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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 DUBEN 2019   

 LEGISLATIVA ČR  

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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Vyhláška č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení 

celního zákona  

 Platnost od 16. 4. 2019 

 Účinnost od 1. 5. 2019  

 

Nové účinné předpisy 

Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další  

 Platnost od 27. 3. 2019 

 Účinnost od 1. 4. 2019 

 

Zákon č. 82/2019 Sb. o tabákových nálepkách  

 Platnost od 27. 3. 2019 

 Účinnost od 1. 4. 2019 

 

Zrušené předpisy  

Vyhláška č. 110/2018 Sb. o tabákových nálepkách  

 Platnost od 15. 6. 2018 

 Účinnost od 15. 2. 2019 

 Zrušeno k 1. 4. 2019 (82/2019 Sb.) 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Vyhláška č. 268/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách  

 Platnost od 29. 11. 2018 

 Účinnost od 15. 2. 2019 

 Zrušeno k 1. 4. 2019 (82/2019 Sb.)  

 

 

Připravovaná legislativa ČR  

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani 

 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 132/2015 SB., O 

SAZEBNÍKU NÁHRAD NÁKLADŮ ZA ROZBORY PROVÁDĚNÉ 

LABORATOŘEMI STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE 

PRO ÚČELY KONTROLY  

Poslední změna: 10. 4. 2019  

 

Cíle návrhu  

Příloha č. 1 vyhlášky se mění s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod. 

 

Historie procesu  

Vláda 

20. 3. 2019 – V připomínkovém řízení 

10. 4. 2019 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6433719.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6433719.htm
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NÁVRH ZÁKONA O ODPADECH  

Poslední změna: 9. 4. 2019  

 

Cíle návrhu  

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje 

předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to 

s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního 

prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a 

povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

 

Historie procesu  

Vláda 

9. 4. 2019 – V připomínkovém řízení 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6446630.htm 

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O OBALECH 

Poslední změna: 8. 4. 2019  

 

Cíle návrhu  

Předmětem úpravy navrhovaného zákona je mj. nastavení podmínek plnění povinnosti zpětného 

odběru, včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě, zavedení možnosti určení pověřeného 

zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v ČR, úprava způsobu stanovení 

výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany 

autorizované obalové společnosti nebo stanovení nových povinností pro autorizované obalové 

společnosti (např. provádět tzn. ekomodulaci či ověřování údajů). Dále novelou dochází k úpravě definic, 

např. doplnění definic kompozitního obalu nebo oxo-rozložitelného plastového obalu, a současně se 

některé definice uvádějí do souladu se zákonem o odpadech. 

 

Historie procesu  

Vláda 

8. 4. 2019 – V připomínkovém řízení 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6446713.htm 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6446630.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6446713.htm
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LEGISLATIVA EU  

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2019“)  

  

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU (https://eur-

lex.europa.eu/oj/2019/04/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc duben.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Oprava nařízení Komise (EU) 2019/50 ze dne 11. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III, IV a V 

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

chlorantraniliprolu, klomazonu, cyklaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-

cyhalothrin, mepiquat, cibulový olej, thiacloprid a valifenalat v nebo na některých produktech (Úř. Věst. 

L 10, 14. 1. 2019) 

ÚV L 109, 24. 4. 2019, s. 28 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/537 ze dne 28. března 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Странджански манов мед“ 

(Strandzhanski manov med) / „Maнов мед от Странджа“ (Manov med ot Strandzha) (CHOP)) 

ÚV L 93, 2. 4. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/542 ze dne 2. dubna 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („‘ស្ក រត្នោ តកំពង់ស្ព ឺ’“ (Skor Thnot 

Kampong Speu) (CHZO)) 

ÚV L 94, 3. 4. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/548 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Piemonte“ 

(CHOP)) 

ÚV L 96, 5. 4. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/549 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení 
(„Cataluña“/„Catalunya“ (CHOP)) 

ÚV L 96, 5. 4. 2019, s. 3 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/04/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/04/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/550 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tierra de León“ 

(CHOP)) 

ÚV L 96, 5. 4. 2019, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/551 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Graves 

Supérieures“ (CHOP)) 

ÚV L 96, 5. 4. 2019, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/574 ze dne 4. dubna 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Paška sol“ (CHOP) 

ÚV L 100, 11. 4. 2019, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/575 ze dne 4. dubna 2019, kterým se podle článku 99 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „Cebreros“ (CHOP) 

