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LEGISLATIVA ČR 

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

 

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

 

Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších 

podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 

vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. 

 Platnost od 7. 11. 2017 

 Účinnost od 15. 11. 2017 

 

Vyhláška č. 389/2017 Sb. o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol 

spojených s dovozem nebo vývozem. 

 Platnost od 29. 11. 2017 

 Účinnost od 1. 1. 2018 

 

 

Nové účinné předpisy 

 

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony. 

 Platnost od 19. 9. 2017 

 Účinnost od 1. 11. 2017 

 

Vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech 

žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a 

obsahových náležitostech jejího ohlašování. 

PŘEHLED LEGISLATIVY a novinek ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2017 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-368
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-389
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-302
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-356
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 Platnost od 30. 10. 2017 

 Účinnost od 1. 11. 2017 

 

Nařízení vlády č. 368/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších 

podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 

vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. 

 Platnost od 7. 11. 2017 

 Účinnost od 15. 11. 2017 

 

 

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 

 

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění 302/2017 Sb. 

 Účinnost od 1. 11. 2017 

 

Veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění 302/2017 Sb. 

 Účinnost od 1. 11. 2017 

 

Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci ve znění 302/2017 Sb. 

 Účinnost od 1. 11. 2017 

 

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné 

organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství ve znění 368/2017 Sb. 

 Účinnost od 15. 11. 2017 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-368
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-302
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-302
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-302
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-142
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-368
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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, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 128/2009 SB., O 

PŘIZPŮSOBENÍ VETERINÁRNÍCH A HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ PRO 

NĚKTERÉ POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY, V NICHŽ SE ZACHÁZÍ SE 

ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY 
 

Poslední změna: 16. 6. 2017 

 

Cíle návrhu 

Vyhláška tak nově stanovuje: 

• objem zpracovávaného mléka stanovením jednotného objemu mléka pro všechny druhy zvířat, a 

upouští od současné úpravy, která objem zpracovávaného mléka rozlišovala podle toho, zda se 

jednalo o mléko kravské, kozí nebo ovčí,  

• požadavky na limity ukazatelů kvality mléka, a to pro mléko syrové (tepelně) neupravené a mléko 

pasterované zvlášť, 

• minimální frekvenci vyšetřování tak, aby významně nezatěžovala producenta. 

 

Historie procesu 

Vláda 

26. 5. 2017 – V připomínkovém řízení 

16. 6. 2017 – Ukončení sběru připomínek 

 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6049150.htm 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6049150.htm
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LEGISLATIVA EU 

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

 

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

(http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/11/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc listopad. 

 

HYGIENA A BEZPEČNOST 

Nařízení Komise (EU) 2017/1978 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 

potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti 

ÚV L 285, 1. 11. 2017, s. 3 

 

Nařízení Komise (EU) 2017/1981 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o teplotní podmínky během přepravy 

masa 

ÚV L 285, 1. 11. 2017, s. 10 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2001 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje propan-

1-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2 a 4 

ÚV L 290, 9. 11. 2017, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2002 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje kyselina 

L-(+)-mléčná jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3 a 4 

ÚV L 290, 9. 11. 2017, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících 

nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima 

ÚV L 294, 11. 11. 2017, s. 29 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2029] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 22 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2034] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 28 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/11/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/11/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.290.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.290.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.290.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.290.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.294.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:294:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.294.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:294:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.294.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:294:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
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POTRAVINY ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha 

I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/2124] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 4 

 

OVOCE A ZELENINA 

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2104 ze dne 6. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem 

Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem 

pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu 

ÚV L 303, 18. 11. 2017, s. 1 

 

VEJCE 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu 

v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů 

ÚV L 306, 22. 11. 2017, s. 6 

 

OBILNÉ PŘÍKRMY PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 79/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2029] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 22 

 

KOŘENÍ 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 80/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2030] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 24 

 

