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LEGISLATIVA ČR 

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

 
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 
 
Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek. 
 

 Platnost od 7. 2. 2018 
 Účinnost od 22. 2. 2018 

 
Nové účinné předpisy 
 
Vyhláška č. 4/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení 
ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální 
hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb. 
 

 Účinnost od 1. 2. 2018 
 

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 
Vyhláška č. 331/2004 Sb. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce 
bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby  
ve znění 4/2018 Sb. 
 

 Účinnost od 1. 2. 2018 
 
Vyhláška č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka ve znění 18/2018 Sb. 
 

 Účinnost od 22. 2. 2018 
 

  

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
ÚNOR 2018 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-18
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-331
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-18
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Připravovaná legislativa ČR 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor 

 
NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 54/2004 SB., O 
POTRAVINÁCH URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU A O ZPŮSOBU 
JEJICH POUŽITÍ 
 

Poslední změna: 17. 5. 2017 
 
Cíle návrhu 
Znění vyhlášky je nezbytné přizpůsobit dvěma novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), 
která upravují požadavky na určité kategorie potravin a dále požadavky na poskytování informací o 
potravinách jejich spotřebitelům. 
 
Historie procesu 
Vláda 
24. 4. 2017 – V připomínkovém řízení 
17. 5. 2017 – Ukončení sběru připomínek 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6048833.htm 

 

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 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6048833.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
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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 
 

 
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: 26. 2. 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 
 

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

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm
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NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 
65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
 
Poslední změna: 27. 2. 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 
27. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
 
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: 12. 2. 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 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm
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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 
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/02/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc únor. 

 
LIHOVINY 
Nařízení Komise (EU) 2018/175 ze dne 2. února 2018, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování 
a ochraně zeměpisných označení lihovin 
ÚV L 32, 6. 2. 2018, s. 48 

 
CUKR 
Nařízení Rady (EU) 2018/264 ze dne 19. února 2018, kterým se pro hospodářský rok 1999/2000 
stanoví dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru a kterým se pro 
hospodářský rok 2000/2001 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru 
ÚV L 51, 23. 2. 2018, s. 1 

 
VÍNO 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro 
výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná 
prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení 
Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) 
č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 
ÚV L 58, 28. 2. 2018, s. 1 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení 
pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, 
a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, 
a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 
ÚV L 58, 28. 2. 2018, s. 60 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/02/direct-access.html?ojYear=2018
http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/02/direct-access.html?ojYear=2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0048.01.CES&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0048.01.CES&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0048.01.CES&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0060.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0060.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0060.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0060.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.01.0060.01.CES&toc=OJ:L:2018:058:TOC
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KONTAMINANTY 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/233 ze dne 15. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 
2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 
96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 818)  
ÚV L 45, 17. 2. 2018, s. 33 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, 
pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční 
kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených 
pro kojence a malé děti 
ÚV L 55, 27. 2. 2018, s. 27 
 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 
Nařízení Komise (EU) 2018/199 ze dne 9. února 2018 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při 
označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
ÚV L 38, 10. 2. 2018, s. 9 

 
ÚŘEDNÍ KONTROLA 
Nařízení Komise (EU) 2018/192 ze dne 8. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti 
kontaminujících látek v krmivech a potravinách 
ÚV L 36, 9. 2. 2018, s. 15 

 
Nařízení Komise (EU) 2018/221 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, 
pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie 
ÚV L 43, 16. 2. 2018, s. 6 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/222 ze dne 15. února 2018, kterým se mění příloha VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro 
sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů 
ÚV L 43, 16. 2. 2018, s. 8 

 
MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI 
Nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12. února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových 
hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití 
uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami 
ÚV L 41, 14. 2. 2018, s. 6 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2018:041:TOC
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NOVINKY 
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/ 
 

CHIA SEMÍNKA DO POTRAVIN? ANO, ALE NE DO VŠECH! 
Vydáno: 1. 2. 2018 
Autor: PK ČR 
Informace PK ČR o chia semínkách, jejich složení, správném značení a příslušné legislativě. 
Chia semínka, superpotravina nabitá minerálními látkami, omega-3 mastnými kyselinami a 
vlákninou, se stala oblíbenou složkou používanou mnohými pekaři. Superlativa s nimi spojená 
se snaží většina výrobců potravin „prodat“ i na obalu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/chia-seminka-do-potravin-ano-ale-ne-do-vsech.aspx 
Zdroj: PK ČR 
 

ÚŘAD EFSA POTVRDIL RIZIKA SPOJENÁ S OBSAHEM DERIVÁTŮ 
HYDROXYANTRACENU V POTRAVINÁCH 
Vydáno: 1. 2. 2018 
Autor: KM EFSA 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil bezpečnost derivátů 
hydroxyantracenu přidávaných do potravin. Na závěr hodnocení uvedl, že některé z těchto 
látek, patřících do skupiny rostlinných derivátů hydroxyantracenu, mohou poškozovat DNA a 
být příčinou rakoviny.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-potvrdil-rizika-spojena-s-obsahem-derivatu-
hydroxyantracenu-v-potravinach.aspx 
 