ÚV L 100, 11. 4. 2019, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/594 ze dne 8. dubna 2019, kterým se schvaluje změna, která 

není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu nebo 

chráněných zeměpisných označení („Vitellone Bianco dell´Appennino Centrale“ (CHZO)) 

ÚV L 103, 12. 4. 2019, s. 21 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/611 ze dne 9. dubna 2019, kterým se schvalují změny, které 

nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu nebo 

chráněných zeměpisných označení („Liquirizia di Calabria“ (CHOP)) 

ÚV L 105, 16. 4. 2019, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/635 ze dne 16. dubna 2019, kterým se schvalují změny, které 

nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Lechazo de Castilla y León“ (CHZO)) 

ÚV L 109, 24. 4. 2019, s. 4 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/674 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a 

ochraně zeměpisných označení lihovin 

ÚV L 114, 30. 4. 2019, s. 7 
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/585 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 

206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho 

závislých území do seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých 

zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 100I, 11. 4. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/586 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I část 1 

nařízení Komise (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je 

povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 100I, 11. 4. 2019, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/587 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení 

Komise (ES) č. 119/2009, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a 

určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup 

zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve 

farmovém chovu na území Unie (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 100I, 11. 4. 2019, s. 8 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/587 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení 

(EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých 

jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek 

syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie 

(Text s významem pro EHP)  

ÚV L 100I, 11. 4. 2019, s. 11 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/605 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha II 

rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup 

zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k 

lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2840) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 103, 12. 4. 2019, s. 44 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/603 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy rozhodnutí 

2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých 

jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, 

pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno 

pod číslem C(2019) 2834) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 103, 12. 4. 2019, s. 50 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/612 a 2019/613 ze dne 9. dubna 2019 o zařazení určitého 

zboží do kombinované nomenklatury  

ÚV L 105, 16. 4. 2019, s. 5 a 8 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/643-647 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 110, 25. 4. 2019; strany: 1, 4, 7, 10, 13 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/648 ze dne 15. dubna 2019, kterým se zrušuje prováděcí 

nařízení (EU) č. 113/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury  

ÚV L 110, 25. 4. 2019, s. 16 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/653 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé upravené nebo konzervované ryby  

ÚV L 110, 25. 4. 2019, s. 34 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých 

obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém dodavatelském řetězci  

ÚV L 111, 25. 4. 2019, s. 59 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/660 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný 

albumin 

ÚV L 112, 26. 4. 2019, s. 8 

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/673 ze dne 27. února 2019, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 2018/196 o dodatečných clech na dovoz některých produktů pocházejících ze 

Spojených států amerických 

ÚV L 114, 30. 4. 2019, s. 5 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/660 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou jiné než vysoké jakosti ze 

třetích zemí 

ÚV L 114, 30. 4. 2019, s. 10 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 
Rozhodnutí Kontrolního úřadu EVSO č. 1/19/KOL ze dne 16. ledna 2019, kterým se rozšiřuje platnost 

zvláštních záruk ohledně salmonely (Salmonella spp.) stanovených v nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 853/2004 na maso a vejce kurů domácích (Gallus gallus) a maso získané z krůt určené 

pro Island [2019/546] 

ÚV L 95, 4. 4. 2019, s. 13 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/561 ze dne 8. dubna 2019, kterým se Kapverdám přiznává 

dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené 

pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka 

ÚV L 98, 9. 4. 2019, s. 13 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/620 ze dne 17. dubna 2019, kterým se Kapverdám uděluje 

dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 

2015/2446, pokud jde o připravené nebo konzervované filety z makrely obecné a připravené nebo 

konzervované fregaty filety z tuňáka nebo fregaty  

 ÚV L 108, 23. 4. 2019, s. 1 

 

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1506 ze dne 10. října 2018 o mimořádných 

opatřeních na podporu trhu v odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii (Úř. Věst. L 255, 11. 10. 2018) 
 ÚV L 109, 24. 4. 2019, s. 28 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019, kterým se kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o trans tuky, jiné než trans tuky přirozeně 

se vyskytující v tuku živočišného původu (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 110, 25. 4. 2019, s. 17 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/650 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. 