KONTAMINANTY 

Nařízení Komise (EU) 2017/2158 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se stanoví zmírňující opatření 

a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách 

ÚV L 304, 21. 11. 2017, s. 24 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2024] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 13 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.303.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.303.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.303.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.306.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.306.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.306.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2025] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 15 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2026] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 17 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2027] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 19 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 81/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2031] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 25 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2126] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 6 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2127] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 8 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2128] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 10 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2129] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 12 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 116/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2134] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 19 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0025.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0025.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0010.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0012.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0019.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 117/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2135] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 20 

 

TABÁK A TABÁKOVÉ VÝROBKY 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2040] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 39 

 

POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATA 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2016 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění příloha 

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

a certifikace) Dohody o EHP [2017/2024] 

ÚV L 300, 16. 11. 2017, s. 13 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2130] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 14 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2131] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 16 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 114/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2132] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 17 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 115/2016 ze dne 3. června 2016, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/2133] 

ÚV L 308, 23. 11. 2017, s. 18 

 

ÚŘEDNÍ KONTROLA 

Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 

úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce 

sbírané mimo klasifikované produkční oblasti  

ÚV L 285, 1. 11. 2017, s. 6 

 

Nařízení Komise (EU) 2017/1980 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení (ES) 

č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) 

ÚV L 285, 1. 11. 2017, s. 8 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0020.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0039.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0039.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.300.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0014.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0016.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0016.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.285.01.0008.01.CES&toc=OJ:L:2017:285:TOC
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NOVÉ POTRAVINY A SLOŽKY POTRAVIN 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2078 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje 

rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7391) 

ÚV L 295, 14. 11. 2017, s. 77 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2079 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se povoluje 

uvedení extraktu bohatého na taxifolin na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7418) 

ÚV L 295, 14. 11. 2017, s. 81 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2201 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se povoluje 

uvedení 2′-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli BL21 na trh jako nové složky potravin 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 7662) 

ÚV L 313, 29. 11. 2017, s. 5 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0077.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0077.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0077.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0081.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0081.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0081.01.CES&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:313:TOC
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NOVINKY 

 

IQSL NYNÍ I JAKO APLIKACE ZDARMA DO VAŠEHO TELEFONU 

Vydáno: 1. 11. 2017 

Autor: QSL 

Aktuální informace ze světa potravin z informačního portálu iQSL.cz jsou nyní dostupné zdarma i jako 

aplikace do vašeho telefonu. V jediné aplikaci tak získáte informace o potravinách z desítek zdrojů. 

Denně tak budete mít ve své ruce aktuality a novinky z oborových a státních webů. Zjistíte například, 

jaké potraviny byly staženy z prodeje a jsou nebezpečné, nové legislativní změny a úpravy v oblasti 

potravin anebo které potraviny vyhrály v testech v médiích. Aplikaci si můžete stáhnout 

prostřednictvím webu http://www.qualitysl.cz a http://www.iqsl.cz/ 

Zdroj: iQSL.cz 

 

 

Ostatní zprávy ze sekce ,,Novinky‘‘ byly převzaty z: http://bezpecnostpotravin.cz/ 

 

ZAČÍNÁ PLATIT JEDNA Z NEJROZSÁHLEJŠÍCH NOVEL 

VETERINÁRNÍHO ZÁKONA 

Vydáno: 1. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 31. 10. 2017. 

