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LEGISLATIVA ČR 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

 

Nové účinné předpisy 
 
Vyhláška č. 141/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce 

potravin v místě určení 

 Platnost od 12. 5. 2017 
 Účinnost od 1. 6. 2017 

 

 
Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 
Vyhláška č. 172/2015 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení  
ve znění 141/2017 Sb. 
 

 Účinnost od 1. 6. 2017 
 

 

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/2017/06/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc červen. 

 
HYGIENA A BEZPEČNOST 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/977 ze dne 8. června 2017, kterým se mění prováděcí 
rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy 
ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3962 
ÚV L 146, 9. 6. 2017, s. 155 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
ČERVEN 2017 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-141
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-172
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-141
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/06/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/06/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.146.01.0155.01.CES&toc=OJ:L:2017:146:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.146.01.0155.01.CES&toc=OJ:L:2017:146:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.146.01.0155.01.CES&toc=OJ:L:2017:146:TOC
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 252/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1041] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 32 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních 
ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod 
číslem C(2017) 4597) 
ÚV L 167, 30. 6. 2017, s. 55 
 

POTRAVINY ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1089 ze dne 16. června 2017, kterým se mění příloha II 
rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a 
Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů 
rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2017) 4049) 
ÚV L 156, 20. 6. 2017, s. 34 

 
KONTAMINANTY 
Nařízení Komise (EU) 2017/983 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy III a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol 
v některých produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 148, 10. 6. 2017, s. 27 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, 
hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan 
(HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin 
a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 151, 14. 6. 2017, s. 1 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/1016 ze dne 14. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesát, haloxyfop, virus mozaiky Mild Pepino 
izolát VC1, virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, 
spirotetramat, slunečnicový olej, tolklofos-methyl a trinexapak v některých produktech a na jejich 
povrchu 
ÚV L 159, 21. 6. 2017, s. 1 
 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 250/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1039] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 28 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0032.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0032.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0055.01.CES&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0055.01.CES&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.167.01.0055.01.CES&toc=OJ:L:2017:167:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0034.01.CES&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0034.01.CES&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0034.01.CES&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0034.01.CES&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.148.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2017:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.148.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2017:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.148.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2017:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 253/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1042] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 33 
 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 254/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1043] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 35 
 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 255/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1044] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 37 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/1135 ze dne 23. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát 
a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 164, 27. 6. 2017, s. 28 
 
POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI A ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1091 ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění 
příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které 
mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské 
účely 
ÚV L 158, 21. 6. 2017, s. 5 

 
OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 233/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha 
I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1022] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 1 

 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 249/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1038] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 26 

 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 251/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1040] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 30 
 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 260/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1049] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 42 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0033.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0035.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0035.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.164.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.164.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.164.01.0028.01.CES&toc=OJ:L:2017:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0005.01.CES&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0042.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0042.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
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ÚŘEDNÍ KONTROLA 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1142 ze dne 27. června 2017, kterým se mění příloha 
I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu 
podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu 
ÚV L 165, 28. 6. 2017, s. 29 
 

PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATA 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 247/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1036] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 23 

 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 248/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1037] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 25 

 
DOPLŇKY STRAVY 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 246/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1035] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 22 

 
TABÁKOVÉ VÝROBKY 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 269/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II 
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1058] 
ÚV L 161, 22. 6. 2017, s. 54 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.165.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.165.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.165.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0025.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0025.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0054.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.161.01.0054.01.CES&toc=OJ:L:2017:161:TOC
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NOVINKY 
Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz 

 

SVS ZMÍRŇUJE MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI 
S BRAZILSKÝM MASEM 
Vydáno: 1. 6. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 31. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) s platností od 1. června 2017 zmírňuje mimořádná veterinární 
opatření zavedená začátkem května pro zásilky živočišných produktů původem z Brazílie. 
Povinné vyšetření prokazující zdravotní nezávadnost budou nyní muset mít pouze všechny 
zásilky drůbežího masa a polotovarů z drůbežího masa. Dosud se tato povinnost vztahovala na 
všechny potraviny živočišného původu z Brazílie. Povinnost hlásit příchod všech zásilek 
živočišných potravin brazilského původu trvá i nadále. Změna nařízení je dostupná na úřední 
desce SVS. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zmirnuje-mimoradna-veterinarni-opatreni-v-souvislosti-
s-brazilskym-masem.aspx 
 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 
PK ČR: SEMINÁŘE K NOVELE ZÁKONA O POTRAVINÁCH A JEJÍMU 
DOPADU DO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Vydáno: 5. 6. 2017 
Autor: PK ČR 
PK ČR v září a říjnu letošního roku uspořádá cyklus informačních seminářů. 
Potravinářská komora ČR v září a říjnu letošního roku uspořádá cyklus informačních seminářů 
pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v 
zemědělské a potravinářské oblasti týkající se poslední novely zákona o potravinách a 
souvisejících právních předpisů. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-seminare-k-novele-zakona-o-potravinach-a-jejimu-
dopadu-do-provadecich-pravnich-predpisu.aspx 
Pro více informací kontaktujte: 
JUDr. Zdenka Ehlová 
Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice 
tel.: +420 296 411 193 
mob.: +420 724 218 765 