• Scientific Opinion on Safety of hydroxyanthracene derivatives for use in food 
Zdroj: EFSA 
 

HMYZ (KONEČNĚ) I V NAŠEM JÍDELNÍČKU? 
Vydáno: 5. 2. 2018 
Autor: PK ČR 
Informace PK ČR k problematice hmyzu jako nové potraviny. 
Chovatelé hmyzu se mohou radovat – nová pravidla Evropské unie umožní (možná) mnohem 
širší používání hmyzu v potravinách, pokrmy nevyjímaje. Až dosud byli totiž omezeni 
rozdílnými národními pravidly. Nyní doufají, že začne fungovat jednotný systém pro 
posuzování bezpečnosti hmyzu, který stanoví standardy platné pro celou Evropu. Možná se 
tedy i český spotřebitel jednoho dne dočká toho, že koupí chleba s přídavkem cvrččí mouky… 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hmyz-(konecne)-i-v-nasem-jidelnicku.aspx 
Zdroj: PK ČR 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/chia-seminka-do-potravin-ano-ale-ne-do-vsech.aspx
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Chia+sem%C3%ADnka+do+potravin+%3F+Ano%2C+ale+ne+do+v%C5%A1ech+%21&id=38483
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-potvrdil-rizika-spojena-s-obsahem-derivatu-hydroxyantracenu-v-potravinach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-potvrdil-rizika-spojena-s-obsahem-derivatu-hydroxyantracenu-v-potravinach.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5090
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180123
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hmyz-(konecne)-i-v-nasem-jidelnicku.aspx
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Hmyz+%28kone%C4%8Dn%C4%9B%29+i+v+na%C5%A1em+j%C3%ADdeln%C3%AD%C4%8Dku+%3F&id=38482
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘE "BALENÍ POTRAVIN A MATERIÁLY PRO 
STYK S POTRAVINAMI" 
Vydáno: 5. 2. 2018 
Autor: PK ČR 
Semináře k problematice obalových systémů a materiálů přicházejících do styku s potravinami jak v 
oblasti legislativy, tak i norem. 
Potravinářská komora ČR uspořádá v jarních měsících roku 2018 cyklus informačních 
seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí 
činných v zemědělské a potravinářské oblasti týkající se problematiky materiálů a předmětů 
přicházejících do styku s potravinami. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminare-baleni-potravin-a-materialy-pro-styk-
s-potravinami.aspx 
Na seminář je nutné se REGISTROVAT!      
Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz   
Balení_pozvánka.pdf [344.64 KB] 
Zdroj: PK ČR 
 
NOVÝ PŘÍSTUP K NEJISTOTĚ S CÍLEM TRANSPARENTNĚJŠÍHO A 
SILNĚJŠÍHO PORADENSTVÍ 
Vydáno: 5. 2. 2018 
Autor: KM EFSA 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval harmonizovaný postup pro 
hodnocení a zohlednění nejistot v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin. Tento 
přístup zvýší transparentnost výsledného vědeckého poradenství a umožní mu stát se 
mnohem silnějším pro rozhodování. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-pristup-k-nejistote-s-cilem-transparentnejsiho-a-
silnejsiho-poradenstvi.aspx 
  

• Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment 
• Principles and methods behind EFSA’s Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment 
• Workshop on the trial of the EFSA guidance document on uncertainty analysis in scientific 

assessments 22 - 23 June 2017 Parma, Italy 
Zdroj: EFSA 
 
ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
VÝROBKU BIO DOMOVINA POLOTUČNÝ KRAVSKÝ SÝR 
Vydáno: 6. 2. 2018 
Autor: SZIF 
Tisková zpráva SZIF ze dne 30. 1. 2018. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminare-baleni-potravin-a-materialy-pro-styk-s-potravinami.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminare-baleni-potravin-a-materialy-pro-styk-s-potravinami.aspx
mailto:ehlova@foodnet.cz
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20094&kontrola=14268cec20a069ac5d1e4907e136529b
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99e+%22Balen%C3%AD+potravin+a+materi%C3%A1ly+pro+styk+s+potravinami%22&id=38519
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-pristup-k-nejistote-s-cilem-transparentnejsiho-a-silnejsiho-poradenstvi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-pristup-k-nejistote-s-cilem-transparentnejsiho-a-silnejsiho-poradenstvi.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5123
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5122
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1313e
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1313e
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
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Výrobku BIO DOMOVINA POLOTUČNÝ KRAVSKÝ SÝR od společnosti Kozojedský dvůr s.r.o. 
se odebírá značka Regionální potravina Zlínského kraje. Důvodem je menší obsah tuku v 
sušině, než který byl uváděn na etiketě výrobku. Ocenění výrobek získal koncem července 
loňského roku jako vítěz kategorie Sýry včetně tvarohu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-regionalni-potravina-vyrobku-
bio-domovina-polotucny-kravsky-syr.aspx 
Vladimíra Nováková 
tisková mluvčí SZIF 
Zdroj: SZIF 
 