Ve středu 1. 11. 2017 nabývá účinnosti jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona 

v jeho historii. Novela přináší řadu změn zejména směrem k chovatelům psů a provozovatelům 

útulků pro zvířata s cílem usnadnit kontroly těchto zařízení a omezit existenci problémových 

chovů (tzv. množíren). Malým zemědělcům novela přináší liberalizaci pravidel pro provádění 

domácích porážek a také rozšíření možností přímého prodeje jejich produkce. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacina-platit-jedna-z-nejrozsahlejsich-novel-veterinarniho-

zakona.aspx 

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS  

Související: Informace k novele veterinárního zákona – chov psů a útulky 

Zdroj: SVS 

 

OPAKOVANÉ ZJIŠTĚNÍ NELEGÁLNÍ VÝROBNY MASNÝCH PRODUKTŮ 

NA HODONÍNSKU 

Vydáno: 2. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 2. 11. 2017. 

http://www.iqsl.cz/
http://www.qualitysl.cz/
http://www.iqsl.cz/
http://www.iqsl.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacina-platit-jedna-z-nejrozsahlejsich-novel-veterinarniho-zakona.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacina-platit-jedna-z-nejrozsahlejsich-novel-veterinarniho-zakona.aspx
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/
https://www.svscr.cz/zacina-platit-jedna-z-nejrozsahlejsich-novel-veterinarniho-zakona/
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Inspektoři Státní veterinární správy odhalili při kontrole řeznictví v okrese Hodonín v Jihomoravském 

kraji nelegální výrobnu masných výrobků. V zázemí prodejny nalezli balené neoznačené škvařené 

vepřové sádlo ve vaničkách, škvarky, vepřové maso naložené v solném láku, v prodejně pod chladicí 

vitrínou škvarkové sádlo a ve skladovací chladírně v zázemí provozovny balené neoznačené mleté 

hovězí maso a vepřová střeva se špejlí. Během hloubkové kontroly byla v zázemí prodejny nalezena 

nádoba s 15 litry krve.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/opakovane-zjisteni-nelegalni-vyrobny-masnych-produktu-na-

hodoninsku.aspx 

Zdroj: SVS 

 

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONTROLUJE 

DODRŽOVÁNÍ TZV. PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA 

Vydáno: 3. 11. 2017 

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP ze dne 3. 11. 2017. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) se jakožto místně příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví v Praze věnuje kontrolní činnosti restauračních a stravovacích zařízení 

průběžně v rámci celého roku a to dle schváleného kontrolního plánu na rok 2017. Důraz samozřejmě 

klademe mimo jiné také na dodržování tzv. protikuřáckého zákona, tj. zákona č. 65/2017 Sb., o 

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který vstoupil v účinnost letos 31. května. 

Celkem jsme od doby nabytí jeho účinnosti provedli v Praze 387 kontrol, jejichž součástí byla také 

kontrola dodržování uváděného zákona.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-

dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx 

V Praze 3. listopadu 2017  

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 

ředitel       

Zdroj: HSHMP 

 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ V BRUSELU INFORMOVAL O VÝSLEDCÍCH 

DRUHÉHO TESTU DVOJÍ KVALITY POTRAVIN 

Vydáno: 7. 11. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 7. 11. 2017. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu 

spolu se slovenskou ministryní Gabrielou Matečnou informoval o výsledcích nedávného 

spotřebitelského summitu v Bratislavě k problematice dvojí kvality výrobků. V diskuzi 

o udržitelném hospodaření s půdou a používání prostředků na ochranu rostlin pak zdůraznil 

potřebu pozitivní motivace, dalšího vzdělávání zemědělců a zvyšování informovanosti 

spotřebitelů. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/opakovane-zjisteni-nelegalni-vyrobny-masnych-produktu-na-hodoninsku.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/opakovane-zjisteni-nelegalni-vyrobny-masnych-produktu-na-hodoninsku.aspx
https://www.svscr.cz/opakovane-zjisteni-nelegalni-vyrobny-masnych-produktu-na-hodoninsku/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-dodrzovani-tzv--protikurackeho-zakona-3342_3342_161_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-

dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

PRODEJCE NA FARMÁŘSKÉM TRHU V PRAZE VYDÁVAL MED Z ČÍNY 

ZA ČESKÝ 

Vydáno: 8. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 8. 11. 2017. 