Schum) Pierre ex Beille) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 110, 25. 4. 2019, s. 21 
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Nařízení Komise (EU) 2019/651 ze dne 24. dubna 2019, kterým se odmítá povolit zdravotní tvrzení 

týkající se potravin a odkazuje na vývoj a zdraví dětí (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 110, 25. 4. 2019, s. 23 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/619 ze dne 17. dubna 2019 o minimální prodejní ceně 

sušeného odstředěného mléka pro 35. dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného 

prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 

ÚV L 106I, 17. 4. 2019, s. 1 
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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE PŘED KONZUMACÍ ÍRÁNSKÝCH 

ROZINEK S NEPOVOLENOU LÁTKOU  
Vydáno: 1. 4. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 4. 2019 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila přítomnost nepovolené látky v 

potravině „Rozinky“, v balení 100 kg, s označením data minimální trvanlivosti 30. 10. 2019, šarže 

L: OB010001019, země původu: Írán. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-konzumaci-iranskych-rozinek-s-

nepovolenou-latkou.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální konzultace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 
 

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY Z POLSKA OBSAHOVALY SALMONELY 
Vydáno: 2. 4. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 2. 4. 2019  

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 510  kilogramů 

chlazených kuřecích prsních řízků z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. 

Maso bylo od příjemce zásilky z Nového Bydžova distribuováno k dalším odběratelům, 

především stravovacím zařízením. Maso již je po datu spotřeby a s největší pravděpodobností 

tak bylo zkonzumováno. Pokud přesto někdo zakoupené maso zamrazil a má ho v mrazničce, 

neměl by jej konzumovat a může jej vrátit v místě, kde jej zakoupil. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kureci-prsni-rizky-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx 

Zdroj:  SVS 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-konzumaci-iranskych-rozinek-s-nepovolenou-latkou.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-konzumaci-iranskych-rozinek-s-nepovolenou-latkou.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/kureci-prsni-rizky-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA CUKROVINKU NEBEZPEČNOU 

PRO ALERGIKY  
Vydáno: 3. 4. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 4. 2019  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v provozovně Jednota spotřební 

družstvo v Uherském Ostrohu, Náměstí 17. listopadu 1543 Strážnice, nevyhovující potravinu 

„TRUBIČKY plněné krémem s kakaovou příchutí“, s datem minimální trvanlivosti do 30. 9. 2019, 

výrobce neuveden, země původu: Polsko.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinku-nebezpecnou-pro-

alergiky.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální konzultace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ PŘÍPADY KLAMÁNÍ O 

OBSAHU MASA U MASNÝCH KONZERV 
Vydáno: 8. 4. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 4. 2019 

Tři případy klamání spotřebitelů o obsahu masa u konzerv polského původu zjistili inspektoři 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole maloobchodních provozoven 

v Praze, Ostravě a Náchodě.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-o-obsahu-

masa-u-masnych-konzerv.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální konzultace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VELMI DŮRAZNĚ VARUJE PŘED 

NEBEZPEČNÝM INDICKÝM VÝROBKEM S ENORMNÍM OBSAHEM RTUTI 
Vydáno: 8. 4. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 4 2019 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně varuje spotřebitele před konzumací 

výrobku BRUHAT VATA CHINTAMANI RASA s obsahem enormně nadlimitního množství rtuti a 

dalších kontaminujících látek (olovo, nikl, arsen). Povolený limit na obsah rtuti u doplňků stravy činí 

0,1 mg/kg. Výrobek obsahoval celkem 72 200 mg rtuti na 1 kg vzorku. 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinku-nebezpecnou-pro-alergiky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinku-nebezpecnou-pro-alergiky.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-o-obsahu-masa-u-masnych-konzerv.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-o-obsahu-masa-u-masnych-konzerv.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-velmi-durazne-varuje-pred-nebezpecnym-

indickym-vyrobkem-s-enormnim-obsahem-rtuti.aspx     

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální konzultace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

POLSKÉ VOZIDLO PŘEPRAVOVALO NEOZNAČENÁ VEJCE  
Vydáno: 9. 4. 2019  

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 9. 4. 2019 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Libereckého kraje v pondělí večer ve spolupráci 

s celníky zadrželi zásilku 4680 neoznačených nebalených vajec. Nákladní vozidlo s polskou 

státní poznávací značkou zastavili celníci v obci Jítrava v okresu Liberec. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/polske-vozidlo-prepravovalo-neoznacena-vejce.aspx 

