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LEGISLATIVA ČR 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/ 

 
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 
 

Vyhláška č. 78/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 

zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. 

 Platnost od 15. 5. 2018 
 Účinnost od 30. 5. 2018 

 
 
Nové účinné předpisy 
 
Vyhláška č. 78/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 

zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. 

 Účinnost od 30. 5. 2018 

 

 
Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 

Vyhláška č. 231/2016 Sb. o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a 

tabákových výrobků ve znění 78/2018 Sb. 

 Účinnost od 30. 5. 2018 

 

 

 

 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
KVĚTEN 2018 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-231
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-78
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Připravovaná legislativa ČR 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor 

 
NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA NÁPOJE, KVASNÝ OCET A 
DROŽDÍ 
 

Poslední změna: 25. 4. 2016 
 
Cíle návrhu 
Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na nealkoholické 
nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, některé lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. 
 
Historie procesu 
Vláda 
7. 12. 2015 – V připomínkovém řízení 
30. 12. 2015 – Ukončení sběru připomínek 
25. 4. 2016 – Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm 
 

 
NÁVRH VYHLÁŠKY O TABÁKOVÝCH NÁLEPKÁCH 
 
Poslední změna: 23. 2. 2018 
 
Cíle návrhu 
Nově tabáková nálepka plní i funkci bezpečnostního prvku, mění se její velikost a vzor. Také se mění 
pravidla pro její umisťování. 
 
Historie procesu 
Vláda 
2. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
23. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm
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NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE MĚNÍ 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 
 
Poslední změna: 19. 3. 2018 
 
Cíle návrhu 
Novela omezuje cílovou skupinu u Mléka do škol pouze na žáky základních škol, tak aby to bylo stejné 
s Ovocem a zeleninou do škol. Na základě zkušenosti z prvního roku fungování projektu se upravuje 
mechanismus výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního mléka. Také je nově zařazen 
výrobek „skyr“. 
 
Historie procesu 
Vláda 
26. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
19. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm 

 

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 
65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
 
Poslední změna: 29. 5. 2018 
 
Cíle návrhu 
Cílem návrhu zákona je rozšíření výčtu veřejných prostor, kde není zakázáno kouření, a dále zrušení 
zákazu prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že 
alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví 
nebo poškodit majetek. 
 
Historie procesu 
Poslanecká sněmovna 
14. 2. 2018 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
 
Vláda 
16. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm
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27. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
14. 3. 2018 – Projednáno vládou, zamítavé stanovisko 
 
Poslanecká sněmovna 
29. 5. 2018 – Zamítnuto v 1. čtení 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm 
 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 231/2016 SB., O 
ODBĚRU, PŘÍPRAVĚ A METODÁCH ZKOUŠENÍ KONTROLNÍCH VZORKŮ 
POTRAVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
  
Poslední změna: 5. 3. 2018 
 
Cíle návrhu 
Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu k dodržování 
mikrobiologických kritérií pro potraviny. Dále s ohledem na požadavek maximální elektronizace 
dokumentů vznikajících činností státní správy, se vypouští požadavek na podpis kontrolované osoby, 
popřípadě jejího zástupce, který ve většině případů vylučuje, aby záznam o odběru vzorku mohl 
vzniknout elektronicky.  
 
Historie procesu 
Vláda 
12. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
5. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
4. 5. 2018 – Projednáno, schváleno k vydání 
 
Sbírka zákonů 
15. 5. 2018 – Vyhlášeno ve Sbírce zákonů (vyhláška č. 78/2018 Sb.) 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm 
 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-78/zneni-0
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 282/2016 SB., O 
POŽADAVCÍCH NA POTRAVINY, PRO KTERÉ JE PŘÍPUSTNÁ REKLAMA 
A KTERÉ LZE NABÍZET K PRODEJI A PRODÁVAT VE ŠKOLÁCH A 
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 
Poslední změna: 24. 5. 2018 
 
Cíle návrhu 
Hlavním principem je úprava stávajících požadavků tak, aby ve školách bylo možno nabízet a 
prodávat potraviny v adekvátní šíři sortimentu při současném respektování aktuálních výživových 
doporučení a stávající vnitrostátní právní regulace oblasti trhu s potravinami. 
 
Historie procesu 
Vláda 
24. 5. 2018 – V připomínkovém řízení 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm 

 
 
 
LEGISLATIVA EU 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018“) 

 
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU 
(https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/05/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc květen. 
 

KONTAMINANTY 
Nařízení Komise (EU) 2018/685 ze dne 3. května 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, 
fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých 
produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 121, 16. 5. 2018, s. 1 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/686 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 121, 16. 5. 2018, s. 30 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/05/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/05/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
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Nařízení Komise (EU) 2018/687 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, 
fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na 
jejich povrchu 
ÚV L 121, 16. 5. 2018, s. 63 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/721 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí 
ÚV L 122, 17. 5. 2018, s. 5 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/722 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí  
ÚV L 122, 17. 5. 2018, s. 8 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/782 ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady 
hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009 Text s významem pro 
EHP.  
ÚV L 132, 30. 5. 2018, s. 5 

 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro 
použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa 
provenience primární složky potraviny Text s významem pro EHP. 
ÚV L 131, 29. 5. 2018, s. 8 

 
ÚŘEDNÍ KONTROLA 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/700 ze dne 8. května 2018, kterým se mění seznam třetích 
zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení 
v Brazílii  
ÚV L 118, 14. 5. 2018, s. 1 