DIVOKÁ PRASATA Z DOVOZU OBSAHOVALA NEBEZPEČNÉHO 
PARAZITA 
Vydáno: 8. 2. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 8. 2. 2018. 
Při povinném vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha byla v uplynulém týdnu u tří kusů 
divokých prasat zjištěna masivní přítomnost nebezpečného parazita svalovce (trichinela). 
Jednalo se o kusy dovezené z Maďarska do zvěřinového závodu v Tachovské Huti 
v Karlovarském kraji. Nakažená těla byla zlikvidována v asanačním podniku. Státní veterinární 
správa (SVS) při této příležitosti připomíná zákonnou povinnost vyšetřovat na trichinely 
všechna divoká prasata určená k lidské spotřebě. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/divoka-prasata-z-dovozu-obsahovala-nebezpecneho-
parazita.aspx 
Petr Majer 
oddělení vnější komunikace SVS 
Zdroj: SVS 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE PRO NEPŘIJATELNÝ HYGIENICKÝ STAV 
UZAVŘELA BISTRO V CENTRU BRNA 
Vydáno: 9. 2. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 2. 2018. 
Porušení hygienických předpisů mimořádného rozsahu zjistili inspektoři Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce (SZPI) v provozovně Asijské bistro Dragon II na adrese nám. Svobody 
10 v Brně. Vzhledem ke skutečnosti, že hygienický a technický stav provozovny vylučoval 
bezpečnou přípravu pokrmů bez rizika kontaminace, inspektoři dnes provozovnu na místě 
uzavřeli. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-pro-neprijatelny-hygienicky-stav-
uzavrela-bistro-v-centru-brna.aspx 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-regionalni-potravina-vyrobku-bio-domovina-polotucny-kravsky-syr.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-regionalni-potravina-vyrobku-bio-domovina-polotucny-kravsky-syr.aspx
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1517300911150.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/divoka-prasata-z-dovozu-obsahovala-nebezpecneho-parazita.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/divoka-prasata-z-dovozu-obsahovala-nebezpecneho-parazita.aspx
https://www.svscr.cz/divoka-prasata-z-dovozu-obsahovala-nebezpecneho-parazita/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-pro-neprijatelny-hygienicky-stav-uzavrela-bistro-v-centru-brna.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-pro-neprijatelny-hygienicky-stav-uzavrela-bistro-v-centru-brna.aspx
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Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

XIII. SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA 
Vydáno: 9. 2. 2018 
Autor: Společnost pro probiotika a prebiotika 
Symposium se koná 10. dubna 2018 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6. 
XIII. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika  
organizované ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21  
"Potraviny pro budoucnost" 
Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6          
10. dubna 2018 od 9.00 hod 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/xiii-symposium-spolecnosti-pro-probiotika-a-prebiotika.aspx 
 
Přihláška 
Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta přednášky je třeba poslat do 20. 3. 2018 
Zdroj: Společnost pro probiotika a prebiotika 
 
MASO DIVOKÝCH ZVÍŘAT A JEHO ROLE V LIDSKÉ VÝŽIVĚ 
Vydáno: 12. 2. 2018 
Autor: Společnost pro výživu 
Původní práce publikovaná v časopise Výživa a potraviny 1/2018. 
Článek "Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě" byl publikován v časopise Výživa a 
potraviny 1/2018, vydávaném Společností pro výživu.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/maso-divokych-zvirat-a-jeho-role-v-lidske-vyzive.aspx 
  

• Celý článek (PDF) 
Zdroj: Výživa a potraviny 
 

SVS PŘI KONTROLE S POLICIÍ NA DÁLNICI D8 ODHALILA VÍCE NEŽ 
TUNU PRODUKTŮ NEZNÁMÉHO PŮVODU 
Vydáno: 14. 2. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 14. 2. 2018. 
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy ze Středočeského kraje odhalili na základě 
spolupráce s Policií ČR na dálnici D8 poblíž Prahy přepravu většího množství surovin 
živočišného původu. Přepravované maso, vnitřnosti a krev nebyly nikterak označeny. Cizí 
státní příslušník, který zásilku přepravoval, nebyl navíc schopen při kontrole předložit jakékoliv 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-pro-neprijatelny-hygienicky-stav-uzavrela-bistro-v-centru-brna.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/xiii-symposium-spolecnosti-pro-probiotika-a-prebiotika.aspx
http://www.probiotika-prebiotika.cz/data/Symposium_13_2018-prihlaska.pdf
http://www.probiotika-prebiotika.cz/cs/dokumenty/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/maso-divokych-zvirat-a-jeho-role-v-lidske-vyzive.aspx
http://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2018/02/maso1.pdf
http://www.vyzivaspol.cz/maso-divokych-zvirat-a-jeho-role-v-lidske-vyzive/
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doklady o původu přepravovaných živočišných produktů, ani o příjemci zásilky.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-kontrole-s-policii-na-dalnici-d8-odhalila-vice-nez-
tunu-produktu-neznameho-puvodu.aspx 
Zdroj: SVS 