Zdroj: SVS 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PODPORUJE A I NADÁLE BUDE 

PODPOROVAT POTRAVINOVÉ BANKY 
Vydáno: 10. 4. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 10. 4. 2019 

Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat potravinové banky. Ještě letos 

se bude snažit o navýšení finanční podpory. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podporuje-a-i-nadale-bude-podporovat-

potravinove-banky.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

POTRAVINY NA TRHU V DEJVICÍCH A ZLIČÍNĚ MĚLY PROBLÉMY 

S TEPLOTOU A NEBYLY CHRÁNĚNÉ PŘED KONTAMINACÍ  
Vydáno: 11. 4. 2019  

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 11. 4. 2019  

Veterinární inspektoři Stání veterinární správy (SVS) provedli kontrolu prodeje živočišných 

produktů na farmářských trzích v pražských Dejvicích (Malé trhy Hradčanská) a Zličíně. 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/jaky-je-rozdil-mezi-pojmy-minimalni-trvanlivost%E2%80%9D-a-spotrebujte-do%E2%80%9D-polovina-cechu-chape-oznaceni-spatne.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-velmi-durazne-varuje-pred-nebezpecnym-indickym-vyrobkem-s-enormnim-obsahem-rtuti.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-velmi-durazne-varuje-pred-nebezpecnym-indickym-vyrobkem-s-enormnim-obsahem-rtuti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/polske-vozidlo-prepravovalo-neoznacena-vejce.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podporuje-a-i-nadale-bude-podporovat-potravinove-banky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-podporuje-a-i-nadale-bude-podporovat-potravinove-banky.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

 https://bezpecnostpotravin.cz/potraviny-na-trhu-v-dejvicich-a-zlicine-mely-problemy-s-teplotou-a-

nebyly-chranene-pred-kontaminaci.aspx 

 Zdroj: SVS 

 

SZPI DÁLE ZJIŠŤUJE DOVOZOVOU ZELENINU S NADLIMITNÍ PŘÍTOMNOSTÍ 

PESTICIDŮ 
Vydáno: 11. 4. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 4. 2019 

Kontroly inspektorů SZPI v tuzemské tržní síti přinášejí zjištění dalších šarží čerstvé zeleniny 

z dovozu, u kterých laboratorní rozbor potvrdil nadlimitní přítomnost pesticidů. Výskyt těchto 

závažných prohřešků kontroly zjistily v maloobchodní síti, ve velkoobchodě i u dovozců. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-dale-zjistuje-dovozovou-zeleninu-s-nadlimitni-pritomnosti-

pesticidu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

DVĚ ZÁSILKY POLSKÉHO KUŘECÍHO MASA SE SALMONELOU VE 

VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 
Vydáno: 11. 4. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 11. 4. 2019 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily dvě zásilky kuřecího 

masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. V prvním případě se jedná o 

240  kilogramů chlazených kuřecích čtvrtek. Maso bylo od příjemce zásilky z Březhradu 

distribuováno do stravovacích zařízení v Pardubicích. Ve druhém případě jde o 300 kg kuřecích 

prsních řízků, které přišly do skladu firmy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dve-zasilky-polskeho-kureciho-masa-se-salmonelou-ve-vychodnich-

cechach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/provozovatel-v-praze-boural-maso-bez-schvaleni-svs.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovatel-v-praze-boural-maso-bez-schvaleni-svs.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovatel-v-praze-boural-maso-bez-schvaleni-svs.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-dale-zjistuje-dovozovou-zeleninu-s-nadlimitni-pritomnosti-pesticidu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-dale-zjistuje-dovozovou-zeleninu-s-nadlimitni-pritomnosti-pesticidu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dve-zasilky-polskeho-kureciho-masa-se-salmonelou-ve-vychodnich-cechach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dve-zasilky-polskeho-kureciho-masa-se-salmonelou-ve-vychodnich-cechach.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: BAMBUSOVÝ HRNEK, NO.: 

101847 
Vydáno: 15. 4. 2019  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví  

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

bambusový hrnek  

údaje na etiketě: Out ot the Blue KG (Roxan), No.: 101847 

EAN kód: 4029811385782, kód 25945 

Výrobce/ Země původu: nezjištěn/ Čína 

Dovozce dle značení: Out ot the Blue KG (Roxan), Beim neuen Damm 28, D-28865 Lilienthal/Germany 

Distributor dle nabývacího dokladu: U.T.C., spol. s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Jažlovice – Říčany, 