• "Novela_zákona o potravinách a její dopad" pozvánka_final.pdf [398.76 KB] 

https://www.svscr.cz/uredni-deska/
https://www.svscr.cz/uredni-deska/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zmirnuje-mimoradna-veterinarni-opatreni-v-souvislosti-s-brazilskym-masem.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zmirnuje-mimoradna-veterinarni-opatreni-v-souvislosti-s-brazilskym-masem.aspx
https://www.svscr.cz/svs-zmirnuje-mimoradna-veterinarni-opatreni-v-souvislosti-s-brazilskym-masem/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-seminare-k-novele-zakona-o-potravinach-a-jejimu-dopadu-do-provadecich-pravnich-predpisu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-seminare-k-novele-zakona-o-potravinach-a-jejimu-dopadu-do-provadecich-pravnich-predpisu.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=19624&kontrola=f2c58aa5e631392f04bb0c385c52dd61
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Zdroj: PK ČR 
 

RIZIKA SPOJENÁ S VÝSKYTEM INVAZNÍCH ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 
PROJEDNÁVÁNA V BRNĚ 
Vydáno: 5. 6. 2017 
Autor: ÚKZÚZ 
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 31. 5. 2017. 
Důsledkem globalizace obchodu a změn klimatu se Evropou šíří invazní a z jiných světadílů 
zavlečení škůdci a původci chorob rostlin, a jejich dopad na zemědělské plodiny, lesní kultury i 
na společenstva planě rostoucích rostlin může být také pro české podmínky velmi fatální. 
Konkrétními příklady šíření zavlečených škůdců a původců chorob v Evropě a jejich dopady, 
ale především možnostmi jak tomuto šíření zabránit nebo jej zpomalit se zabývala konference v 
Brně. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rizika-spojena-s-vyskytem-invaznich-skodlivych-organismu-
projednavana-v-brne.aspx 
 
Ivana Kršková, PR 
Zdroj: ÚKZÚZ 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE A POLICIE ČR BUDOU INTENZÍVNĚJI 
SPOLUPRACOVAT 
Vydáno: 5. 6. 2017 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 6. 2017. 
Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Ing. Martin Klanica a policejní 
prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý dnes podepsali dohodu o spolupráci, která přináší novou 
vyšší kvalitu stávajících vztahů obou institucí. Dohoda upřesňuje rozsah společných činností s cílem 
zintenzivnit a zefektivnit spolupráci při potírání nezákonných postupů a ochraně spotřebitele. 
Spolupráce se mj. týká kontroly přepravy potravin, surovin pro výrobu potravin a tabákových výrobků, 
kontroly provozoven, vzájemné výměny informací v souvislosti s trestním řízením, oblasti 
laboratorních analýz a vzdělávání. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-a-policie-cr-budou-intenzivneji-
spolupracovat.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI 

  

http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=PK+%C4%8CR+uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1+na+podzim+dal%C5%A1%C3%AD+cyklus+semin%C3%A1%C5%99%C5%AF+-+tentokr%C3%A1t+k+problematice+novely+z%C3%A1kona+o+potravin%C3%A1ch+a+jej%C3%ADmu+dopadu+do+prov%C3%A1d%C4%9Bc%C3%ADch+pr%C3%A1vn%C3%ADch+p%C5%99edpis%C5%AF&id=38254
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rizika-spojena-s-vyskytem-invaznich-skodlivych-organismu-projednavana-v-brne.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rizika-spojena-s-vyskytem-invaznich-skodlivych-organismu-projednavana-v-brne.aspx
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_rizika-spojena-s-vyskytem-invaznich.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-a-policie-cr-budou-intenzivneji-spolupracovat.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-a-policie-cr-budou-intenzivneji-spolupracovat.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/tz-2017-potravinarska-inspekce-a-policie-cr-budou-intenzivneji-spolupracovat.aspx


 
 

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

 
 

PRODEJ FALŠOVANÉHO MEDU NA FARMÁŘSKÉM TRHU V PRAZE-
HOLEŠOVICÍCH 
Vydáno: 5. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 2. 6. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) odhalila prodej falšovaného medu na dalším farmářském trhu, 
tentokrát v Praze-Holešovicích. Jednalo se o stejnou šarži medu, u níž bylo zakázáno uvádění 
na trh u jiného prodejce na farmářském trhu v Praze-Proseku.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskem-trhu-v-praze-
holesovicich.aspx 
Zdroj: SVS 
 

NELEGÁLNĚ PROVOZOVANÝ SKLAD ZMRAZENÉHO MASA A RYBÍCH 
PRODUKTŮ V PRAZE-LIBUŠI 
Vydáno: 9. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 9. 6. 2017. 
V Praze 4 – Libuši byl ve středu 7. 6. 2017 odhalen další nelegálně provozovaný sklad zmrazeného 
masa a rybích produktů. Zjistili to inspektoři Státní veterinární právy (SVS) spolu s týmem Policie ČR 
zabývajícím se asijskou kriminalitou v Praze. Ve skladu bylo uloženo celkem 2,3 tuny drůbežího masa, 
kachen a krevet. Veterinární inspektoři na místě zakázali prodej těchto produktů. Asijskému 
provozovateli potravinářského podniku hrozí za nesplnění povinností pokuta až 1 milion korun. 
Uvádění do oběhu živočišných produktů z neschválených potravinářských provozů představuje riziko 
nedodržení podmínek bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. 
Zdroj: SVS 
 