Státní veterinární správa při své kontrole na farmářském trhu v Praze 10 na Kubánském náměstí 

zjistila nevyhovující parametry zde prodávaného medu s označením: „Med akátový květový, původ: 

Česká republika“ od výrobce Pošumavské včeličky, spol. s r.o. Laboratorním vyšetřením pylových zrn 

obsažených v medu byl určen jeho geografický původ v Číně. Med zároveň obsahoval kvasinky, což 

svědčí o jeho začínajícím kvašení.  Vyšetřením byla také zjištěna nepřiměřeně nízká aktivita  enzymu 

diastázy, způsobená zpravidla nevhodným zacházením s medem. Státní veterinární správa zakázala 

uvádění nevyhovujícího produktu na trh. Případ bude řešen v přestupkovém řízení. Na základě zjištění 

při kontrole bude provedeno  šetření u výrobce v Plzeňském kraji. 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NEVPUSTILA DO ČR PŘES 26 TUN 

NEBEZPEČNÝCH POTRAVIN 

Vydáno: 10. 11. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 11. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol potravin ze třetích zemí při vstupu 

do vnitřního trhu EU zjistila v celních prostorách dvě nevyhovující šarže potravin o celkové hmotnosti 

26 128 kg. Dovozcem obou šarží do ČR je společnost Ing. Bohumil KRATOCHVÍL - IBK TRADE, 

Praha.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-pres-26-tun-

nebezpecnych-potravin.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicka-stanice-hlavniho-mesta-prahy-kontroluje-dodrzovani-tzv-protikurackeho-zakona.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministr-zemedelstvi-v-bruselu-informoval.html
https://www.svscr.cz/prodejce-na-farmarskem-trhu-v-praze-vydaval-med-z-ciny-za-cesky/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-pres-26-tun-nebezpecnych-potravin.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-pres-26-tun-nebezpecnych-potravin.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-pres-26-tun-nebezpecnych-potravin.aspx
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ZAČNE ČESKO REGULOVAT OBSAH ŠKODLIVÝCH TRANS-MASTNÝCH 

KYSELIN V POTRAVINÁCH? NA CO ČEKÁME? 

Vydáno: 10. 11. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu 

Tuky v potravinách mohou obsahovat zvláštní formu mastných kyselin (MK), kterým říkáme trans-MK . 

Přirozeně se vyskytují v tucích přežvýkavců (např. v másle). Jejich malé množství organizmus člověka 

ještě zvládne. Co ale nezvládne, je vysoký obsah v částečně ztužených tucích, které byly vyrobeny 

starými technologickými metodami. Pokud je člověk delší dobu zařazuje do svého jídelníčku, může 

očekávat zdravotní problémy různého charakteru, od reprodukčních problémů až po onemocnění 

srdce a cév, na které ještě pořád předčasně umírá značná část naší populace. Ví se o tom již dlouho. 

Proto některé země začaly zavádět národní limity obsahu trans-MK v tucích do národní legislativy. 

Okolo Česka jsou limity zavedeny v Rakousku a Maďarsku. Úplně nově zavádí limity i Slovinsko. 

Německo, Slovensko a Polsko zatím limity nemá. EU by měla oznámit svůj další postup na podzim 

tohoto roku. A co uděláme my v Česku? Naplníme naší pasivitou zlidovělé rčení o tolik zmiňovaném 

„odpadkovém koši“? Jen na léčbu nemocí srdce a cév vynakládají naše zdravotní pojišťovny ročně 

přes 20 miliard Kč. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacne-cesko-regulovat-obsah-skodlivych-trans-mastnych-

kyselin-v-potravinach-na-co-cekame.aspx 

J. Ruprich 

CZVP SZÚ Brno, 9. 11. 2017 

Zdroj: SZÚ 

 

VĚDECKÉ STANOVISKO EU K HODNOCENÍ POKROKU V OBLASTI 

SNIŽOVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE A SPOTŘEBY 

ANTIMIKROBIK 

Vydáno: 15. 11. 2017 

Autor: KM EFSA 

Úřady EFSA, EMA a ECDC zveřejnily Společné vědecké stanovisko k tématu antimikrobiální 

rezistence a spotřeby antimikrobik. 