 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/719 ze dne 14. května 2018, kterým se mění rozhodnutí 
2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek 
v TRACES (oznámeno pod číslem С(2018) 2783) 
ÚV L 120, 16. 5. 2018, s. 15 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.120.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.120.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.120.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:120:TOC
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POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATICKÉ LÁTKY 
Nařízení Komise (EU) 2018/677 ze dne 3. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako 
látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin 
ÚV L 114, 4. 5. 2018, s. 10 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/678 ze dne 3. května 2018, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky  
ÚV L 114, 4. 5. 2018, s. 13 

 
Nařízení Komise (EU) 2018/681 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) 
č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace roubovaného 
kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) 
ÚV L 116, 7. 5. 2018, s. 1 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/682 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu 
(E 476) v emulgovaných omáčkách 
ÚV L 116, 7. 5. 2018, s. 5 

 
Rozhodnutí Komise (EU) 2018/702 ze dne 8. května 2018 o vnitrostátních předpisech oznámených 
Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem 
C(2018) 2721) 
ÚV L 118, 14. 5. 2018, s. 7 

 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách 
zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských 
přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách (Úř. věst. L 295, 
12. 11. 2011) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 10 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských 
přídatných látek Unie (Úř. věst. L 295, 12. 11. 2011) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 12 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
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Oprava nařízení Komise (EU) č. 232/2012 ze dne 16. března 2012, kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně 
použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, 
košenilové červeně A (E 124) (Úř. věst. L 78, 17. 3. 2012) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 17 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 380/2012 ze dne 3. května 2012, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a používaná 
množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník (Úř. věst. L 119, 4. 5. 2012) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 19 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 509/2013 ze dne 3. června 2013, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek 
v některých alkoholických nápojích (Úř. věst. L 150, 4. 6. 2013) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 20 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 738/2013 ze dne 30. července 2013, kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání některých 
přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas (Úř. věst. L 204, 31. 7. 2013) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 21 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 298/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) 
č. 231/2012, pokud jde o dihydrogendifosforečnan hořečnatý a jeho použití jako kypřicí látky 
a regulátoru kyselosti (Úř. věst. L 89, 25. 3. 2014) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 21 
 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 923/2014 ze dne 25. srpna 2014, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, 
kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, 
a příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101) (Úř. věst. L 252, 
26. 8. 2014) 
ÚV L 126, 23. 5. 2018, s. 21 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.02.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.02.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.02.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.02.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.03.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.03.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.03.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.03.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0021.03.CES&toc=OJ:L:2018:126:TOC
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NOVINKY 
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/ 
 

CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE „LÉKY, POTRAVINY A NAŠE 
ZDRAVÍ“ 2018 
Vydáno: 2. 5. 2018 
Autor: Fórum zdravé výživy 
Konference se koná 17. října 2018 v IKEM v Praze. 
Stejně jako loni, i letos bude Fórum zdravé výživy se Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro 
výzkum aterosklerózy IKEM pořádat v Praze Celostátní odbornou konferenci (17. října 
2018). Tématem letošní konference jsou „LÉKY, POTRAVINY A NAŠE ZDRAVÍ“. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/celostatni-odborna-konference-leky-potraviny-a-nase-zdravi-
2018.aspx 
Zdroj: Fórum zdravé výživy 
 

EU SE MUSÍ VRÁTIT K VĚDĚ 
Vydáno: 2. 5. 2018 
Autor: Biotrin 
Informace organizace Biotrin o reakci na nový předpis v oblasti hodnocení rizik GMO. 
EU musí obnovit hodnocení bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů (GMO), které bude 
vycházet z vědeckých základů, a eliminovat nadbytečné testování na zvířatech. To je poselství tiskové 
zprávy EuropaBio (organizace reprezentující biotechnologický průmysl v EU), která reaguje na nový 
předpis v oblasti hodnocení rizik GMO. Viz informace Biotrinu ze dne 19. 3. 2018. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/eu-se-musi-vratit-k-vede.aspx 
Zdroj: http://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/eu-must-reinstate-science-
gmo-safety-assessment-and-eliminate 
Zdroj článku: Biotrin 
 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: PROTI DVOJÍ KVALITĚ POTRAVIN JE 
NEZBYTNÝ SPOLEČNÝ POSTUP VŠECH STÁTŮ 
Vydáno: 2. 5. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 30. 4. 2018. 
Jednotná metodika testování dvojí kvality potravin i jednoznačný legislativní nástroj proti této 
nekalé praktice na úrovni Evropské unie (EU) byla předmětem Evropského fóra ke dvojí kvalitě 
potravin v Sofii v Bulharsku. Na tvorbě metodiky se aktivně podílí i experti z Ministerstva 
zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/celostatni-odborna-konference-leky-potraviny-a-nase-zdravi-2018.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/celostatni-odborna-konference-leky-potraviny-a-nase-zdravi-2018.aspx
http://www.fzv.cz/celostatni-odborna-konference-leky-potraviny-a-nase-zdravi/#more-2738
http://www.europabio.org/
http://www.biotrin.cz/nova-metodika-pro-hodnoceni-rizika-gmo/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/eu-se-musi-vratit-k-vede.aspx
http://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/eu-must-reinstate-science-gmo-safety-assessment-and-eliminate
http://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/eu-must-reinstate-science-gmo-safety-assessment-and-eliminate
http://www.biotrin.cz/eu-se-musi-vratit-k-vede/
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-proti-dvoji-kvalite-potravin-je-nezbytny-
spolecny-postup-vsech-statu.aspx 
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EFSA: ENTRUSTING SUPPORT TASKS IN THE AREA 
OF FOOD INGREDIENTS AND PACKAGING 
Vydáno: 3. 5. 2018 
Autor: KM EFSA 
Termín pro podání nabídek je 3. září 2018. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít 
kontrakt na zajištění podpůrných úkolů v oblasti přísad do jídla a obalů. Konkrétně jde o spolupráci 
s Vědeckým panelem pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS) 
a Vědeckým panelem pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a 
pomocné látky (CEF) v období jejich transformace; a to v oblasti přípravy pokynu týkajícího se dat 
požadovaných pro hodnocení rizika ochucovadel používaných v potravinách, podpory hodnocení 
bezpečnosti potravinářských enzymů a implementace na důkazech založeného hodnocení rizika pro 
opětovné hodnocení povolených sladidel, bisfenolu A a látek povolených do materiálů přicházejících 
do kontaktu s potravinami; dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.   
Výběrové řízení je omezeno na seznam organizací spolupracujících s EFSA dle článku 36 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.   
Specifické cíle projektu jsou detailně popsány ve specifikaci tendru, kterou naleznete na webových 
stránkách EFSA: 
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502 
Termín pro podání nabídek: 3. září 2018 
Zdroj: EFSA: Entrusting support tasks in the area of Food Ingredients and Packaging  
GP/EFSA/FIP/2018/01 
 