 
KONFERENCE "SATURACE OBYVATELSTVA JÓDEM A DOSUD 
EXISTUJÍCÍ PROBLÉMY" 
Vydáno: 14. 2. 2018 
Autor: SZÚ 
Konference se bude konat dne 8. 3. 2018 v SZÚ v Praze. 
Název akce: XII. konference „Saturace obyvatelstva jódem a dosud existující problémy“ 
Místo konání: SZÚ, velká posluchárna v budově 11  
Termín: 8. 3. 2018, 10,00 hod. 
Počet účastníků: není omezen 
Odborný garant: MUDr. Marie Nejedlá  
Vedoucí akce: MVDr. Anna Niklová  
Kontaktní osoba: MVDr. Anna Niklová, MUDr. Alena Váňová,  
 tel.: 26708 2488, e-mail: anna.niklova@szu.cz, alena.vanova@szu.cz 
Manipulační poplatek: --- 
Možnost zajištění oběda v jídelně SZÚ 
Základní cena oběda s polévkou je 85Kč. Výběr ze 6 druhu jídel. V případě zájmu pište na 
email: anna.niklova@szu.cz   

 Program 
 Zdroj: SZÚ 
 
SZPI VLONI ZJISTILA 47 NEVYHOVUJÍCÍCH REKLAM NA POTRAVINY 
Vydáno: 14. 2. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 2. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2017 uskutečnila kontrolní akci 
s cílem ověřit dodržování právních předpisů v oblasti reklamy na potraviny v tisku, na 
internetu, v prodejních letácích apod. V rámci akce inspektoři prověřili kolem 100 reklamních 
sdělení, přičemž uskutečnili 103 kontrolních vstupů u 55 kontrolovaných osob. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-vloni-zjistila-47-nevyhovujicich-reklam-na-
potraviny.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-kontrole-s-policii-na-dalnici-d8-odhalila-vice-nez-tunu-produktu-neznameho-puvodu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-kontrole-s-policii-na-dalnici-d8-odhalila-vice-nez-tunu-produktu-neznameho-puvodu.aspx
https://www.svscr.cz/svs-pri-kontrole-s-policii-na-dalnici-d8-odhalila-vice-nez-tunu-produktu-neznameho-puvodu/
mailto:anna.niklova@szu.cz
mailto:alena.vanova@szu.cz
mailto:anna.niklova@szu.cz
http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/akce/program_konference_2018.pdf
http://www.szu.cz/kalendar/xii-konference-saturace-obyvatelstva-jodem-a-dosud
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-vloni-zjistila-47-nevyhovujicich-reklam-na-potraviny.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-vloni-zjistila-47-nevyhovujicich-reklam-na-potraviny.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-vloni-zjistila-47-nevyhovujicich-reklam-na-potraviny.aspx
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KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH - PŘEHLED HLAVNÍCH TÉMAT 
DISKUTOVANÝCH V EK 
Vydáno: 16. 2. 2018 
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin 
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE 
(Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin). Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a 
jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené 
maximální limity. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontaminanty-v-potravinach-prehled-hlavnich-temat-
diskutovanych-v-ek.aspx 
 
Zdroj: ??? 
 
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ KE 
STAŽENÍ 
Vydáno: 16. 2. 2018 
Autor: MZe 
Ministerstvo zemědělství vydalo aktualizovanou publikaci "Právní předpisy pro ekologickou produkci". 
Ministerstvo zemědělství aktualizovalo souhrnnou publikaci platných právních předpisů pro 
ekologické zemědělství. 
PŘÍLOHA 

• Právní předpisy EZ - publikace ke stažení   (PDF, 6 MB) 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