Dne 26. října 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská léková 

agentura (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Společné 

vědecké stanovisko k seznamu vnějších indikátorů týkajících se sledování antimikrobiální 

rezistence (AMR) a spotřeby antimikrobik u lidí a potravinových zvířat. Spolu s vědeckým 

stanoviskem byla zveřejněna Vědecká zpráva s názvem „Vědecké stanovisko EU: jak hodnotit pokrok 

v rámci snižování antimikrobiální rezistence a spotřeby antimikrobik“, dostupná v anglickém, 

francouzském, německém a italském jazyku. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecke-stanovisko-eu-k-hodnoceni-pokroku-v-oblasti-

snizovani-antimikrobialni-rezistence-a-spotreby-antimikrobik.aspx 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacne-cesko-regulovat-obsah-skodlivych-trans-mastnych-kyselin-v-potravinach-na-co-cekame.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zacne-cesko-regulovat-obsah-skodlivych-trans-mastnych-kyselin-v-potravinach-na-co-cekame.aspx
http://www.szu.cz/tema/zacne-cesko-regulovat-obsah-skodlivych-trans-mastnych
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecke-stanovisko-eu-k-hodnoceni-pokroku-v-oblasti-snizovani-antimikrobialni-rezistence-a-spotreby-antimikrobik.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecke-stanovisko-eu-k-hodnoceni-pokroku-v-oblasti-snizovani-antimikrobialni-rezistence-a-spotreby-antimikrobik.aspx
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 Joint ECDC, EFSA and EMA scientific opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance 

of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals 

Zdroj: EFSA 

 

BEZPEČNÁ VÝŽIVA – NETRADIČNÍ POTRAVINY, POTRAVINY NOVÉHO 

TYPU A DOPLŇKY I 

Vydáno: 15. 11. 2017 

Autor: Fórum zdravé výživy 

Další ze seminářů Bezpečné výživy se bude konat dne 9. prosince 2017 na VŠCHT v Praze. 

V sobotu 9. prosince pořádá Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústavu analýzy potravin 

a výživy VŠCHT  Praha další ze seminářů Bezpečné výživy. Tentokrát na téma Netradiční potraviny, 

potraviny nového typu a doplňky. Jako vždy velmi zajímavý program plný přednášejících z řad 

předních odborníků svých oborů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/bezpecna-vyziva-netradicni-potraviny-potraviny-noveho-

typu-a-doplnky-i.aspx 

Seminář bude probíhat v sobotu 9. prosince od 8,20 do 17 hodin, na adrese VŠCHT Praha, Technická 

3, Praha 6, posluchárna B II. 

Základní informace o semináři najdete zde. 

Přihlášku k účasti můžete vyplnit zde. 

Zdroj: Fórum zdravé výživy 

 

PROJEKT BIOMLÉKO NABÍDNE POMOC PRO KONVENČNÍ ZEMĚDĚLCE, 

ALE ZAMĚŘÍ SE TAKÉ NA FINALIZACI BIOPRODUKCE 

Vydáno: 20. 11. 2017 

Autor: MZe 

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR nabídne zájemcům v listopadu a prosinci řadu 

seminářů. 

České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v 

ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku. Ministerstvo zemědělství a PRO-