V DĚTSKÝCH PŘÍKRMECH CHYBÍ KALORIE I TUK, SOLÍ A KOŘENÍM SE 
NEŠETŘILO 
Vydáno: 3. 5. 2018 
Autor: Fórum zdravé výživy 
Informace Fóra zdravé výživy o testování dětských příkrmů. 
TEST DNES: V dětských příkrmech chybí kalorie i tuk, solí a kořením se nešetřilo (20. dubna 2018) 
Výrobci o dětských příkrmech tvrdí, že jsou bio, bez přidané soli či cukru a jen ze samých prvotřídních 
surovin. Rodiče je naopak podezírají, že jsou nezdravé a ještě bez chuti. Kde je pravda? MF DNES 
důkladně otestovala dvanáct příkrmů. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-detskych-prikrmech-chybi-kalorie-i-tuk-soli-a-korenim-se-
nesetrilo.aspx 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-proti-dvoji-kvalite-potravin-je-nezbytny-spolecny-postup-vsech-statu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-proti-dvoji-kvalite-potravin-je-nezbytny-spolecny-postup-vsech-statu.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-zemedelstvi-proti-dvoji-kvalite.html
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-detskych-prikrmech-chybi-kalorie-i-tuk-soli-a-korenim-se-nesetrilo.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-detskych-prikrmech-chybi-kalorie-i-tuk-soli-a-korenim-se-nesetrilo.aspx
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Celý článek, včetně informací, jak test dopadl, najdete na webu ekonomika.idnes.cz. Na hodnocení 
spolupracovaly také členky FZV. 
Zdroj: Fórum zdravé výživy 
 

PODEZŘENÍ NA ZDRAVOTNÍ POTÍŽE PO KONZUMACI DOPLŇKU 
STRAVY BION 3 VE FRANCII 
Vydáno: 4. 5. 2018 
Autor: SZÚ 
Informace SZÚ o zdravotních potížích zaznamenaných systémem Nutrivigilance ve Francii. 
Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost 
(ANSES), který spravuje místní systém Nutrivigilance, zaznamenal v loňském roce 5 případů 
nežádoucích účinků po konzumaci doplňku stravy s probiotiky (Lactobacillus gasseri PA 16/8, 
Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3), vitaminem C a zinkem. Šlo 
o výrobek Bion®3 restore od společnosti Merck. U pěti různých žen byly popsány symptomy: 
vyrážka, pálení žáhy, točení hlavy/závrať, průjem a nespavost. Příčinná souvislost byla u 
těchto hlášení odborníky z ANSES vyhodnocena jako pravděpodobná, možná. Tento doplněk 
stravy je dostupný i na trhu v ČR.  
Celá zpráva: 

  DS_s_probiotiky.pdf (444,17 KB 04.05.2018 13:30) 
S. Bischofová a J. Ruprich 
Brno, 4. 5. 2018 
Zdroj: SZÚ 
 

FIPRONIL: ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ NÁSLEDNÉHO MONITORINGU 
Vydáno: 4. 5. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA publikoval výsledky analýzy vzorků potravin na rezidua fipronilu. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil analýzu dat o potravinách získanou na 
základě rozsáhlé detekce reziduí fipronilu ve vejcích během loňského léta. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/fipronil-zverejneni-vysledku-nasledneho-monitoringu.aspx 

• Vědecká zpráva: Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry 
muscle/fat 
Zdroj: KM EFSA 
 

KONEČNÝ PROGRAM KONFERENCE EFSA 2018 JE NYNÍ K DISPOZICI 
Vydáno: 9. 5. 2018 
Autor: KM EFSA 
Vědecká konference EFSA se uskuteční v Parmě ve dnech 18. - 21. září 2018. 