KLASA MÁ DALŠÍ PŘÍRŮSTKY: PÍSECKÝ GOTHAJ, ŠTRAMBERSKÉ UŠI 
OD HEZOUNŮ A CHUTNÁ JABLKA 
Vydáno: 9. 6. 2017 
Autor: SZIF 
Tisková zpráva SZIF ze dne 9. 6. 2017. 
Mezi další kvalitní výrobky, které ponesou logo KLASA, se nově řadí Písecký Gothaj, 
Štramberské uši od Hezounů a chutná jablka. Národní značku KLASA si mohou dovolit pouze 
ty nejkvalitnější výrobky. Logo Klasa jim udílí ministr zemědělství na tři roky a po uplynutí této 
doby si výrobci mohou zažádat o značku opakovaně. 

• Tisková zpráva SZIF "KLASA má další přírůstky" (ze dne 9. 6. 2017)  
Zdroj: SZIF 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskem-trhu-v-praze-holesovicich.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskem-trhu-v-praze-holesovicich.aspx
https://www.svscr.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskem-trhu-v-praze-holesovicich/
https://www.svscr.cz/nelegalne-provozovany-sklad-zmrazeneho-masa-a-rybich-produktu-v-praze-libusi/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1496992403449.pdf
http://www.szif.cz/cs
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JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? DŽEMY 
Vydáno: 12. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách džemů.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-dzemy.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – DŽEMY“ (pdf, 6,88 MB)   
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 

 
JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? JOGURTY 
Vydáno: 13. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách jogurtů.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-jogurty.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – JOGURTY“ (pdf, 9,27 MB)  
 Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 
NEVYHOVUJÍCÍ MED NEZNÁMÉHO PŮVODU V PRAZE-LIPENCÍCH 
Vydáno: 13. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 13. 6. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zjistila v areálu Velkotržnice Praha-Lipence v rámci došetření původu 
medu nevyhovujícího požadavkům na jeho vlastnosti, že dodavatel nakupoval tento produkt z 
neznámého a neověřeného zdroje, čímž uvedl na trh potravinu neznámého původu. Výrobek navíc 
nesplňoval požadavky na označení, chyběly identifikační údaje osoby, která uvedla potravinu na trh. 
Provozovatel tím nedodržel požadavek na sledovatelnost potraviny, který je základním předpokladem 
pro zachování její bezpečnosti. Veterinární inspektoři opatřením dle veterinárního zákona zakázali 
uvádění těchto výrobků do oběhu a nařídili jejich neškodné odstranění, případ bude dále řešen ve 
správním řízení. Původ medu byl došetřován z důvodu nesplnění požadavků na jeho vlastnosti dle 
vyhlášky MZe č. 76/2003 Sb., v platném znění. Toto bylo zjištěno při prodeji na farmářském trhu 
v Praze-Proseku a v Praze 7 – Holešovicích. 
Zdroj: SVS 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-dzemy.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/d%C5%BEemyFT.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-jogurty.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/jogurtyFT.pdf
https://www.svscr.cz/nevyhovujici-med-neznameho-puvodu-v-praze-lipencich/
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MINISTR JUREČKA: NOVÁ EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ POVAŽUJI ZA SLOŽITÁ 
Vydáno: 13. 6. 2017 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 6. 2017. 
Ministr Jurečka v Lucemburku: Nová evropská pravidla pro ekologické zemědělství považuji za 
složitá, mohou ohrozit značku BIO. O situaci na komoditních trzích, bezpečnosti potravin 
dovážených z Brazílie či nových pravidlech pro ekologické zemědělství dnes v Lucemburku na 
zasedání Rady pro zemědělství a rybářství jednal ministr zemědělství Marian Jurečka. Text 
návrhu nařízení o ekologické produkci však podle jeho názoru nenaplňuje původní cíl a 
očekávání. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-nova-evropska-pravidla-pro-ekologicke-
zemedelstvi-povazuji-za-slozita.aspx 
Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 
JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? MÁSLO 
Vydáno: 14. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách másla. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-maslo.aspx 
 Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – MÁSLO“ (pdf,  6,60 MB)  
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 

PRODEJ PROŠLÝCH A ZKAŽENÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ V 
KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
Vydáno: 14. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 14. 6. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zjistila v úterý 13. 6. 2017  při kontrole prodejny společnosti PMU CZ 
a. s.  v Hořicích v Královéhradeckém kraji skladování a prodej více než 60 kilogramů masa, masných 
výrobků a masných polotovarů,  které vykazovaly smyslově změny nebo měly prošlé datum 
použitelnosti. Kontrola byla provedena na základě předchozí stížnosti upozorňující na nízkou úroveň 
hygieny v provozovně spojenou se zápachem. SVS proto nařídila neškodnou likvidaci prošlých a 
zkažených potravin. S provozovatelem prodejny bude zahájeno správní řízení, v němž mu hrozí 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-nova-evropska-pravidla-pro-ekologicke-zemedelstvi-povazuji-za-slozita.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-nova-evropska-pravidla-pro-ekologicke-zemedelstvi-povazuji-za-slozita.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministr-jurecka-v-lucemburku-nova.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-maslo.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/masloFT2.pdf
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pokuta až 50 milionů korun. Další kontroly SVS se na tuto provozovnu zaměří ve zvýšené frekvenci. 
Zdroj: SVS 
 