BIO Svaz ekologických zemědělců proto podporují zvýšení jeho produkce. Jednou z cest, jak 

dosáhnout zvýšení výroby, je přenos informací, díky nimž budou producenti konvenčního 

mléka vědět, jak vstoupit do procesu certifikované bioprodukce a také jaké výhody jim tento 

krok přinese. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/projekt-biomleko-nabidne-pomoc-pro-konvencni-zemedelce-

ale-zameri-se-take-na-finalizaci-bioprodukce.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5017
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5017
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171026
http://www.bezpecnostpotravin.cz/bezpecna-vyziva-netradicni-potraviny-potraviny-noveho-typu-a-doplnky-i.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/bezpecna-vyziva-netradicni-potraviny-potraviny-noveho-typu-a-doplnky-i.aspx
http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2017/11/A_Bezpe%C4%8Dn%C3%A1-v%C3%BD%C5%BEiva-12-2017.pdf
http://www.seminar.vscht.cz/b_v_index.html
http://www.fzv.cz/bezpecna-vyziva-netradicni-potraviny-potraviny-noveho-typu-a-doplnky-i/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/projekt-biomleko-nabidne-pomoc-pro-konvencni-zemedelce-ale-zameri-se-take-na-finalizaci-bioprodukce.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/projekt-biomleko-nabidne-pomoc-pro-konvencni-zemedelce-ale-zameri-se-take-na-finalizaci-bioprodukce.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/projekt-biomleko-nabidne-pomoc-pro.html
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SVS ZAVŘELA VÝROBNU KEBABU V LIBERECKÉM KRAJI KVŮLI 

MYŠÍMU TRUSU 

Vydáno: 22. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 21. 11. 2017. 

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy zjistili při kontrole výrobny kebabu v Libereckém kraji 

výskyt myšího trusu a další výrobně technologické závady. Na základě těchto zjištění byla 

provozovateli zakázána výroba kebabu. 

Zároveň mu byla nařízena neškodná likvidace 848 kg rozpracované suroviny a provedení nápravných 

opatření zahrnujících stavební práce, deratizaci a sanitaci.  Za zjištěná porušení legislativy hrozí 

provozovateli ve správním řízení pokuta ve výši až 10 milionů korun. 

Zdroj: SVS 

 

NELEGÁLNÍ SKLAD ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ V PRAZE 6 

Vydáno: 23. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 22. 11. 2017. 

Existenci dalšího neschváleného skladu živočišných produktů zjistila Státní veterinární správa 

v rámci šetření sledovatelnosti potravin prováděného v provozovnách společného stravování. 

Ve skladu se nacházelo téměř 2600 kg živočišných produktů. Konkrétně se jednalo o zmrazené 

produkty rybolovu původem z Vietnamu, rybí konzervy původem z Koreje a zmrazené hovězího maso 

původem z Rakouska. Uvedené produkty byly podle vyjádření provozovatele skladu dále 

distribuovány do stravovacích zařízení v ČR. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-sklad-zivocisnych-produktu-v-praze-6.aspx 

Zdroj: SVS 

 

NELEGÁLNÍ PRODEJ MLÉKA A NEOŠETŘENÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 

Vydáno: 27. 11. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 27. 11. 2017. 

Státní veterinární správa šetřením na základě internetové nabídky prodeje kozího mléka a sýrů 

odhalila nelegální prodej syrového mléka a neošetřených produktů vyráběných z tohoto syrového 

kozího a kravského mléka v Kraji Vysočina u chovatelky ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. V 

průběhu kontroly bylo zjištěno, že chovatelka uvádí do oběhu syrové kozí mléko a sýry ze syrového 

kozího a kravského mléka. Výroba sýrů probíhá v její kuchyni, poté jsou sýry skladovány v chladničce 

v komoře. Tato komora jevila značné známky nečistoty. Výroba mléčných výrobků navíc probíhala ze 

syrového tepelně neošetřeného mléka.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-prodej-mleka-a-neosetrenych-mlecnych-

vyrobku.aspx 

Zdroj: SVS 

https://www.svscr.cz/svs-zavrela-vyrobnu-kebabu-v-libereckem-kraji-kvuli-mysimu-trusu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-sklad-zivocisnych-produktu-v-praze-6.aspx
https://www.svscr.cz/nelegalni-sklad-zivocisnych-produktu-v-praze-6/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-prodej-mleka-a-neosetrenych-mlecnych-vyrobku.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-prodej-mleka-a-neosetrenych-mlecnych-vyrobku.aspx
https://www.svscr.cz/nelegalni-prodej-mleka-a-neosetrenych-mlecnych-vyrobku/
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NOVELA ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO ZÁKONA PŘINÁŠÍ ZMĚNY V OBLASTI 

DISTRIBUCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 

Vydáno: 27. 11. 2017 

Autor: ÚKZÚZ 

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 24. 11. 2017. 

Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, 

přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti 

oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do 

států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v 

souběžném obchodu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-rostlinolekarskeho-zakona-prinasi-zmeny-v-oblasti-

distribuce-pripravku-na-ochranu-rostlin.aspx 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

CERTIFIKÁTY PRESTIŽNÍ ZNAČKY KLASA SE PŘEDÁVALY NA ŽOFÍNĚ 

Vydáno: 28. 11. 2017 

Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF ze dne 24. 11. 2017. 

Certifikáty Klasa slavnostně předal na tradičním předvánočním setkání ministr zemědělství 

Marian Jurečka spolu s generálním ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu 

Martinem Šebestyánem. Ceremoniálu, který proběhl v reprezentativních prostorách paláce 

Žofín, se zúčastnilo 11 výrobců s 32 výrobky. Zároveň byl v průběhu večera vylosován šťastný 

výherce, který díky spotřebitelské soutěži získal jednu z hlavních cen v podobě vozu Škoda 

Fabia. 

Nově oceněnými výrobky jsou: 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/certifikaty-prestizni-znacky-klasa-se-predavaly-na-

zofine.aspx 

Vladimíra Nováková 

tisková mluvčí SZIF 

Zdroj: SZIF 

 

SLANINA OD SLOVENSKÉHO VÝROBCE OBSAHOVALA LISTERIE 

Vydáno: 28. 11. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 28. 11. 2017. 

Do českých obchodů se dostala zásilka 230 kilogramů chlazené slaniny od slovenského 

výrobce obsahující baktérii  Listeria monocytogenes. Státní veterinární správa (SVS) obdržela 

informaci o přítomnosti kontaminovaného výrobku na našem trhu ze Slovenska 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-rostlinolekarskeho-zakona-prinasi-zmeny-v-oblasti-distribuce-pripravku-na-ochranu-rostlin.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-rostlinolekarskeho-zakona-prinasi-zmeny-v-oblasti-distribuce-pripravku-na-ochranu-rostlin.aspx
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_novela-zakona-distribuce-por.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/certifikaty-prestizni-znacky-klasa-se-predavaly-na-zofine.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/certifikaty-prestizni-znacky-klasa-se-predavaly-na-zofine.aspx
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1511518252333.pdf
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prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Výrobek se prodával v obchodních 

řetězcích Globus a Tesco. Oba řetězce již stáhly neprodané kusy z trhu. Spotřebitelé, kteří mají 

výrobek doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodeje.   

Identifikace výrobku: 

Název: Bačova slanina Selection Schneider 300 g 

Datum spotřeby: 26. 12. 2017 

Výrobce: Mecom Group s.r.o., Poľná 4, Humenné, Slovenská republika 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/slanina-od-slovenskeho-vyrobce-obsahovala-listerie.aspx 

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

Zdroj: SVS  

 

BIOFILMY V POTRAVINÁŘSTVÍ 

Vydáno: 29. 11. 2017 

Autor: Společnost pro výživu 

Přehledová práce "Biofilmy v potravinářství" byla publikována v časopise Výživa a potraviny 

5/2017, vydávaném Společností pro výživu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/biofilmy-v-potravinarstvi.aspx 

Zdroj: Společnost pro výživu 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA PŘÍTOMNOST PESTICIDU V 

JABLKÁCH Z POLSKA 

Vydáno: 30. 11. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 30. 11. 2017. 

