÍLIE 

Vydáno: 22. 3. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 22. 3. 2017. 

V souvislosti s aktuální kauzou nehygienických praktik při manipulování s masem v Brazílii, 

jimiž se v těchto dnech zabývají přední světová média, Evropská komise i vlády 

mimoevropských zemí, které s jihoamerickým státem obchodují, považuje Státní veterinární 

správa (SVS) za vhodné se k této problematice vyjádřit. Dovoz masa z Brazílie do České 

republiky je z pohledu jeho celkové spotřeby malý, v případě hovězího masa v posledních dvou 

letech dokonce nulový. I na základě doporučení Evropské komise jsou v současnosti všechny 

zásilky drůbežího a hovězího masa z Brazílie pod zpřísněným dohledem SVS.  Pokud jde 

o Českou republiku, jsou všechna na jatkách porážená zvířata před porážkou prohlédnuta 

úředními veterinárními techniky a veterinárními lékaři. Maso a orgány zvířat jsou po porážce 

podrobeny dalšímu vyšetření. Podíl masa, které je vyřazeno jako nevhodné, je dlouhodobě 

velmi nízký. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/prohlaseni-svs-v-souvislosti-s-kauzou-masa-z-brazilie.aspx 

Mgr. Petr Pejchal  

tiskový mluvčí SVS 

Zdroj: SVS 

 

JAK POKRAČUJE VÝZVA „SOLME S ROZUMEM“! 

Vydáno: 23. 3. 2017 

Autor: MZ ČR 

Hlavní hygienik v rámci kampaně „Solme s rozumem“ vydal Výzvu všem, kteří mohou přispět k boji 

proti nadměrné konzumaci soli. 

Prozatím se k výzvě "Solme s rozumem" přihlásilo téměř 300 subjektů. Většina z nich jsou 

mateřské a základní školy, školní jídelny registrované v projektu Zdravá školní jídelna, dále to 

jsou střední školy, zdravotnická zařízení, restaurace, dětské domovy, zařízení sociální péče, 

fyzické osoby. 

Co bude dál? 

V letošním roce bude cílem snížit spotřebu soli o dalších 10 % u již registrovaných subjektů a u nově 

registrovaných subjektů o 10 %. Současně budou stávající registrované subjekty osloveny „hlídkou 

Méně-solit“, která u nich zjistí, zda bylo dosaženo vytčeného cíle Výzvy, jaké byly reakce strávníků, 

s jakými problémy se v průběhu Výzvy potýkaly apod. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-pokracuje-vyzva-solme-s-rozumem.aspx 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-ke-dni-22-3-2017.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-ke-dni-22-3-2017.aspx
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prohlaseni-svs-v-souvislosti-s-kauzou-masa-z-brazilie.aspx
https://www.svscr.cz/prohlaseni-svs-v-souvislosti-s-kauzou-masa-z-brazilie/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-pokracuje-vyzva-solme-s-rozumem.aspx
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Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

           "Méně solit - o zdravém a nezdravém solení" 

 

AHOLD INFORMUJE O STAŽENÍ POTRAVINY ICE TEA ČAJ S PŘÍCHUTÍ 

LIMETA 

Vydáno: 24. 3. 2017 

Autor: SZPI 

Informace SZPI ze dne 24. 3. 2017. 

Společnost AHOLD Czech Republic a.s. informuje spotřebitele o stažení potraviny Ice Tea čaj s 

příchutí Limeta 0,5 l s EAN kódem 8590421628225, a to s veškerými daty spotřeby. Další informace 

viz webové stránky prodejce. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI 

 

SZPI ZJISTILA NEVYHOVUJÍCÍ ČAJ – ICE TEA S PŘÍCHUTÍ CITRON 

Vydáno: 27. 3. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 3. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti závadnou šarži 

nealkoholického nápoje Ice tea s příchutí Citron, nesycený nealkoholický nápoj s příchutí čaje 

a citronu, objem lahve: 0,5 l, šarže: L274, datum minimální trvanlivosti do 30. 3. 2017, výrobce: 

NELI, a.s., Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov. 