EFSA: NEJNOVĚJŠÍ VĚDECKÉ POZNATKY POMÁHAJÍ CHRÁNIT 
KOJENCE 
Vydáno: 15. 6. 2017 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA vypracoval pokyny pro hodnocení rizika látek obsažených v kojenecké výživě. 
Nová metodika úřadu EFSA pro hodnocení látek v potravinách určených pro děti do 16. týdne 
věku ještě více podpoří rozhodování autorit EU o bezpečnosti potravin pro tuto věkovou 
skupinu. Úřad EFSA bude posuzovat bezpečnost potravin, včetně některých potravinářských 
přídatných látek, již podle této nové metodiky hodnocení rizik.    
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-nejnovejsi-vedecke-poznatky-pomahaji-chranit-
kojence.aspx 
 

• Guidance on the risk assessment of substances present in food intended for infants below 16 weeks 
of age 

• Report: public consultation on Guidance on the risk assessment of substances present in food 
intended for infants below 16 weeks of age 
Zdroj: EFSA 
 

SVS ZJISTILA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH 
OPATŘENÍ PRO UVÁDĚNÍ DRŮBEŽÍHO Z BRAZÍLIE NA TRH 
Vydáno: 15. 6. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 15. 6. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zjistila první závažné porušení mimořádných veterinárních 
opatření pro uvádění drůbežího masa z Brazílie na český trh. Provozovatel potravinářského 
podniku skladující živočišné produkty v pronajatém skladu v Praze – Sedleci uvedl do oběhu 
více než 1,5 tuny zmrazeného soleného drůbežího masa, aniž by počkal na výsledky 
laboratorního vyšetření, jak mu nařízení ukládá. Z výsledků vyšetření přitom následně 
vyplynulo, že maso obsahovalo nebezpečné bakterie salmonely. Ve správním řízení za 
porušení bezpečnosti potravin hrozí firmě pokuta až 50 milionů korun. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavazne-poruseni-mimoradnych-veterinarnich-
opatreni-pro-uvadeni-drubeziho-z-brazilie-na-trh.aspx 
Petr Vorlíček  
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

https://www.svscr.cz/prodej-proslych-a-zkazenych-masnych-vyrobku-v-kralovehradeckem-kraji/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-nejnovejsi-vedecke-poznatky-pomahaji-chranit-kojence.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-nejnovejsi-vedecke-poznatky-pomahaji-chranit-kojence.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4849
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4849
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1248e
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1248e
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170531
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavazne-poruseni-mimoradnych-veterinarnich-opatreni-pro-uvadeni-drubeziho-z-brazilie-na-trh.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavazne-poruseni-mimoradnych-veterinarnich-opatreni-pro-uvadeni-drubeziho-z-brazilie-na-trh.aspx
https://www.svscr.cz/svs-zjistila-zavazne-poruseni-mimoradnych-veterinarnich-opatreni-pro-uvadeni-drubeziho-z-brazilie-na-trh/
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JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? MLÉKO 
Vydáno: 15. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách mléka. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-mleko.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – MLÉKO“ (pdf, 4,10 MB)  
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 

DOPADY GM PLODIN ZA POSLEDNÍCH 20 LET 
Vydáno: 16. 6. 2017 
Autor: BIOTRIN 
Informace organizace BIOTRIN ze dne 15. 6. 2017. 
Zemědělští ekonomové Graham Brookes and Peter Barfoot  analyzovali dopad geneticky 
modifikovaných plodin na ekonomiku, udržitelnost zemědělství a na životní prostředí. Zpráva „Global 
Socio-economic and Environmental impacts 1996-2015“  sleduje data od roku 1996 až do roku 2015 
ze Spojených států amerických a z dalších 25 států, kde se GM rostliny pěstují. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dopady-gm-plodin-za-poslednich-20-let.aspx 
Celou zprávu naleznete zde.   
Zdroj: http://www.pgeconomics.co.uk/page/43/ 
Odkaz na článek: BIOTRIN 
 

JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? NÁPOJE 
Vydáno: 16. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách nápojů. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-napoje.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – NÁPOJE“ (pdf, 6,20 MB)  
 Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-mleko.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/mlekoFT.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dopady-gm-plodin-za-poslednich-20-let.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/2017globalimpactstudy.pdf
http://www.pgeconomics.co.uk/page/43/
http://www.biotrin.cz/dopady-gm-plodin-za-poslednich-20-let/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-napoje.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/napojeFT2.pdf
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JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? OVOCE A ZELENINA 
Vydáno: 19. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách ovoce a zeleniny. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-ovoce-a-zelenina.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – OVOCE A ZELENINA“  
  (pdf, 3,34MB)  
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 
KONFERENCE MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO POTRAVINÁŘSKÝ 
PRŮMYSL IV 
Vydáno: 20. 6. 2017 
Autor: ICBP 
Konference se bude konat 20. 9. 2017 v Kongresovém centru Praha. 
Čtvrtý ročník konference představí nejmodernější technologie a postupy, možnosti podpory a 
údržby již instalovaných technologií, a další podpůrné aplikace a zařízení pro efektivní výrobu s 
důrazem na specifické požadavky v oblasti čistoty a hygieny výroby.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-moderni-technologie-pro-potravinarsky-prumysl-
iv.aspx 
 