https://ekonomika.idnes.cz/test-detske-prikrmy-presnidavky-jidlo-pro-deti-hamanek-sunarek-hipp-hami-1qu-/test.aspx?c=A180417_100334_test_jan#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main
http://www.fzv.cz/test-dnes-v-detskych-prikrmech-chybi-kalorie-i-tuk-soli-a-korenim-se-nesetrilo/
http://www.szu.cz/uploads/CZVP/DS_s_probiotiky.pdf
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/podezreni-na-zdravotni-potize-po-konzumaci-doplnku-stravy
http://www.bezpecnostpotravin.cz/fipronil-zverejneni-vysledku-nasledneho-monitoringu.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5164
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5164
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180503
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Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá vědeckou konferenci s názvem „Věda, 
potraviny a společnost“ ve dnech 18. – 21. září v Parmě v Itálii. Nyní je k dispozici i konečný 
detailní program konference. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/konecny-program-konference-efsa-2018-je-nyni-k-
dispozici.aspx 
Zdroj: EFSA 
 

SZPI ZJISTILA DALŠÍ FALŠOVANÉ POTRAVINY NABÍZENÉ V LETÁKOVÉ 
AKCI 
Vydáno: 10. 5. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 5. 2018. 
Závažný případ falšování potravin ve slevové letákové akci zjistili inspektoři SZPI při kontrole 
masných výrobků uváděných na trh společností Kaufland Česká republika v.o.s. v dubnu 2018. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-dalsi-falsovane-potraviny-nabizene-v-letakove-
akci.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ KONFERENCI PLATFORMY PRO 
REFORMULACE 
Vydáno: 10. 5. 2018 
Autor: PK ČR 
Konference se uskuteční dne 18. září 2018 v Praze 4. 
Potravinářská komora ČR zve na výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se 
uskuteční dne 18. září 2018 od 10:00 hodin v konferenčním sále OKsystem a.s. v Praze. 
Pozvánku s programem a pokyny k registraci naleznete níže. 
PPR_pozvanka-vyrocni_konference_2018.pdf [237.73 KB] 
PROGRAM Výroční konference PPR_2018.pdf [375.50 KB] 
Zdroj: PK ČR 
 

VETERINÁŘI NAŘÍDILI ZLIKVIDOVAT PŘES 100 KILOGRAMŮ RYBÍCH A 
MASNÝCH PRODUKTŮ 
Vydáno: 14. 5. 2018 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 14. 5. 2018. 
Státní veterinární správa (SVS) v Praze nařídila likvidaci 110 kg sušených ryb, rybích výrobků 
a masných výrobků, které byly nedostatečně označeny, s prošlým datem minimální trvanlivosti 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/konecny-program-konference-efsa-2018-je-nyni-k-dispozici.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/konecny-program-konference-efsa-2018-je-nyni-k-dispozici.aspx
https://conference.efsa.europa.eu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-dalsi-falsovane-potraviny-nabizene-v-letakove-akci.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-dalsi-falsovane-potraviny-nabizene-v-letakove-akci.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-zjistila-dalsi-falsovane-potraviny-nabizene-v-letakove-akci.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20242&kontrola=3fd4bb6409901471cb2826fe2207738e
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20244&kontrola=216eb30522a2f4e7f44684dd69e21f49
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+konferenci+Platformy+pro+reformulace&id=38614
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a skladovaných v nevhodných podmínkách. Sklad navíc provozoval svou činnost bez 
schválení a registrace SVS. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinari-naridili-zlikvidovat-pres-100-kilogramu-rybich-a-
masnych-produktu.aspx 
Zdroj: SVS 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA FÍKY S TOXICKOU LÁTKOU 
Vydáno: 16. 5. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 5. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila stáhnout z trhu potravinu Fíky 
natural v balení 500 gramů, s datem minimální trvanlivosti do 31. 12. 2018, šarže: L17001, 
výrobce: Zdraví z přírody s.r.o., Chmelnická 194, 76001 Zlín, země původu: Řecko. Dovozcem 
suroviny do ČR je společnost IBK Trade s.r.o. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti 
Zdraví z přírody s.r.o. v Malotově ulici ve Zlíně. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-fiky-s-toxickou-latkou.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

DALŠÍ ŠARŽI FALŠOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ POTRAVINÁŘSKÁ 
INSPEKCE ZJISTILA VE SLEVOVÉ LETÁKOVÉ AKCI 
Vydáno: 17. 5. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 17. 5. 2018. 
Falšování významného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků 
uváděných na trh v letákové akci prodejce Penny Market s.r.o. v květnu 2018. U níže uvedených 
šarží masných výrobků - od výrobce MECOM GROUP s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné, 
Slovenská republika - aktuální výsledky laboratorních rozborů potvrdily významně nižší než na 
obalu udávaný obsah masa: 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-sarzi-falsovanych-masnych-vyrobku-potravinarska-
inspekce-zjistila-ve-slevove-letakove-akci.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

DALŠÍ ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ VETERINÁRNÍCH PŘEDPISŮ PŘI 
SPOLEČNÉ KONTROLE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ V TRŽNICI SAPA 
Vydáno: 18. 5. 2018 
Autor: SVS 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinari-naridili-zlikvidovat-pres-100-kilogramu-rybich-a-masnych-produktu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinari-naridili-zlikvidovat-pres-100-kilogramu-rybich-a-masnych-produktu.aspx
https://www.svscr.cz/veterinari-naridili-zlikvidovat-pres-100-kilogramu-rybich-a-masnych-produktu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-fiky-s-toxickou-latkou.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-fiky-s-toxickou-latkou.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-sarzi-falsovanych-masnych-vyrobku-potravinarska-inspekce-zjistila-ve-slevove-letakove-akci.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-sarzi-falsovanych-masnych-vyrobku-potravinarska-inspekce-zjistila-ve-slevove-letakove-akci.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/dalsi-sarzi-falsovanych-masnych-vyrobku-potravinarska-inspekce-zjistila-ve-slevove-letakove-akci.aspx
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Informace SVS ze dne 18. 5. 2018. 
Státní veterinární správa (SVS) odhalila ve čtvrtek 17. 5. 2018 v pražském areálu SAPA řadu 
závažných nedostatků týkajících se hygieny potravin. Při společné kontrole provedené spolu 
s Policií ČR, Celní správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí zjistili veterinární 
inspektoři desítky kilogramů neoznačených, prošlých či smyslově změněných potravin. 
Jednalo se zejména o mořské plody a vejce nebo maso telat, které zřejmě pocházelo 
z nelegální porážky. Za uvedené prohřešky hrozí podnikatelům dle platných předpisů pokuta ve 
výši až 50 milionů Kč. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-zavazna-poruseni-veterinarnich-predpisu-pri-spolecne-
kontrole-dozorovych-organu-v-trznici-sapa.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