ČINNOST KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ V 
ROCE 2017 
Vydáno: 16. 2. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2018. 
Hlavním tématem, které zaměstnávalo úřední veterinární lékaře Krajské veterinární správy pro 
Zlínský kraj (KVS) téměř celou druhou polovinu loňského roku, byl výskyt afrického moru 
prasat (AMP) v okrese Zlín. Tato nákaza se v loňském roce v České republice objevila poprvé 
v historii. Aktivity KVS pro Zlínský kraj se však loni neomezovaly jen na AMP, na Zlínsku se 
řešila například také nákaza moru včelího plodu, veterinární inspektoři se dále zaměřovali na 
kontrolu welfare zvířat a v neposlední řadě je nutné zmínit rovněž dozor KVS nad hygienou 
potravin živočišného původu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/cinnost-krajske-veterinarni-spravy-pro-zlinsky-kraj-v-roce-
2017.aspx 
Zdroj: SVS 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontaminanty-v-potravinach-prehled-hlavnich-temat-diskutovanych-v-ek.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontaminanty-v-potravinach-prehled-hlavnich-temat-diskutovanych-v-ek.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/574407/Pravni_predpisy_ekologickeho_zemedelstvi.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/akce-a-novinky/kompletni-pravni-predpisy-ekologickeho.html
http://bezpecnostpotravin.cz/cinnost-krajske-veterinarni-spravy-pro-zlinsky-kraj-v-roce-2017.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/cinnost-krajske-veterinarni-spravy-pro-zlinsky-kraj-v-roce-2017.aspx
https://www.svscr.cz/cinnost-krajske-veterinarni-spravy-pro-zlinsky-kraj-v-roce-2017/
http://eagri.cz/public/web/file/574407/Pravni_predpisy_ekologickeho_zemedelstvi.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/574407/Pravni_predpisy_ekologickeho_zemedelstvi.pdf
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DVĚ ČESKÉ MLÉKÁRNY MOHOU NOVĚ VYVÁŽET SVÉ PRODUKTY DO 
ČÍNY 
Vydáno: 19. 2. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 18. 2. 2018. 
Další dvě české mlékárny mohou nově vyvážet své výrobky do Číny. Na seznam závodů 
registrovaných pro vývoz do nejlidnatější země světa přibyly mlékárenské závody Mlékárna 
Pragolaktos, a. s. (CZ 12586) a Mlékárna Benešov (CZ 01).  Seznam schválených českých 
zpracovatelů mléka pro export do Číny se tak rozšířil na 23 závodů. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/dve-ceske-mlekarny-mohou-nove-vyvazet-sve-produkty-do-
ciny.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 
NOVINKY V OBLASTI NBT - I 
Vydáno: 20. 2. 2018 
Autor: Biotrin 
Informace organizace Biotrin z oblasti nových technik šlechtění 
Vědecký tým Aarona W. Hummela z Minnesotské univerzity využil transgenozi a editaci genomu 
k vytvoření manioku odolného vůči glyfosátu. Studie ukazuje, jak je možné vytvořit rostliny odolné 
vůči glyfosátu a současně představuje potenciál techniky CRISPR-Cas9 pro další vylepšení vlastností 
manioku. Celý článek naleznete v Plant Biotechnology Journal. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-i.aspx 
Zdroj:  
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16159, http://www.isaaa.org/
kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16125, http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate
/article/default.asp?ID=16115, http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID
=16093, http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16091, http://www.is
aaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16116, http://www.isaaa.org/kc/cropbiotec
hupdate/article/default.asp?ID=16134. 
  
Zdroj článku: Biotrin 
 
KONTROLA S CELNÍKY VE STRAKONICÍCH ODHALILA PŘEPRAVU 
DESÍTEK KILOGRAMŮ POTRAVIN NEZNÁMÉHO PŮVODU 
Vydáno: 20. 2. 2018 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 19. 2. 2018. 

http://bezpecnostpotravin.cz/dve-ceske-mlekarny-mohou-nove-vyvazet-sve-produkty-do-ciny.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/dve-ceske-mlekarny-mohou-nove-vyvazet-sve-produkty-do-ciny.aspx
https://www.svscr.cz/dve-ceske-mlekarny-mohou-nove-vyvazet-sve-produkty-do-ciny/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12868/full
http://bezpecnostpotravin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-i.aspx
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16159
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16125
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16125
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16115
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16115
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16093
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16093
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16091
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16116
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16116
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16134
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16134
http://www.biotrin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-i/


 
 

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

 
 

Na ložné ploše auta byly uloženy mořské plody, nebalené vepřové maso a vnitřnosti, nádoby 
s vepřovou krví, sušené vepřové uši a chrupavky a několik kusů poražené nekuchané drůbeže. Řidič 
vozidla, občan Vietnamu, při kontrole uvedl, že zboží nakoupil v pražské tržnici SAPA a převážel je do 
restaurace v Jihočeském kraji. Kromě jakýchkoliv dokladů o nabytí zboží nepředložil na vyzvání  ani 
doklad o registraci přepravce živočišných produktů, jak ukládá legislativa. 
Jelikož potraviny neznámého původu představují potenciální nebezpečí pro spotřebitele, zakázali 
veterinární inspektoři v souladu se zákonem o potravinách na místě jejich uvedení na trh a nařídili 
neškodnou likvidaci zásilky v asanačním podniku na náklady kontrolovaného. Aby bylo zabráněno 
zneužití produktů, úřední veterinární lékaři zboží na místě znehodnotili rozřezáním a obarvením. 
S kontrolovaným bude zahájeno správní řízení o pokutě. Dle zákona o potravinách může být za 
uvedená porušení udělena sankce ve výši až do 50 milionů Kč. 
Zdroj: SVS 
 

SZIF: ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY KLASA VEPŘOVÉ ŠUNCE 
Vydáno: 21. 2. 2018 
Autor: SZIF 
Tisková zpráva SZIF ze dne 20. 2. 2018. 
Vepřová šunka výběrová společnosti IDEMA FOOD spol. s. r. o. ze Zlínského kraje přišla o 
značku kvalitních potravin KLASA. Důvodem je nižší obsah čistých svalových bílkovin, než 
stanovuje vyhláška. Toto závažné porušení zjistila kontrola Státní veterinární správy. 

• Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA  (Tisková zpráva SZIF ze dne 20. 2. 2018) 
Zdroj: SZIF 
 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY? - 
MIMOŘÁDNÉ TERMÍNY 
Vydáno: 22. 2. 2018 
Autor: PK ČR 
Potravinářská komora ČR nabízí pro velký zájem tři mimořádné termíny semináře. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny-mimoradne-
terminy.aspx 
 
Pozvánka semináře RP mimořádné termíny.pdf [602.35 KB]  
Zdroj: PK ČR 
 
INSPEKCE ZJISTILA FALŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ROZSAHU U FILETŮ 
ALJAŠSKÉ TRESKY 
Vydáno: 22. 2. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 2. 2018. 

https://www.svscr.cz/kontrola-s-celniky-ve-strakonicich-odhalila-prepravu-desitek-kilogramu-potravin-neznameho-puvodu/
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1519121212190.pdf
https://www.szif.cz/cs
http://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny-mimoradne-terminy.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny-mimoradne-terminy.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20118&kontrola=72e943d11cf3deb1625cb7f0645d5b9c
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99+Jak+spr%C3%A1vn%C4%9B+zna%C4%8Dit+potraviny%3F+v+r%C3%A1mci+projektu+Region%C3%A1ln%C3%AD+potravina+pod+z%C3%A1%C5%A1titou+Ministerstva+zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD+a+St%C3%A1tn%C3%ADho+zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho+interven%C4%8Dn%C3%ADho+fondu+-+MIMO%C5%98%C3%81DN%C3%89+TERM%C3%8DNY&id=38535
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila případ významného falšování podílu 
masa u potraviny „Aljašská treska – filé, mražená, glazurace 35%“, datum použitelnosti do 14. 
09. 2019, země původu: Čína. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně Řeznictví H+H s.r.o. 
v Havlíčkově ulici v novém Jičíně. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-falsovani-mimoradneho-rozsahu-u-filetu-
aljasske-tresky.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 

 

PRAŽSKÁ ŠUNKA SE DOSTALA MEZI ELITU. ZÍSKALA ZNAČKU 
ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY 
Vydáno: 23. 2. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva MZe ze dne 23. 2. 2018. 
Pražská šunka bude na seznamu Zaručených tradičních specialit. Zástupcům Ministerstva 
zemědělství a Českého svazu zpracovatelů masa se podařilo zápis dojednat u Evropské 
komise. Výrobek s názvem „Pražská šunka“ a evropským žlutomodrým logem musí vždy 
splňovat přesnou recepturu a technologii výroby. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/prazska-sunka-se-dostala-mezi-elitu-ziskala-znacku-zarucene-
tradicni-speciality.aspx 
Přílohy: 

• Zaručená tradiční specialita - logo   (PDF, 194 KB) 

• Zaručená tradiční specialita - logo II   (PNG, 44 KB) 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ POLSKÁ JABLKA S 
PESTICIDY 
Vydáno: 23. 2. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 2. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v průběhu posledních měsíců již 
několikátý případ v tuzemsku prodávaných jablek s nadlimitním obsahem pesticidů. 
Výsledky z akreditované laboratoře SZPI aktuálně potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu chlorpyrifos 
v šarži nebalených jablek odrůdy Idared, označení šarže L0202, země původu: Polsko, jenž inspektoři 
odebrali u prodejce MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Olomoucká 791, 78353 Velká Bystřice. 
Maximální povolený limit pro přítomnost pesticidu chlorpyrifos je u předmětné komodity 0,01 miligramů 
na kilogram (mg/kg), rozbor ale potvrdil přítomnost pesticidu v množství  0,19 mg/kg. Dodavatelem 
jablek do ČR byla společnost Olymp Fruit s.r.o. z Turnova. SZPI informaci vložila do evropského 
systému rychlého varování RASFF a s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce. 