REGISTRACE  
Více informací: Moderní technologie pro potravinářský průmysl 
Zdroj: ICBP 

 
JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? MASO 
Vydáno: 20. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách masa. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-maso.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – MASO“ (pdf, 11,94 MB)  
- Infografika "Označování potravin - MASO" (na výšku) (pdf, 12,50 MB) 
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-ovoce-a-zelenina.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/ovozelFT.pdf
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-moderni-technologie-pro-potravinarsky-prumysl-iv.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-moderni-technologie-pro-potravinarsky-prumysl-iv.aspx
http://www.konference-tmi.cz/registrace-potraviny-2017.html
http://www.konference-tmi.cz/popis-konference-potraviny-2017.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/konference-moderni-technologie-pro-potravinarsky-prumysl-iv.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-maso.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/masoFT.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/V_masoFT.pdf
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MINISTR JUREČKA HOVOŘIL V EVROPSKÉM PARLAMENTU O 
NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH 
Vydáno: 20. 6. 2017 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 19. 6. 2017. 
Ministr Jurečka jednal s eurokomisařem Hoganem a ve výboru pro zemědělství Evropského 
parlamentu hovořil o nekalých obchodních praktikách. Ministr zemědělství Marian Jurečka 
dnes ráno v Bruselu jednal s eurokomisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem 
Hoganem mimo jiné o budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 a 
zavedení povinného označování země původu vajec na jejich obalu. Odpoledne vystoupil na 
jednání Evropského parlamentu (EP) o nekalých obchodních praktikách. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-hovoril-v-evropskem-parlamentu-o-
nekalych-obchodnich-praktikach.aspx 
Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 
SALMONELA V KUŘECÍCH PRSECH V MRAZÍRENSKÉM SKLADU V 
MOCHOVĚ 
Vydáno: 22. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 22. 6. 2017. 
Inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj při kontrole 
v místě určení spojené s odběrem vzorků v mrazírenském skladu v Mochově zjistili přítomnost 
zárodků bakterie Salmonella infantis čímž došlo k porušení článku 14 odst. 5 Nařízení Parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002. Jednalo se o Kuřecí prsa o velikosti šarže 700 kg vyrobené v Polsku ve 
výrobním závodě PL 24034301 WE číslo šarže 60/17/ZP. Provozovateli mrazírenského skladu bylo 
uloženo opatření podle § 53 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona a uloženo stažení výrobku z trhu a 
zákaz jeho uvádění do oběhu. Následně bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení. 
Zdroj: SVS 

 
JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? ŠUNKA 
Vydáno: 22. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách šunky. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-sunka.aspx 
Příloha: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-hovoril-v-evropskem-parlamentu-o-nekalych-obchodnich-praktikach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-hovoril-v-evropskem-parlamentu-o-nekalych-obchodnich-praktikach.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministr-jurecka-jednal-s-eurokomisarem.html
https://www.svscr.cz/salmonela-v-kurecich-prsech-v-mrazirenskem-skladu-v-mochove/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-sunka.aspx
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- Infografika „Označování potravin – ŠUNKA“ (pdf, 11,82 MB)  
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 
JAK POZNÁTE, ŽE MÁLO PIJETE? I PODLE BARVY MOČI 
Vydáno: 22. 6. 2017 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP k pitnému režimu v horkých dnech. 
Lidé by kvůli vysokým teplotám měli omezit fyzickou zátěž, nepobývat na přímém slunci a i ve 
městě používat ochranné krémy s vysokým UV faktorem. Doporučuje se rovněž zvýšit 
příjem tekutin. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-poznate-ze-malo-pijete-i-podle-barvy-moci.aspx 
 
Použité zdroje: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/pitnyrez.pdf 
https://www.mzcr.cz/obsah/leto-a-pitny-rezim_1987_5.html 
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2007/03/02.pdf 
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Keep_It_Light.pdf 
V Praze dne 21. 6. 2017  
Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky 
MUDr. Danuše Antošová, odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky  
 Přílohy 

• Příloha 1_Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami SZÚ (PDF, 221Kb) 
• Příloha 2_Větrník (PDF, 2790Kb) 