VEŘEJNÁ SCHŮZE ČESKÉ KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY 
MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A GENETICKÝMI PRODUKTY 
Vydáno: 18. 5. 2018 
Autor: MZe 
Praha, 19. 6. 2018 
V úterý 19. června 2018 od 14:00 se bude ve velkém sále Státního ústavu pro kontrolu léčiv konat 
veřejná schůze ČK GMO. Komise sleduje vědecký a technologický vývoj, poskytuje Ministerstvu 
životního prostředí odborná stanoviska ke specifickým otázkám nebo materiálům, posuzuje údaje 
uvedené v žádostech o udělení povolení k nakládání s GMO a další. 
Jednou ročně je schůze otevřena veřejnosti, takže pokud se zajímáte o GMO, neváhejte a přijďte si 
poslechnout novinky z této oblasti. V rámci schůze bude možné diskutovat se členy ČK GMO a 
zástupci MŽP. 
Program zasedání naleznete v příloze.  
Zdroj: MZe 
 
POSOUZENÍ RIZIK – METODICKÁ PODPORA PRO VÝROBCE A 
DODAVATELE PITNÉ VODY 
Vydáno: 21. 5. 2018 
Autor: SZÚ 
Národní referenční centrum pro pitnou vodu SZÚ připravilo metodický pokyn ke zpracování posouzení 
rizik. 
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předmětů), platná 
od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, 
a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí více známou 
pod názvem „water safety plans“ – plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou). 
Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu a jeho závěry se do provozního řádu a monitorovacího 
programu promítají. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-zavazna-poruseni-veterinarnich-predpisu-pri-spolecne-kontrole-dozorovych-organu-v-trznici-sapa.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-zavazna-poruseni-veterinarnich-predpisu-pri-spolecne-kontrole-dozorovych-organu-v-trznici-sapa.aspx
https://www.svscr.cz/dalsi-zavazna-poruseni-veterinarnich-predpisu-pri-spolecne-kontrole-dozorovych-organu-v-trznici-sapa/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/Pozvanka%20%C4%8CK%20GMO.pdf
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/posouzeni-rizik-metodicka-podpora-pro-vyrobce-a-
dodavatele-pitne-vody.aspx 
Související články  

• Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou 
v České republice 
Zdroj: SZÚ 
           Národní referenční centrum pro pitnou vodu SZÚ 
 

JE LIBO HMYZÍ BURGER? V ČESKÉ REPUBLICE SE UŽ MŮŽE LEGÁLNĚ 
PRODÁVAT 
Vydáno: 21. 5. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 5. 2018. 
Ministerstvo zemědělství vyšlo vstříc všem milovníkům hmyzích jídel a umožnilo potraviny z 
hmyzu uvádět na trh. Zpřesnilo totiž výklad nařízení Evropské unie o potravinách nového typu, 
které platí od začátku letošního roku. Obchody tak mohou prodávat jídla z hmyzu, pokud jde o 
hmyzí druh, který už dříve konzumovali lidé v některé ze zemí EU. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/je-libo-hmyzi-burger-v-ceske-republice-se-uz-muze-legalne-
prodavat.aspx 
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 
PÁTÝ ROČNÍK POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE LIDEM OTEVŘE 15 FAREM V 
ČESKÉ REPUBLICE 
Vydáno: 22. 5. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 22. 5. 2018. 
Na Farmě pod Ještědem na Liberecku v sobotu 26. května odstartuje letošní ročník projektu 
Poznej svého farmáře. V průběhu čtyř měsíců zavítá série vzdělávacích akcí do všech krajů 
České republiky, skončí 29. září na Farmě Bělina na Karlovarsku. Cílem projektu je podpořit 
prodej ze dvora a seznámit veřejnost s kvalitními potravinami. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/paty-rocnik-poznej-sveho-farmare-lidem-otevre-15-farem-v-
ceske-republice.aspx 
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 
Zdroj: MZe 
 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/posouzeni-rizik-metodicka-podpora-pro-vyrobce-a-dodavatele-pitne-vody.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/posouzeni-rizik-metodicka-podpora-pro-vyrobce-a-dodavatele-pitne-vody.aspx
http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/tacr-omega-2016-2017
http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/tacr-omega-2016-2017
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp
http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/odborna-skupina-hygieny-vody
http://www.bezpecnostpotravin.cz/je-libo-hmyzi-burger-v-ceske-republice-se-uz-muze-legalne-prodavat.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/je-libo-hmyzi-burger-v-ceske-republice-se-uz-muze-legalne-prodavat.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_je-libo-hmyzi-burger-v-ceske-republice.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/paty-rocnik-poznej-sveho-farmare-lidem-otevre-15-farem-v-ceske-republice.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/paty-rocnik-poznej-sveho-farmare-lidem-otevre-15-farem-v-ceske-republice.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_paty-rocnik-poznej-sveho-farmare-lidem.html