http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-falsovani-mimoradneho-rozsahu-u-filetu-aljasske-tresky.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-falsovani-mimoradneho-rozsahu-u-filetu-aljasske-tresky.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-falsovani-mimoradneho-rozsahu-u-filetu-aljasske-tresky.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/prazska-sunka-se-dostala-mezi-elitu-ziskala-znacku-zarucene-tradicni-speciality.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/prazska-sunka-se-dostala-mezi-elitu-ziskala-znacku-zarucene-tradicni-speciality.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/575770/Logo_Zarucena_tradicni_specialita.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/575772/Logo_II_Zarucena_tradicni_specialita.png
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_prazska-sunka-se-dostala-mezi-elitu.html
http://eagri.cz/public/web/file/575770/Logo_Zarucena_tradicni_specialita.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/575770/Logo_Zarucena_tradicni_specialita.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/575772/Logo_II_Zarucena_tradicni_specialita.png
http://eagri.cz/public/web/file/575772/Logo_II_Zarucena_tradicni_specialita.png
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O podobných případech inspekce informovala v tiskové zprávě z 15. 1. 2018,  tiskové zprávě z 5. 1. 
2018 a v tiskové zprávě z 30. 11. 2017. 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI   
 
TEMATICKÁ KONFERENCE POTRAVINY, ZDRAVÍ A VÝŽIVA 2018 – 
BÍLKOVINY 
Vydáno: 26. 2. 2018 
Autor: Společnost pro výživu 
Konference se bude konat dne 25. 4. 2018 v Praze. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tematicka-konference-potraviny-zdravi-a-vyziva-2018-
bilkoviny.aspx 
Zdroj: Společnost pro výživu 
 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MILEK JEDNAL V PAŘÍŽI SE SVÝM 
FRANCOUZSKÝM PROTĚJŠKEM TRAVERTEM O NEKALÝCH 
OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH 
Vydáno: 26. 2. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva MZe ze dne 23. 2. 2018. 
Spravedlivé fungování společného trhu, postavení zemědělců v potravinovém řetězci v 
souvislosti s nekalými obchodními praktikami, dvojí kvalita potravin nebo budoucí podoba 
Společné zemědělské politiky (SZP). Tato témata byla předmětem jednání ministra zemědělství 
Jiřího Milka a francouzského ministra zemědělství a potravinářství Stéphana Traverta v Paříži. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-milek-jednal-v-parizi-se-svym-
francouzskym-protejskem-travertem-o-nekalych-obchodnich-praktikach.aspx 
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

VYŠŠÍ VÝNOSY KUKUŘICE DÍKY RÝŽI 
Vydáno: 27. 2. 2018 
Autor: BIOTRIN 
Informace organizace BIOTRIN ze dne 20. 2. 2018. 
Výzkumníci z anglického institutu Rothamsted Research objevili, že se díky rýži dá zvýšit produktivita 
kukuřice. S pomocí genové technologie vnesli do rostlin kukuřice gen z rýže, který reguluje akumulaci 
sacharózy v zrnech, což zároveň vede ke zvýšení počtu zrn na rostlinu. Tato slibná technologie by 
mohla být využita i u jiných zemědělských plodin jako například pšenice nebo rýže. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyssi-vynosy-kukurice-diky-ryzi.aspx 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/rozbor-szpi-potvrdil-zakazany-pesticid-propargit-v-jablkach-z-polska.aspx?q=JmhsPWphYmxr
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-pesticid-chlorpyrifos-v-dalsi-sarzi-jablek-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-pesticid-chlorpyrifos-v-dalsi-sarzi-jablek-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-pritomnost-pesticidu-v-jablkach-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tematicka-konference-potraviny-zdravi-a-vyziva-2018-bilkoviny.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tematicka-konference-potraviny-zdravi-a-vyziva-2018-bilkoviny.aspx
http://www.vyzivaspol.cz/tematicka-konference-potraviny-zdravi-a-vyziva-2018/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-milek-jednal-v-parizi-se-svym-francouzskym-protejskem-travertem-o-nekalych-obchodnich-praktikach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-milek-jednal-v-parizi-se-svym-francouzskym-protejskem-travertem-o-nekalych-obchodnich-praktikach.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-zemedelstvi-milek-jednal-v.html
https://www.rothamsted.ac.uk/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyssi-vynosy-kukurice-diky-ryzi.aspx
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Zdroj: https://www.rothamsted.ac.uk/news/sweet-way-greater-yields  
Zdroj článku: BIOTRIN 
 

NADĚJE NA ZÁCHRANU BANÁNŮ 
Vydáno: 28. 2. 2018 
Autor: BIOTRIN 
Organizace BIOTRIN informuje o využití genetických modifikací k vývoji banánů rezistentních vůči tzv. 
panamské nemoci. Vědci z celého světa se snaží najít nový druh banánů, který by nahradil 
nejznámější odrůdu Cavendish. Tato světově nejoblíbenější odrůda banánů je na pokraji 
vyhynutí kvůli tzv. panamské nemoci. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/nadeje-na-zachranu-bananu.aspx 
Zdroje: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171115091806.htm 
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01670-6 
Zdroj článku: BIOTRIN 
 