Zdroj: HSHMP 
 

NEHYGIENICKÝ PRODEJ MASNÝCH VÝROBKŮ NA FARMÁŘSKÝCH 
TRZÍCH V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
Vydáno: 23. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 23. 6. 2017. 
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy provedli o uplynulém víkendu kontrolu prodeje na 
farmářských trzích ve městě Doudleby nad Orlicí v Královéhradeckém kraji, při které zjistili četné 
nedostatky. Ty se týkaly především nedodržení teploty uchovávání nabízeného zboží, ochrany těchto 
potravin před vnější kontaminací a jejich značení.  Zkontrolováno bylo celkem zhruba 30 kg masných 
výrobků. Jejich výrobcem nebyl prodávající subjekt, ale komerční výrobci masných produktů. V místě 
uložení masných výrobků byla naměřena teplota 15 °C, ačkoliv teplota uchování deklarovaná 
výrobcem byla do 5 °C, respektive  do 7 °C. Masné výrobky byly volně položené na prodejním pultu 
bez jakékoliv ochrany před sekundární kontaminací (zejména před povětrnostními vlivy a kontaktem 
zákazníků). U vystavených masných výrobků nebylo uvedeno žádné datum použitelnosti ani datum 
minimální trvanlivosti a nebyly označeny dalšími povinnými údaji. Na základě kontroly byl prodej 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/%C5%A1unkaFT.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-poznate-ze-malo-pijete-i-podle-barvy-moci.aspx
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/pitnyrez.pdf
https://www.mzcr.cz/obsah/leto-a-pitny-rezim_1987_5.html
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2007/03/02.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Keep_It_Light.pdf
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2177&typ=application/pdf&nazev=P%C5%99%C3%ADloha%201_JAK_SE_VYROVNAT_S_MIMORADNYMI_KLIMATICKYMI_PODMINKAMI_SZU.pdf
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2178&typ=application/pdf&nazev=P%C5%99%C3%ADloha%202_vetrnik.pdf
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienici-doporucuji-nepodcenovat-pitny-rezim-v-horkych-dnech-3138_3138_161_1.html
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masných výrobků na místě pozastaven a po dohodě s organizátorem prodejce trh opustil. Prodejci 
může dle platné legislativy hrozit pokuta až do výše 10 000 000 Kč.  
Zdroj: SVS 
 

JAK SE VYZNAT V ETIKETÁCH? VEJCE 
Vydáno: 23. 6. 2017 
Autor: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
Vážení spotřebitelé, připravili jsme pro Vás seriál o označování potravin, který Vám umožní lépe 
porozumět údajům na etiketách a snáze si vybrat z nabízených produktů. 
Dnes Vás seznámíme s tím, jak se vyznat v etiketách vajec. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-vejce.aspx 
Příloha: 
- Infografika „Označování potravin – VEJCE“ (pdf, 3,83 MB) 
Zdroj: Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe 
 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MÍSA PLASTOVÁ 
Vydáno: 23. 6. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 6. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  
Mísa plastová (výrobek není značen žádným názvem)  
značení dle dolepené etikety: 491625; 170; EAN: 8719202102390 
Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína 
Dovozce: AM/63, P. O. BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM, Nizozemí 
Distributor: Koopman International Prague s.r.o., Pod Lysinami 28/518, 147 00 Praha 4, IČO: 
26751020 
Prodejce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-misa-plastova.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 

PK ČR - POZVÁNKA NA VÝROČNÍ KONFERENCI PLATFORMY PRO 
REFORMULACE 
Vydáno: 26. 6. 2017 
Autor: PK ČR 
Konference Platformy pro reformulace se uskuteční 7. září 2017 v Praze. 
Vzhledem k tomu, že cílem Platformy pro reformulace je vytvoření odborného fóra pro diskusi 
nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi, dovolujeme si Vás pozvat na výroční 
konferenci Platformy pro reformulace, která se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 10:00 hodin 

https://www.svscr.cz/nehygienicky-prodej-masnych-vyrobku-na-farmarskych-trzich-v-kralovehradeckem-kraji/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-se-vyznat-v-etiketach-vejce.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Infografiky/vejceFT.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-misa-plastova.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumisa-plastova_13928_880_1.html
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v konferenční místnosti OKsystem a.s. Praha. Nad konáním konference převzal záštitu ministr 
zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-pozvanka-na-vyrocni-konferenci-platformy-pro-
reformulace.aspx 
Pozvánku s programem naleznete v příloze. 
PPR_pozvanka-vyrocni_konference.pdf [251.45 KB] 
PROGRAM Výroční konference Platformy pro reformulace.pdf [482.54 KB] 
Zdroj: PK ČR 
 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA SKLENIČEK 57 ML, 6KS 
Vydáno: 26. 6. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 6. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
SADA SKLENIČEK 57 ml, 6ks 
ITEM NO: 2314514, EAN: 8713123145146   
Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, 
IČO: 28448421 (firma ukončila činnost v režimu živnostenského zákona ke dni 8. 1. 2014) 
Distributor dle nabývacích dokladů: Dafine Commerce s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – 
Michle, IČO: 04408926 (firma ukončila činnost v režimu živnostenského zákona ke dni 23. 5. 2017) 
Dle svého tvrzení zakoupil prodejce výrobky v tržnici SAPA Praha. 
Prodejce: Ba Ha Nguyen, Palackého 1445/28, 750 02 Přerov I – Město, IČO: 63810204 
(provozovatel: Textil, obuv, domácí potřeby, Masarykovo náměstí 37, 752 01 Kojetín I – Město)   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-57-ml-
6ks.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 

V ČESKÉ REPUBLICE BYL POPRVÉ POTVRZEN VÝSKYT AFRICKÉHO 
MORU PRASAT 
Vydáno: 27. 6. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a SVS ze dne 27. 6. 2017. 
V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci 
prasat divokých. Vyšetření prokázalo nákazu u jednoho kusu uhynulého divokého prasete na 
Zlínsku. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární 
správy (SVS). Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i 
divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-pozvanka-na-vyrocni-konferenci-platformy-pro-reformulace.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-pozvanka-na-vyrocni-konferenci-platformy-pro-reformulace.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=19658&kontrola=b22a4e13390f0c530eaf01592654ca57
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=19659&kontrola=892d8761db34bae5a4d487de24316df0
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=PK+%C4%8CR+-+Pozv%C3%A1nka+na+v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+konferenci+Platformy+pro+reformulace&id=38275
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-57-ml-6ks.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-57-ml-6ks.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-57-ml6ks_13937_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-poprve-potvrzen-vyskyt-africkeho-moru-
prasat.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí Státní veterinární správy   
AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) – DALŠÍ INFORMACE  
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, SVS 