Při hodnocení nápoj nevyhověl v jakostním požadavku na vzhled a vůni – zjištěna přítomnost tzv. klku 

a nepřirozeného, chemického pachu. Následný laboratorní rozbor prokázal v odebraném vzorku i 

výskyt látky 1,3–pentadien, která je produktem kažení. 

Na základě uvedených skutečností byla potravina vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě 

a SZPI důrazně nedoporučuje všem spotřebitelům, kteří mají uvedenou šarži nápoje doma, aby jej 

nekonzumovali. Inspekce potravinu odebrala v síti společnosti Ahold Czech Republic, a.s. 

SZPI zahájí s výrobcem i prodejcem správní řízení o uložení pokuty. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   

Zdroj:  SZPI 

 

GLYFOSÁT NENÍ KLASIFIKOVÁN JAKO KARCINOGEN, UVEDLA ECHA 

Vydáno: 27. 3. 2017 

Autor: KM EFSA 

Tisková zpráva Evropské agentury pro chemické látky 

Tisková zpráva Výboru pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky 

(ECHA) uvádí, že RAC souhlasí se zachováním klasifikace glyfosátu jako látky způsobující 

vážné poškození očí a jako látky, která je toxická pro vodní organismy s dlouhotrvajícím 

efektem. Výbor pro posuzování rizik dospěl k závěru, že dostupné vědecké důkazy neprokázaly 

u glyfosátu karcinogenitu, mutagenitu ani reprodukční toxicitu.  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/%e2%80%9esolme-s-rozumem-vyzyva-hlavni-hygienik-cr-v-ramci-stejnojmenne-kampane_11486_3438_1.html
http://mene-solit.cz/
https://www.albert.cz/zakaznicky-servis/informace-pro-zakazniky
http://www.szpi.gov.cz/clanek/ahold-informuje-o-stazeni-potraviny-ice-tea-caj-s-prichuti-limeta.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-zjistila-nevyhovujici-caj-ice-tea-s-prichuti-citron.aspx
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/glyfosat-neni-klasifikovan-jako-karcinogen-uvedla-

echa.aspx 

Zdroj: ECHA: Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA 

 

VÁŽNÉ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT OBÁVANÉ FYTOKARANTÉNNÍ 

BAKTERIE XYLELLA FASTIDIOSA V ČESKU 

Vydáno: 29. 3. 2017 

Autor: ÚKZÚZ 

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 29. 3. 2017. 

ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na 

území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména 

ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské 

škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vazne-podezreni-na-vyskyt-obavane-fytokarantenni-bakterie-

xylella-fastidiosa-v-cesku.aspx 

Zdroj:  ÚKZÚZ 

 

VLIV NASYCENÝCH A TRANSMASTNÝCH KYSELIN NA HLADINU 

KREVNÍCH LIPIDŮ 

Vydáno: 30. 3. 2017 

Autor: Společnost pro výživu 

Přehledová práce publikovaná Společností pro výživu. 

Přehledová práce "Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů" byla 

publikována v letošním 2. čísle časopisu "Výživa a potraviny". 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vliv-nasycenych-a-transmastnych-kyselin-na-hladinu-

krevnich-lipidu.aspx 

Autor: Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. 

Výživa a potraviny 72, 2017, č. 2, s. 30 - 33 

 Celý článek "Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů" (PDF) 

 Zdroj: Společnost pro výživu 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/glyfosat-neni-klasifikovan-jako-karcinogen-uvedla-echa.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/glyfosat-neni-klasifikovan-jako-karcinogen-uvedla-echa.aspx
https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vazne-podezreni-na-vyskyt-obavane-fytokarantenni-bakterie-xylella-fastidiosa-v-cesku.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vazne-podezreni-na-vyskyt-obavane-fytokarantenni-bakterie-xylella-fastidiosa-v-cesku.aspx
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_vazne-podezreni-na-vyskyt-obavane.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vliv-nasycenych-a-transmastnych-kyselin-na-hladinu-krevnich-lipidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vliv-nasycenych-a-transmastnych-kyselin-na-hladinu-krevnich-lipidu.aspx
http://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2017/03/Vliv-kyselin.pdf
http://www.vyzivaspol.cz/vliv-nasycenych-a-transmastnych-kyselin-na-hladinu-krevnich-lipidu/
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