MINISTR MILEK: MUSÍME VYŘEŠIT PODNÁKLADOVÉ CENY V 
OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH, BUDU USILOVAT O ZMĚNU ZÁKONA O 
VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE 
Vydáno: 28. 2. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva MZe ze dne 27. 2. 2018. 
Konkurenceschopnost evropského potravinářství bylo hlavní téma mezinárodní konference 
Food Forum, kterou dnes v Brně v rámci mezinárodních potravinářských veletrhů Salima 2018 
zahájil ministr zemědělství Jiří Milek. Ve svém vystoupení se zaměřil především na nekalé 
obchodní praktiky a ochranu spotřebitelů před dvojí kvalitou a falšováním potravin. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-milek-musime-vyresit-podnakladove-ceny-v-obchodnich-
retezcich-budu-usilovat-o-zmenu-zakona-o-vyznamne-trzni-sile.aspx 
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
  

https://www.rothamsted.ac.uk/news/sweet-way-greater-yields
http://www.biotrin.cz/vyssi-vynosy-kukurice-diky-ryzi/
http://bezpecnostpotravin.cz/nadeje-na-zachranu-bananu.aspx
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171115091806.htm
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01670-6
http://www.biotrin.cz/nadeje-na-zachranu-bananu/
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-milek-musime-vyresit-podnakladove-ceny-v-obchodnich-retezcich-budu-usilovat-o-zmenu-zakona-o-vyznamne-trzni-sile.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-milek-musime-vyresit-podnakladove-ceny-v-obchodnich-retezcich-budu-usilovat-o-zmenu-zakona-o-vyznamne-trzni-sile.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministr-milek-musime-vyresit.html
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
HYGIENICI NA DNI ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ V ZŠ KUNRATICE 
Vydáno: 2. 2. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy 
Krajské regionální centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování začne činnost 
ještě letos. Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) se 24. ledna 
zúčastnili velmi zajímavé akce Den španělské kuchyně na základní škole v Praze – Kunraticích. 
Děti si zde zásluhou paní kuchařek z místní školní jídelny během oběda pochutnaly na zdravém 
španělském jídle. Na jídelním lístku se objevila polévka Andaluské Gazpacho, hlavní chod 
Valencijská paella a zákusek Pomeranč s olivovým olejem. Na složení jednoduchého a skvěle 
vypadajícího menu dohlížel Státní zdravotní ústav. Menu tak bylo složeno z ingrediencí, které 
mají děti rády, na které jsou zvyklé, a které odpovídají potřebám a legislativě českého školního 
stravování.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-na-dni-spanelske-kuchyne-v-zs-kunratice.aspx 
V Praze dne 1. února 2018 
Mgr. Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí 
Zdroj: HSHMP 

 
AŽ 48 000 TUN JÍDLA ROČNĚ SE VYHODÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH, 
DOMA NA TOM NEJSME LÉPE 
Vydáno: 17. 2. 2018 
Autor: Krajské listy 
Článek Krajských listů Budoucnost je v ´jídle na zakázku´. Až 48 000 tun jídla ročně se vyhodí ve 
školních jídelnách, doma na tom nejsme lépe   
Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí děti, žáci a studenti v českých 
školních jídelnách. Rodiče za vyhozené jídlo každý rok zaplatí až 2,5 miliardy korun. České 
domácnosti vyhodí ročně 254 tisíc tun jídla v několikamilionové hodnotě díky špatnému plánování 
nákupů. Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent připraveného jídla. 
„Toto množství odpovídá našim zjištěním ve školních jídelnách. V některých jídelnách je to méně, v 
některých množství vyhozeného jídla tvoří až třetinu všech připravených pokrmů,“ říká Tomáš 
Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
https://www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/18947-budoucnost-je-vjidle-na-zakazku-az-48000-
tun-jidla-rocne-se-vyhodi-ve-skolnich-jidelnach-doma-na-tom-nejsme-lepe.htm 
Zdroj: Krajské listy.cz 
 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-na-dni-spanelske-kuchyne-v-zs-kunratice.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienici-na-dni-spanelske-kuchyne-v-zs-kunratice-3474_3474_161_1.html
https://www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/18947-budoucnost-je-vjidle-na-zakazku-az-48000-tun-jidla-rocne-se-vyhodi-ve-skolnich-jidelnach-doma-na-tom-nejsme-lepe.htm
https://www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/18947-budoucnost-je-vjidle-na-zakazku-az-48000-tun-jidla-rocne-se-vyhodi-ve-skolnich-jidelnach-doma-na-tom-nejsme-lepe.htm
https://www.krajskelisty.cz/
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VÝSELDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – LEDEN 2018  
Vydáno: 19. 2. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Informace Ministerstva zdravotnictví Přehled SZD leden 2018 
Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb - leden 2018. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-2018_14989_5.html 
Zdroj: MZ ČR 
 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-2018_14989_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/
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