V akreditované laboratoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) bylo zjištěno, že 

jsou na tuzemském trhu jablka kontaminovaná nepovoleným množstvím pesticidu 

chlorpyrifos. Jednalo se o jablka odrůdy Prince, polského původu, která byla do ČR 

distribuována v množství 1 560 kg.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pritomnost-pesticidu-v-

jablkach-z-polska.aspx 

Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace: + 420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/slanina-od-slovenskeho-vyrobce-obsahovala-listerie.aspx
https://www.svscr.cz/slanina-od-slovenskeho-vyrobce-obsahovala-listerie/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/biofilmy-v-potravinarstvi.aspx
http://www.vyzivaspol.cz/biofilmy-v-potravinarstvi/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pritomnost-pesticidu-v-jablkach-z-polska.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pritomnost-pesticidu-v-jablkach-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-pritomnost-pesticidu-v-jablkach-z-polska.aspx
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FURAN V POTRAVINÁCH - EFSA POTVRZUJE ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

Vydáno: 30. 11. 2017 

Autor: KM EFSA 

Úřad EFSA hodnotil zdravotní rizika furanů v potravinách. 

Konzumace furanů a methylfuranů v potravinách může vést k dlouhodobému poškození jater. 

Nejvíce exponovanou skupinou jsou kojenci, a to především díky konzumaci hotových jídel 

v zavařovacích sklenicích nebo konzervách. K expozici v ostatních populačních skupinách 

přispívá především konzumace potravin na bázi zrn včetně kávy, a to v závislosti na věku a 

spotřebitelských návycích. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/furan-v-potravinach-efsa-potvrzuje-zdravotni-rizika.aspx 

  

 Risks for public health related to the presence of furan and methylfurans in food 

Zdroj: EFSA 

 

 

 

 

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

 

SALMONELÓZA – RIZIKA A PREVENCE NÁKAZY 

Vydáno: 2. 11. 2017 

Autor: Žaneta Morávková 

Článek portálu Jídelny.cz Salmonelóza – rizika a prevence nákazy 

V první polovině září došlo k nákaze salmonelózy ve školní jídelně v Královéhradeckém kraji. Zdrojem 

bakterií byl těstovinový salát s kuřecím masem. Přečtěte si podrobnou zprávu hygieniků a poučte se z 

chyb, které vedly k výrobě pokrmu poškozujícího zdraví strávníků. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1808 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

POMŮCKA K APLIKACI GDPR  

Vydáno: 6. 11. 2017 

Autor: MŠMT ČR 

Metodická pomůcka MŠMT ČR Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější 

implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování 

osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být 

plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/furan-v-potravinach-efsa-potvrzuje-zdravotni-rizika.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5005
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171025
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1808
http://www.jidelny.cz/
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http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-

ochrane?highlightWords=gdpr 

Zdroj: MŠMT ČR 

 

 

ČŠI O KVALITĚ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Vydáno: 20. 11. 2017 

Autor: Karel Krenk 

Článek portálu Jídelny.cz Informace o zprávě ČŠI o kvalitě školního stravování a výzva k diskusi 

Dnešní příspěvek se zamýšlí nad tematickou zprávou Kvalita školního stravování, kterou vydala 

Česká školní inspekce koncem října. Jaká jsou nejpodstatnější zjištění ČŠI a jaká opatření 

doporučuje? Jak na to však reagovat v praxi? 

Česká školní inspekce aktuálně zveřejnila na svých webových stránkách 20 stránkovou tematickou 

zprávu Kvalita školního stravování. (Data pocházejí z cca 17 % zařízení školního stravování a jsou z 

minulého školního roku). Vybírám pro čtenáře portálu Jídelny.cz ty pasáže, které mne zaujaly. Přímá 

citace je označena uvozovkami, ostatní text je výběrem ze zprávy. V závěru článku reaguji na některé 

informace a doporučení ve zprávě. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1815 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane?highlightWords=gdpr
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane?highlightWords=gdpr
http://www.msmt.cz/
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Kvalita-skolniho-stravovani
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1815
http://www.jidelny.cz/