 

 

MONITORING STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH – AUTOMATY A 

BUFETY 2016 

Vydáno: 16. 2. 2017 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Informace Ministerstva zdravotnictví Monitoring nabídky možností stravování v základních školách – 

automaty a bufety 2016 

V roce 2016 byl v souladu s § 80 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proveden oborem 

hygiena dětí a mladistvých pokyn hlavního hygienika ČR „Monitoring nabídky možností stravování 

v základních školách – automaty a bufety 2016“.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-

skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html 

Zdroj: MZ ČR  

 

PŘEHLED KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN – ÚNOR 2017 

Vydáno: 7. 3. 2017 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Informace Ministerstva zdravotnictví Přehled SZD leden – únor 2017 

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb - leden – únor 2017. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-unor-2017_13517_5.html 

Zdroj: MZ ČR 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PODPOŘÍ ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ 

ŠKOLÁKŮ, NOVĚ BUDOU DO ŠKOL MOCI DODÁVAT I MALÉ A STŘEDNÍ 

MLÉKÁRNY 

Vydáno: 9. 3. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 8. 3. 2017. 

Vláda dnes schválila změny programů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Ministerstvo 

zemědělství upravilo podmínky tak, aby do škol mohli dodávat i malí regionální producenti 

ovoce a zeleniny a lokální mlékárny. Programy budou nově využívat i žáci druhého stupně 

základních škol. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podpori-zdrave-stravovani-

skolaku-nove-budou-do-skol-moci-dodavat-i-male-a-stredni-mlekarny.aspx 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-unor-2017_13517_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-unor-2017_13517_5.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podpori-zdrave-stravovani-skolaku-nove-budou-do-skol-moci-dodavat-i-male-a-stredni-mlekarny.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podpori-zdrave-stravovani-skolaku-nove-budou-do-skol-moci-dodavat-i-male-a-stredni-mlekarny.aspx
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Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

VLASTNOSTI ŠKOLNÍCH OBĚDŮ DŮLEŽITÉ PRO OBČANY V ČR 

Vydáno: 17. 3. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace CZVP SZÚ ze dne 16. 3. 2017. 

Školní obědy jsou věčné téma. Nebude asi nikdy dořešeno, protože co člověk to názor. Dá se 

ale změřit, čemu většina dává přednost. Nová filosofie péče o školní stravování ze strany státu 

asi neexistuje, ale je možné vyjít z celoevropských názorů, které jsou naopak poměrně dobře 

známé. Zeptali jsme se proto občanů, jaké vlastnosti by měl mít školní oběd především. Nabídli 

jsme jim výběr 6 nejčastěji požadovaných vlastností. Zahrnuta není cena. Má se za to, že 

ekonomika vychází z platné legislativy v současné době.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vlastnosti-skolnich-obedu-dulezite-pro-obcany-v-cr.aspx 

J. Ruprich  

Brno, 16. 3. 2017 

Zdroj: SZÚ 

 

PŘEHLED KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN – BŘEZEN 2017 

Vydáno: 21. 3. 2017 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Informace Ministerstva zdravotnictví Přehled SZD leden – březen 2017 

Odkazy na weby KHS březen 2017. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-brezen-2017_13545_5.html 

Zdroj: MZ ČR  

 

KONFERENCE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2017 

Vydáno: 21. 3. 2017 

Autor: Společnost pro výživu 

Konference se bude konat 23. - 25. května 2017 v Pardubicích. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/konference-skolni-stravovani-2017.aspx 

 Program  

 Přihláška 

Závaznou přihlášku proveďte nejpozději do 12. května 2017.  

Zdroj:  Společnost pro výživu 
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