IČO: 43000550 

Prodejce: Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 

IČO: 44012373, www.albert.cz, (prodejna: Hypermarket ALBERT, Generála Klapálka 300, 755 01 

Vsetín - prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhl z trhu) 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-hrnek-no-

101847.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

SZPI NAŘÍDILA STAŽENÍ KLAMAVĚ OZNAČENÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ Z 

DOVOZU 
Vydáno: 16. 4. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 4. 2019 

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili další dvě nevyhovující šarže 

masných výrobků od výrobce TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Maly 80, 55-100 Trzebnica, Polsko, 

v tuzemské tržní síti. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-naridila-stazeni-klamave-oznacenych-masnych-vyrobku-z-

dovozu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

http://www.albert.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-hrnek-no-101847.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusovy-hrnek-no-101847.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-naridila-stazeni-klamave-oznacenych-masnych-vyrobku-z-dovozu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-naridila-stazeni-klamave-oznacenych-masnych-vyrobku-z-dovozu.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/


  

  

 

15 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

+420 606 638 871    |   info@qualitysl.cz   |   www.qualitysl.cz   

  

 

TRH S BIOPOTRAVINAMI ROSTE  
Vydáno: 17. 4. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. 4. 2019  

Domácí spotřeba biopotravin v roce 2017 byla 3,33 miliardy korun, meziročně tedy vzrostla o 30,5 

% a byla nejvyšší od roku 2008. V Evropě je tento nárůst 10,5 %. Vyplývá to z dotazníkového 

šetření mezi výrobci a distributory biopotravin registrovanými na Ministerstvu zemědělství (MZe) 

k 31. 12. 2017. Výsledky průzkumu, který dělá Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 

shrnuje Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2017. Nejvíce biopotravin nakoupili čeští 

spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech, kde za ně 

utratili 1,4 miliardy korun.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/trh-s-biopotravinami-roste.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství  

 

TÉMĚŘ ČTYŘI TUNY DRŮBEŽÍHO MASA Z POLSKA OBSAHOVALY 

SALMONELY 
Vydáno: 17. 4. 2019  

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 17. 4. 2019  

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily další dvě zásilky 

drůbežího masa z Polska v celkovém množství téměř čtyř tun, v nichž vyšetření prokázalo 

bakterie salmonely. Obě zásilky směřovaly k příjemcům ve Zlínském kraji. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/temer-ctyri-tuny-drubeziho-masa-z-polska-obsahovaly-

salmonely.aspx 

Zdroj: SVS 

 

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČNÝ VÝROBEK: KUŘECÍ STEAK VAC 211030 

BEZ KŮŽE A KOSTI DODÁVANÝ POD ZNAČKOU DRŮBEŽ DÝŠINA 
Vydáno: 18. 4. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP  

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) šetřila onemocnění salmonelózou. 

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin a  u jednoho z nich byla prokázána 

přítomnost bakterií rodu Salmonella.  

 

https://bezpecnostpotravin.cz/trh-s-biopotravinami-roste.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/temer-ctyri-tuny-drubeziho-masa-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/temer-ctyri-tuny-drubeziho-masa-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kureci-steak-vac-211030-bez-

kuze-a-kosti-dodavany-pod-znackou-drubez-dysina.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: PŘI NÁLEZU SALMONELY V DRŮBEŽÍM MASE 

BUDE MUSET PŘÍSLUŠNÝ DOVOZCE DALŠÍ ZÁSILKY LABORATORNĚ 

VYŠETŘIT 
Vydáno: 23. 4. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 4. 2019  

Příjemci drůbežího masa, u kterého Státní veterinární správa zjistí přítomnost salmonel v mase, 

budou muset další zásilky ze stejné země nechat laboratorně vyšetřit před dalším uvedením 

masa na trh. Ministr zemědělství Miroslav Toman se na tom dnes dohodl se zástupci Státní 

veterinární správy. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-pri-nalezu-salmonely-v-drubezim-mase-bude-

muset-prislusny-dovozce-dalsi-zasilky-laboratorne-vysetrit.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

KAMPAŇ #EUandMyFood PODPORUJE VÝZNAM BEZPEČNOSTI POTRAVIN 

V EU 
Vydáno: 26. 4. 2019  

Autor: KM EFSA  

EFSA, členské státy EU a Evropská komise společně zahajují kampaň nazvanou #EUandMyFood. 