 
 

16 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 
+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 
 

SKUPINA VÝROBKŮ OZNAČENÝCH ZNAČKOU KVALITY KLASA SE 
ROZROSTLA O NOVÉ PRODUKTY 
Vydáno: 25. 5. 2018 
Autor: SZIF 
Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 5. 2018. 
Celkem 21 certifikátů Klasa získalo 8 výrobců. Nabídka oceněných potravin je velice rozmanitá. 
Zavzpomínat můžeme na dětství v podobě oblíbené ruské zmrzliny a mnoho dalších, ať to jsou 
uzeniny, maso, mouka, zelenina nebo vynikající proteinová kaše. 

• Skupina výrobků označených značkou kvality Klasa se rozrostla o nové produkty  24.05.2018| Tiskové 
zprávy 
Zdroj: SZIF 
 

SVS STAHUJE Z TRHU ZMRAŽENÉ CHOBOTNICE, VÝROBEK 
OBSAHUJE NADLIMITNÍ MNOŽSTVÍ KADMIA 
Vydáno: 25. 5. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 25. 5. 2018. 
Státní veterinární zpráva (SVS) nařídila stáhnout z trhu zmražené syrové baby chobotnice 
pocházející z Vietnamu kvůli zvýšenému limitu kadmia. O přítomnosti nadměrného množství 
kadmia v uvedeném výrobku informovaly německé dozorové orgány prostřednictvím systému 
rychlého varování RASFF ostatní členské země. Celkové množství zmražené syrové baby 
chobotnice pocházející z Vietnamu činí 11,2 tuny, avšak do tržní sítě se dostala jen malá část, 
jednalo se o necelá 3 %. Výrobek byl distribuován převážně do prodejen Globus. Zákazníci, 
kteří si dotčený výrobek zakoupili, ho mohou vrátit v místě prodeje. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-z-trhu-zmrazene-chobotnice-vyrobek-obsahuje-
nadlimitni-mnozstvi-kadmia.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 
SEMINÁŘ PARTICIPATIVNÍ SYSTÉMY ZÁRUKY KVALITY POTRAVIN 
Vydáno: 28. 5. 2018 
Autor: AK ČR 
Seminář se koná dne 14. 6. 2018 v Praze - Hostivaři. 
Pokud se zajímáte o kvalitu potravin, jste příznivcem ekologického zemědělství, zajímá vás, jak 
fungují participativní či komunitní metody záruky kvality ve světě a chtěli byste být u zrodu 
nového způsobu certifikace kvality potravin u nás - pak je seminář určen právě pro vás. 
Staňte se průkopníky nového způsobu certifikace kvality potravin u nás. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/seminar-participativni-systemy-zaruky-kvality-potravin.aspx 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1527173367776.pdf
https://www.szif.cz/cs
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-z-trhu-zmrazene-chobotnice-vyrobek-obsahuje-nadlimitni-mnozstvi-kadmia.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-z-trhu-zmrazene-chobotnice-vyrobek-obsahuje-nadlimitni-mnozstvi-kadmia.aspx
https://www.svscr.cz/svs-stahuje-z-trhu-zmrazene-chobotnice-vyrobek-obsahuje-nadlimitni-mnozstvi-kadmia/
http://bezpecnostpotravin.cz/seminar-participativni-systemy-zaruky-kvality-potravin.aspx
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Pozvánka ke stažení 
Zdroj: AK ČR 
 
OPIOVÉ ALKALOIDY V MÁKU: AKTUALIZACE HODNOCENÍ 
Vydáno: 28. 5. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik opiových alkaloidů v máku pro spotřebitele. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktualizoval hodnocení rizik opiových alkaloidů 
v máku, které opět potvrzuje mnohá předchozí zjištění, včetně množství těchto látek, které je 
bezpečné pro konzumaci. Při posledním hodnocení došlo k rozšíření údajů, které by měly být 
zohledněny při zvažování možného rizika pro spotřebitele.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/opiove-alkaloidy-v-maku-aktualizace-hodnoceni.aspx 

• Update of the Scientific Opinion on opium alkaloids in poppy seeds 
Zdroj: EFSA 
 

XLVIII. LENFELDOVY A HÖKLOVY DNY – HYGIENA A TECHNOLOGIE 
POTRAVIN 
Vydáno: 29. 5. 2018 
Autor: VFU Brno 
Konference se koná 17. a 18. října v aule VFU Brno. 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE 
Státní veterinární správa ČR 
pořádají  
17. a 18. října 2018 konferenci  
Hygiena a technologie potravin 
 XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny 
100. výročí založení VŠ zvěrolékařské v Brně 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/xlviii-lenfeldovy-a-hoklovy-dny-hygiena-a-technologie-
potravin.aspx 
Další informace: 
http://cit.vfu.cz/konference/lh2018/ 
Zdroj: Společnost pro výživu 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ZA ROK 2017 
Vydáno: 31. 5. 2018 
Autor: SVS 
Publikace přináší detailní pohled na působnost a činnost SVS v roce 2017. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2017.aspx 

http://www.akcr.cz/data_ak/18/v/Pozv180614.pdf
http://www.akcr.cz/data_ak/18/v/Pozv180614.pdf
http://bezpecnostpotravin.cz/opiove-alkaloidy-v-maku-aktualizace-hodnoceni.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5243
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180516
http://bezpecnostpotravin.cz/xlviii-lenfeldovy-a-hoklovy-dny-hygiena-a-technologie-potravin.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/xlviii-lenfeldovy-a-hoklovy-dny-hygiena-a-technologie-potravin.aspx
http://cit.vfu.cz/konference/lh2018/
http://www.vyzivaspol.cz/xlviii-lenfeldovy-a-hoklovy-dny/
http://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2017.aspx
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Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2017 (3,2 MB) 
Zdroj: SVS 