 
EFSA KONSTATUJE, ŽE HLADINY DUSITANŮ A DUSIČNANŮ 
PŘIDÁVANÝCH DO POTRAVIN JSOU BEZPEČNÉ 
Vydáno: 28. 6. 2017 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA nově hodnotil bezpečnost dusitanů a dusičnanů jako přídatných látek do potravin. 
Na základě nového hodnocení bezpečnosti dusitanů a dusičnanů dospěl Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA) k závěru, že stávající limity (ADI) dusitanů a dusičnanů, které jsou 
přidávány do masa a jiných potravin, jsou pro spotřebitele dostatečně bezpečné. Příjem 
dusitanů a dusičnanů ve formě potravinářských přídatných látek je bezpečný pro všechny 
skupiny obyvatel. Výjimku tvoří děti, jejichž výživa zahrnuje velké množství potravin 
obsahujících tyto přídatné látky. Pokud jsou však zohledněny všechny dietní zdroje dusitanů a 
dusičnanů, mohou být hodnoty akceptovatelných denních příjmů (Acceptable Daily Intake, 
ADI) překročeny u všech věkových skupin. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-konstatuje-ze-hladiny-dusitanu-a-dusicnanu-
pridavanych-do-potravin-jsou-bezpecne.aspx 
   

• Re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) as food additives 
• Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives 

EFSA explains risk assessment: nitrites and nitrates added to food 
Zdroj: EFSA 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZADRŽELA ZÁSILKU JAPONSKÉHO ČAJE 
BANCHA S NEPOVOLENÝM MNOŽSTVÍM PESTICIDU 
Vydáno: 29. 6. 2017 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 6. 2017. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila dovozci a distributorovi čajů, společnosti 
COUNTRY LIFE s.r.o., Nenačovice 87, PSČ 26601,  aby neprodleně stáhl od všech svých odběratelů 
a ze všech svých poboček nevyhovující šarži japonského sypaného čaje HIRA BANCHA / Čaj 
Bancha sypaný, v balení 100 g, DMT 17. 6. 2018 a 20. 1. 2019, dodavatel: MUSO Co. Ltd., 3-7-22, 
NISHITENMA, KITA-KU, OSAKA 530-0047, Japonsko. Laboratorní rozbor SZPI zjistil v čaji 
přítomnost pesticidu dinotefuranu v koncentraci cca pětinásobně překračující nejvyšší povolený limit.  

http://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-poprve-potvrzen-vyskyt-africkeho-moru-prasat.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-poprve-potvrzen-vyskyt-africkeho-moru-prasat.aspx
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/#informace
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_v-ceske-republice-byl-poprve-potvrzen.html
https://www.svscr.cz/v-ceske-republice-byl-poprve-potvrzen-vyskyt-africkeho-moru-prasat/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-konstatuje-ze-hladiny-dusitanu-a-dusicnanu-pridavanych-do-potravin-jsou-bezpecne.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-konstatuje-ze-hladiny-dusitanu-a-dusicnanu-pridavanych-do-potravin-jsou-bezpecne.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4786
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4787
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/nitritesandnitrates170614
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170615-0
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zadrzela-zasilku-japonskeho-caje-
bancha-s-nepovolenym-mnozstvim-pesticidu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

KONTROLY PRODEJE ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ NA FARMÁŘSKÝCH 
TRZÍCH 
Vydáno: 29. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 28. 6. 2017. 
Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej 
živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště. 
V dosavadním průběhu letošního roku provedli úřední veterinární lékaři na trzích v celé ČR 
více než 130 kontrol, z toho zhruba při každé páté zjistili nějakou závadu. V letních měsících 
v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se stánkovým prodejem masných či 
mléčných produktů výrazně rostou. Hlavní část kontrol proto připadá právě na toto období. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontroly-prodeje-zivocisnych-produktu-na-farmarskych-
trzich.aspx 
Státní veterinární správa v této souvislosti opět připomíná takzvané „Desatero“ k prodeji na 
farmářských trzích: https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.   
Mgr. Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

MZE PŘIPRAVILO NOVELY, KTERÉ ZAMEZÍ PODVODŮM S ČESNEKEM A 
NELEGÁLNÍMI MNOŽÍRNAMI 
Vydáno: 30. 6. 2017 
Autor: MZe 
Informace Ministerstva zemědělství ze dne 30. 6. 2017. 
Poslanci dnes v závěrečném třetím čtení schválili tři důležité zákony, které připravilo Ministerstvo 
zemědělství. Novely zákonů o osivu, rostlinolékařské péči a veterinárního zákona přinesou výrazné 
změny. Především zjednoduší pravidla a zpřesní kontrolu, takže lépe ochrání veřejnost.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mze-pripravilo-novely-ktere-zamezi-podvodum-s-cesnekem-
a-nelegalnimi-mnozirnami.aspx 
Novely bude od 16. srpna projednávat Senát. 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zadrzela-zasilku-japonskeho-caje-bancha-s-nepovolenym-mnozstvim-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zadrzela-zasilku-japonskeho-caje-bancha-s-nepovolenym-mnozstvim-pesticidu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zadrzela-zasilku-japonskeho-caje-bancha-s-nepovolenym-mnozstvim-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontroly-prodeje-zivocisnych-produktu-na-farmarskych-trzich.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontroly-prodeje-zivocisnych-produktu-na-farmarskych-trzich.aspx
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
https://www.svscr.cz/kontroly-prodeje-zivocisnych-produktu-na-farmarskych-trzich/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mze-pripravilo-novely-ktere-zamezi-podvodum-s-cesnekem-a-nelegalnimi-mnozirnami.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mze-pripravilo-novely-ktere-zamezi-podvodum-s-cesnekem-a-nelegalnimi-mnozirnami.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/ministerstvo-zemedelstvi-pripravilo.html
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DESATERO SVS K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH 
Vydáno: 30. 6. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS o podmínkách prodeje na farmářských trzích. 
Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž 
konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní 
řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desatero-svs-k-prodeji-na-farmarskych-trzich.aspx 
Zdroj: SVS 