Cílem kampaně je připomenout občanům EU význam vytvoření Evropského systému 

bezpečnosti potravin v roce 2002 (na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

178/2002/ES). 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kampan-%23euandmyfood-podporuje-vyznam-bezpecnosti-potravin-

v-eu.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kureci-steak-vac-211030-bez-kuze-a-kosti-dodavany-pod-znackou-drubez-dysina.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kureci-steak-vac-211030-bez-kuze-a-kosti-dodavany-pod-znackou-drubez-dysina.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-pri-nalezu-salmonely-v-drubezim-mase-bude-muset-prislusny-dovozce-dalsi-zasilky-laboratorne-vysetrit.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-pri-nalezu-salmonely-v-drubezim-mase-bude-muset-prislusny-dovozce-dalsi-zasilky-laboratorne-vysetrit.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://www.efsa.europa.eu/en/eu-and-my-food
https://bezpecnostpotravin.cz/kampan-%23euandmyfood-podporuje-vyznam-bezpecnosti-potravin-v-eu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kampan-%23euandmyfood-podporuje-vyznam-bezpecnosti-potravin-v-eu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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SVS NA STRAKONICKU OBJEVILA NEOZNAČENÉ VEPŘOVÉ MASO 

PŘEPRAVOVANÉ PŘI NEVYHOVUJÍCÍ TEPLOTĚ 
Vydáno: 29. 4. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS 

Pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj při své kontrole v okrese Strakonice zastavili 

vozidlo přepravující potraviny živočišného původu. Ke kontrole byla proto přizvána Státní 

veterinární správa (SVS) pro Jihočeský kraj. Následná veterinární kontrola zjistila, že ve vozidle 

se nacházelo přibližně 45 kg potravin živočišného původu, kdy se převážně jednalo o vepřové 

maso různých partií a typů a další masné výrobky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-strakonicku-objevila-neoznacene-veprove-maso-

prepravovane-pri-nevyhovujici-teplote.aspx 

Zdroj: SVS 

 

DVOJÍ KVALITA POTRAVIN UŽ V ČESKU NEPROJDE, NOVELA ZÁKONA 

O POTRAVINÁCH JI ZAKÁŽE POD POKUTOU 50 MILIONŮ KORUN 
Vydáno: 29. 4. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 29. 4. 2019 

Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší 

se svým složením, již nebude možné uvádět v České republice na trh. Ministerstvo zemědělství 

(MZe) to navrhne v připravované novele zákona o potravinách. Za porušení zákazu bude možné 

udělit pokutu až 50 milionů korun. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dvoji-kvalita-potravin-uz-v-cesku-neprojde-novela-zakona-o-

potravinach-ji-zakaze-pod-pokutou-50-milionu-korun.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-strakonicku-objevila-neoznacene-veprove-maso-prepravovane-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-strakonicku-objevila-neoznacene-veprove-maso-prepravovane-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-strakonicku-objevila-neoznacene-veprove-maso-prepravovane-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dvoji-kvalita-potravin-uz-v-cesku-neprojde-novela-zakona-o-potravinach-ji-zakaze-pod-pokutou-50-milionu-korun.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dvoji-kvalita-potravin-uz-v-cesku-neprojde-novela-zakona-o-potravinach-ji-zakaze-pod-pokutou-50-milionu-korun.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dvoji-kvalita-potravin-uz-v-cesku-neprojde-novela-zakona-o-potravinach-ji-zakaze-pod-pokutou-50-milionu-korun.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 

ČASTÉ DOTAZY Z HYGIENY 
Vydáno: 1. 4. 2019  

Autor: Pavel Ludvík 

Článek portálu Jídelny.cz Časté dotazy z hygieny 

Nechat nádobí doschnout nebo ho utírat utěrkami? A opravdu jsou všechna dřevěná prkénka ve 

stravovacím provozu nevhodná? Jak správně postupovat při přípravě masa v konvektomatu 

přes noc? Na tyto a další stále se opakující dotazy odpovídá hygienik v následujícím článku.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1952 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PLÁNOVANÉ KONTROLY CIZORODÝCH LÁTEK 

V POTRAVINÁCH V ROCE 2018 
Vydáno: 1. 4. 2019  

Autor: SZPI 

Kompletní zpráva ke stažení: 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-

potravinach-v-roce-2018.aspx 

Zpracoval: Ing. Petr Schneeweiss 

Zdroj: SZPI 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSTŘEDÍ KUCHYNĚ 
Vydáno: 10. 4. 2019  

Autor: Pavel Otoupal 

Článek portálu Jídelny.cz Faktory ovlivňující prostředí kuchyně 

Zdravotní nezávadnost pokrmů je závislá na potravinách, které vstupují do výroby, na 

zdravotním stavu pracovníků, jejich znalostech a používání správných návyků při práci. 