 
EFSA PŘEZKOUMAL BEZPEČNOST LIMITŮ REZIDUÍ GLYFOSÁTU 
Vydáno: 31. 5. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA zveřejnil dvě vědecké zprávy o hodnocení bezpečnosti limitů glyfosátu v potravinách a v 
krmivech. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil přezkoumání maximálních 
povolených limitů glyfosátu v potravinách. Vyhodnocení vychází z údajů o reziduích glyfosátu 
v potravinách, které úřadu EFSA poskytly všechny členské státy EU. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/efsa-prezkoumal-bezpecnost-limitu-rezidui-glyfosatu.aspx 

• Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to 
Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 

• Scientific report of EFSA on the evaluation of the impact of glyphosate and its residues in feed on 
animal health 
Zdroj: EFSA 

 
 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
PŘÍRUČKA PRO PŘÍPRAVU MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM NA GDPR 
Vydáno: 3. 5. 2018 
Autor: SOCR ČR 
Informace SOCR Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR 
Vážené členky, vážení členové Podnikatelské rady, vážení hosté, 
dovoluji si Vám v příloze zaslat Příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR, která 
obsahuje řadu praktických návodů a řeší modelové případy, jak GDPR aplikovat do praxe. Zároveň 
níže uvádím webový odkaz stránek MPO, na kterém je Příručka rovněž ke stažení. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.socr.cz/clanek/prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr/ 
Zdroj: SOCR ČR 
 

GDPR NEJEN PRO ŠKOLY 
Vydáno: ??? 
Autor: Veřejná informační služba, spol. s.r.o.  
Informace VIS GDPR nejen pro školy 
Víte, co se na základě Nařízení EU 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů musí a co ne? 

http://www.svscr.cz/download/ostatni/SVS_VZ_2017.pdf
http://www.svscr.cz/download/ostatni/SVS_VZ_2017.pdf
https://www.svscr.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2017/
http://bezpecnostpotravin.cz/efsa-prezkoumal-bezpecnost-limitu-rezidui-glyfosatu.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5283
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5283
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180517
http://www.socr.cz/clanek/prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr/
http://www.socr.cz/
http://www.svscr.cz/download/ostatni/SVS_VZ_2017.pdf
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
https://web.visplzen.cz/produkty/gdpr-nejen-pro-skoly/ 
Zdroj: VIS 
 

POZVÁNKA NA BEZPLATNOU PŘEDNÁŠKU PRO POŘADATELE 
JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ 
Vydáno: 14. 5. 2018 
Autor: HSHMP 
Přednáška se koná ve středu 13. června 2018 v Praze v budově HSHMP. 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny 
zájemce na bezplatnou přednášku, jejíž hlavním tématem je 
Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-
jednorazovych-akci.aspx 
Příloha 

• Pozvanka_prednaska Jednoraz._akce_- hyg._pravidla_13.6.2018  
(PDF, 362Kb) 
Zdroj: HSHMP 

 
VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH SLUŽEB – LEDEN AŽ DUBEN 
2018 
Vydáno: 15. 5. 2018 
Autor: MZ ČR  
Informace MZ ČR Výsledky kontrol stravovacích zařízení - KHS, leden - duben 2018 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-
duben-2018_15439_3365_5.html 
Zdroj: MZ ČR 
 

CENY POTRAVIN 
Vydáno: 18. 5. 2018 
Autor: SOCR ČR 
Statisticko-ekonomický servis SOCR ČR Ceny potravin: Některé položky znovu obnovily dynamiku 
růstu 
Potraviny pokračují v umírněném cenovém vývoji a úhrnnou spotřebitelskou inflaci v ČR za měsíc 
květen vzhůru významněji nepotlačí. Opět ale mírně zdražují mléčné výrobky, chléb a pečivo, nápoje a 
hovězí maso.  
Podle pravidelného měsíčního šetření cen prováděném ČSÚ na vybraném vzorku potravin je z vývoje 
jejich meziroční změny vidět, že poslední měsíce stále roste počet položek, které meziročně zlevnily (v 
květnu jich bylo z celkem 26 šetřených potravin plných 11). Toto zjištění však nevypovídá o tom 

https://web.visplzen.cz/produkty/gdpr-nejen-pro-skoly/
https://web.visplzen.cz/
http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/pozvanka-prednaska-jednorazove%20akce-13-06-2018/25911_2018%20%20Pozvanka_PREDNASKA_jednorazove_akce_hyg_pravidla_13_6_2018.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-jednorazovych-akci.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-jednorazovych-akci.aspx
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2800&typ=application/pdf&nazev=25911_2018%20%20Pozvanka_PREDNASKA_jednorazove_akce_hyg_pravidla_13_6_2018.pdf
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-jednorazovych-akci-3631_3631_161_1.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-duben-2018_15439_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-duben-2018_15439_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/
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nejaktuálnějším vývoji – z meziměsíčního porovnání totiž vyplývá, že se tento z pohledu spotřebitele 
pozitivní trend zastavil (v březnu totiž zlevnilo meziměsíčně 12 položek, v dubnu plných 17, ale 
v květnu již pouze 11 ze zmíněných celkových 26 šetřených potravin). 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.socr.cz/clanek/ceny-potravin-nektere-polozky-znovu-obnovily-dynamiku-rustu/ 
Zdroj: SOCR ČR 
 