 
 
 
NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
ZJISTIT PŮVOD POTRAVINY JE NEJSNAZŠÍ U MASA A VAJEC 
Vydáno: 2. 6. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 2. 6. 2017. 
Čeští spotřebitelé se stále více zajímají o původ potravin a preferují české výrobky. Poznat, 
která potravina je opravdu česká, není však vždy snadné. U potravin živočišného původu, jako 
jsou třeba masné a mléčné výrobky, je to o něco jednodušší. Nejpodrobněji je o původu 
potraviny spotřebitel v současné době informován u masa a vajec. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zjistit-puvod-potraviny-je-nejsnazsi-u-masa-a-vajec.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN – KVĚTEN 
2017 
Vydáno: 8. 6. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Informace Ministerstva zdravotnictví Výsledky kontrol stravovacích zařízení – KHS, leden – květen 
2017 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-
kveten-2017_13880_3365_5.html 
Zdroj: MZ ČR 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/desatero-svs-k-prodeji-na-farmarskych-trzich.aspx
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zjistit-puvod-potraviny-je-nejsnazsi-u-masa-a-vajec.aspx
https://www.svscr.cz/zjistit-puvod-potraviny-je-nejsnazsi-u-masa-a-vajec/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-kveten-2017_13880_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-kveten-2017_13880_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/monitoring-nabidky-moznosti-stravovani-v-zakladnich-skolach-automaty-a-bufety-_13394_5.html


 
 

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

 
 

UŽITEČNÁ ŠKOLENÍ 
Vydáno: 12. 6. 2017 
Autor: Jitka Fejtoková 
Informace Jídelen.cz Užitečná školení pro vás na konci prázdnin 
Na konci prázdnin a v září plánujeme uskutečnit řadu školení, která budou pro vás a zejména pro vaše 
nově nastupující kolegyně velmi užitečná. Seznamte se s těmito akcemi a myslete na přihlášky již 
nyní: Hygienické minimum a systém HACCP v kostce; Odpady ve školní jídelně – jak třídit odpady a 
kam s nimi, jak likvidovat odpad; Teorie a praxe spotřebního koše. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1774 
Zdroj: Jídelny.cz 
 

POCHVALA OD PRAŽSKÝCH HYGIENIKŮ: LETOŠNÍ APETIT PIKNIK SE 
POVEDL! 
Vydáno: 19. 6. 2017 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 19. 6. 2017. 
Organizátor akce APETIT piknik (informovali jsme blíže http://hygpraha.cz/dokumenty/apetit-
3127_3127_161_1.html) z pohledu Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen 
"HSHMP") neponechal nic náhodě. Účastníky vybavil základy hygienického minima, aby věděli jak 
skladovat, zpracovávat a připravovat potraviny.  „Jménem orgánu ochrany veřejného zdraví na území 
hlavního města Prahy mohu říci, že velmi kvituji, že šli organizátoři příkladem, nic nepodcenili a na 
všechna možná rizika účastníky pikniku předem upozornili,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické 
stanice hlavního města Prahy a dodává: „Sobotní akce byla ze strany pražské hygieniky kontrolována 
a po provedených kontrolách mohu konstatovat, že nebyly u kontrolovaných subjektů zjištěny žádné 
větší nedostatky." Apetit piknik je vyhlášený tím, že na něm vaří nejen profesionálové, ale i amatérští 
kuchaři.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pochvala-od-prazskych-hygieniku-letosni-apetit-piknik-se-
povedl.aspx 
Zaměstnanci HSHMP jsou i nadále připraveni kontrolovat tyto jednorázové akce, kterých se v 
létě na území hlavního města Prahy konají desítky.  
V Praze dne 19. 6. 2017 
MUDr. Zdeňka Shumová 
vedoucí oddělení hygieny výživy 
Zdroj: HSHMP 
 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1774
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1751
http://hygpraha.cz/dokumenty/apetit-3127_3127_161_1.html
http://hygpraha.cz/dokumenty/apetit-3127_3127_161_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pochvala-od-prazskych-hygieniku-letosni-apetit-piknik-se-povedl.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pochvala-od-prazskych-hygieniku-letosni-apetit-piknik-se-povedl.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/pochvala-od-prazskych-hygieniku--apetit-piknik-se-povedl--3133_3133_161_1.html
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