Poskytování stravovací služby je však možné jen pokud provozovna splňuje základní hygienické 

požadavky na odpovídající prostředí pro zacházení s potravinami, včetně výroby pokrmů.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1956 

Zdroj: Jídelny.cz 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1952
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2018.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2018.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1956
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V BŘEZNU 2019 
Vydáno: 12. 4. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 11. 4. 2019 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce března 

2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo 

k uložení 35 finančních sankcí v celkové výši 271.000,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo 

uloženo 1 napomenutí.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-

breznu-2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

V ROCE 2018 UDĚLILI PRAŽŠTÍ HYGIENICI VE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH 

POKUTY ZA BEZMÁLA 3 MILIONY KORUN 
Vydáno: 12. 4. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP ze dne 11. 4. 2019 

V roce 2018 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") v Praze provedla 

celkem 2418 kontrol provozoven poskytujících stravovací služby pro dospělé. Za zjištěné 

nedostatky pražští hygienici udělili celkem 548 sankcí v celkové výši 2 876 200 Kč. Za méně 

závažné nedostatky dostali provozovatelé 86 napomenutí. Kontroly probíhaly zejména 

v restauracích, jídelnách, provozovnách závodního stravování a kavárnách.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/v-roce-2018-udelili-prazsti-hygienici-ve-stravovacich-zarizenich-

pokuty-za-bezmala-3-miliony-korun.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-breznu-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-breznu-2019.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/v-roce-2018-udelili-prazsti-hygienici-ve-stravovacich-zarizenich-pokuty-za-bezmala-3-miliony-korun.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/v-roce-2018-udelili-prazsti-hygienici-ve-stravovacich-zarizenich-pokuty-za-bezmala-3-miliony-korun.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY VÝŽIVY KHS STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2019  
Vydáno: 17. 4. 2019  

Autor: KHS Středočeského kraje   

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 3. 2019  

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) každý měsíc 

zpracovává a následně uveřejňuje na svých webových stránkách (www.khsstc.cz) výsledky 

a přehledy své práce v podobě zprávy o činnosti. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-vyzivy-khs-stredoceskeho-kraje-

za-prvni-ctvrtleti-roku-2019.aspx 

Zdroj: KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze 

 

PROVOZOVNY NABÍZEJÍCÍ CIZOKRAJNOU KUCHYNI DOSTALY OD 

PRAŽSKÉ HYGIENY POKUTY ZA VÍCE NEŽ ČTVRT MILIONU KORUN 
Vydáno: 24. 4. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP ze dne 24. 4. 2019 

Praha se během uplynulých let stala kosmopolitní evropskou metropolí, která je místem domova 

tisíců cizinců a cílem návštěv turistů z mnoha zemí světa. Ruku v ruce se v Praze rozšířila 

nabídka gastronomických služeb nabízejících jídla kuchyní z rozličných koutů naší planety. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se proto v uplynulém období 

zaměřila na ověření podmínek pro bezpečnou výrobu a podávání pokrmů v provozovnách 

stravovacích služeb s cizokrajnou kuchyní. V období od února do září loňského roku HSHMP 

provedla státní zdravotní dozor ve 144 provozovnách stravovacích služeb daného typu.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/provozovny-nabizejici-cizokrajnou-kuchyni-dostaly-od-prazske-

hygieny-pokuty-za-vice-nez-ctvrt-milionu-korun.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-vyzivy-khs-stredoceskeho-kraje-za-prvni-ctvrtleti-roku-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-vyzivy-khs-stredoceskeho-kraje-za-prvni-ctvrtleti-roku-2019.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovny-nabizejici-cizokrajnou-kuchyni-dostaly-od-prazske-hygieny-pokuty-za-vice-nez-ctvrt-milionu-korun.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovny-nabizejici-cizokrajnou-kuchyni-dostaly-od-prazske-hygieny-pokuty-za-vice-nez-ctvrt-milionu-korun.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/