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL NA LETNÉ POD DOZOREM PRAŽSKÝCH 
HYGIENIKŮ 
Vydáno: 21. 5. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy o kontrole dodržování hygienických pravidel na 
festivale 
Velká gastronomická akce nesoucí název Český pivní festival 2018, která se v těchto dnech 
koná na pražské Letné, je pod dozorem pražských hygieniků. Ti se zaměřili na kontrolu 
dodržování hygienických pravidel. „Cílem našich kontrol na tomto typu akcí je prověřit, zda 
lidé nejsou vystavování zvýšeným zdravotním rizikům při konzumaci jídel či nápojů,“ říká 
ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek. Pražští hygienici neponechali nic náhodě a detailně 
u vybraných stánků nabízejících sortiment teplých i studených pokrmů a alkoholických 
i nealkoholických drinků prověřili dodržování zásad správné hygieny. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/cesky-pivni-festival-na-letne-pod-dozorem-prazskych-
hygieniku.aspx 
V Praze dne 21. 5. 2018  
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel 
Zdroj: HSHMP 

 
ZA PRVNÍ ČTYŘI MĚSÍCE UDĚLILI HYGIENICI V PRAZE STRAVOVACÍM 
ZAŘÍZENÍM POKUTY ZA BEZMÁLA 800 TISÍC KORUN 
Vydáno: 24. 5. 2018 
Autor: HSHMP 
Tisková zpráva HSHMP ze dne 24. 5. 2018. 
822. Tolik stravovacích zařízení za první čtyři měsíce letošního roku navštívili a překontrolovali 
pražští hygienici a v období od ledna do konce dubna v nich vykonali celkem 869 kontrol. 
Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního 
stravování a kavárnách. „Za zjištěné nedostatky jsme od začátku roku udělili celkem 126 
finančních sankcí v celkové výši 792 tisíc korun,“ upřesňuje šéf Hygienické stanice hlavního města 
Prahy Jan Jarolímek a dodává, že za méně závažné nedostatky dostali 
provozovatelé 35 napomenutí.   
  

http://www.socr.cz/clanek/ceny-potravin-nektere-polozky-znovu-obnovily-dynamiku-rustu/
http://www.socr.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/cesky-pivni-festival-na-letne-pod-dozorem-prazskych-hygieniku.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/cesky-pivni-festival-na-letne-pod-dozorem-prazskych-hygieniku.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/cesky-pivni-festival-na-letne-pod-dozorem-prazskych-hygieniku-3643_3643_161_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-prvni-ctyri-mesice-udelili-hygienici-v-praze-stravovacim-
zarizenim-pokuty-za-bezmala-800-tisic-korun.aspx 
V Praze dne 24. 5. 2018  
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel 
Přílohy 

• 05242018-HSHMP-TZ-kontroly-stravovaci sluzby-statistika-01-04-2018(PDF, 408Kb) 
Zdroj: HSHMP 
 

MINISTŘI PLAGA A VOJTĚCH ZMÍRŇUJÍ „PAMLSKOVOU VYHLÁŠKU“ 
Vydáno: 25. 5. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 5. 2018. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví návrh na zmírnění takzvané pamlskové vyhlášky. Školní bufety a automaty tak 
budou moci rozšířit svou nabídku potravin pro školáky, a to už od nového školního roku. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministri-plaga-a-vojtech-zmirnuji-pamlskovou-vyhlasku.aspx 
Ing. Gabriela Štěpanyová 
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí 
Mgr. Jarmila Balážová 
tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 
PRAGUE FOOD FESTIVAL POD OČIMA HYGIENIKŮ 
Vydáno: 28. 5. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 28. 5. 2018. 
Kontroly pražských hygieniků na velkých gastronomických akcích, které navštěvují tisíce lidí i 
nadále pokračují. O uplynulém víkendu se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“) zaměřila na kontrolu dodržování hygienických pravidel na každoročně konaném 
Prague Food Festivalu, který se letos uskutečnil v areálu historického Vyšehradu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/prague-food-festival-pod-ocima-hygieniku.aspx 
V Praze dne 28. 5. 2018   
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel 
Zdroj: HSHMP 
 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-prvni-ctyri-mesice-udelili-hygienici-v-praze-stravovacim-zarizenim-pokuty-za-bezmala-800-tisic-korun.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-prvni-ctyri-mesice-udelili-hygienici-v-praze-stravovacim-zarizenim-pokuty-za-bezmala-800-tisic-korun.aspx
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2828&typ=application/pdf&nazev=05242018-HSHMP-TZ-kontroly-stravovaci%20sluzby-statistika-01-04-2018.pdf
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/za-prvni-ctyri-mesice-udelili-hygienici-v-praze-stravovacim-zarizenim-pokuty-za-bezmala-800-tisic-korun-3650_3650_161_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministri-plaga-a-vojtech-zmirnuji-pamlskovou-vyhlasku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministri-plaga-a-vojtech-zmirnuji-%E2%80%9Epamlskovou-vyhlasku%E2%80%9C_15515_1.html
http://bezpecnostpotravin.cz/prague-food-festival-pod-ocima-hygieniku.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prague-food-festival-pod-ocima-hygieniku-3658_3658_161_1.html
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