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https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 353/2003 SB., O 

SPOTŘEBNÍCH DANÍCH, V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU 

SARS CoV-2  

Poslední změna: 29. 4. 2020  

 

Cíle návrhu  

Novela poskytuje jednotlivým článkům podnikatelského řetězce, které se zabývají výrobou, dovozem a 

vlastním prodejem cigaret, větší časový prostor pro to, aby mohly za ztížených podmínek současné 

krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně účinné, resp. 

použitelné do 29. února 2020 (tabákové nálepky označené písmenem „V“) z trhu. Od 1. března 2020 

jsou účinné nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Do volného daňového oběhu je tak již 

možné uvádět pouze tabákové výrobky, které jsou označeny tabákovou nálepkou odpovídající nové 

sazbě spotřební daně. Tyto tabákové nálepky jsou označeny písmenem „Z“. 

 

Historie procesu  

Vláda 

9. 4. 2020 – Předložen návrh, bez připomínkového řízení 

9. 4. 2020 – Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna 

15. 4. 2020 – Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 

21. 4. 2020 – Proběhlo 2. čtení 

21. 4. 2020 – Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Senát 

23. 4. 2020 – Postoupeno Senátu 

29. 4. 2020 – Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6772421.htm 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6713735.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6713735.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6713735.htm
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POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z 

PŘÍJMŮ 

Poslední změna: 29. 4. 2020  

 

Cíle návrhu  

Účelem tohoto návrhu je snížení daňového zatížení pro malé firmy (mikropodniky). Dle navrhovatele patří 

daňová zátěž v České republice mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná. Snížení daně pro 

malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliónů Kč, umožní ušetřené finanční prostředky 

investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou 

ekonomiku. Dle názoru navrhovatele jsou malé firmy a podniky jedním z pilířů fungujícího hospodářství, a 

proto je nezbytné je podporovat. 

 

Historie procesu  

Poslanecká sněmovna 

22. 4. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Vláda 

29. 4. 2020 – V připomínkovém řízení 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6807492.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6807492.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/2020/04/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc duben.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. dubna 2020 o koordinovaném víceletém 

kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů 

reziduí pesticidů a posoudit vystavení spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách a na potravinách 

rostlinného a živočišného původu (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 135, 29. 4. 2020, s. 1 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/541 ze dne 7. dubna 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Győr-Moson-Sopron megyei 

Csemege sajt“ (CHZO)) 

ÚV L 121, 20. 4. 2020, s. 3 

 

NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/478 ze dne 1. dubna 2020, kterým se opravuje prováděcí 

nařízení (EU) 2017/2470, kterým se stanoví seznam nových potravin v Unii (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 102, 2. 4. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/484 ze dne 2. dubna 2020, kterým se povoluje uvádění na trh 

lakto – N – tetraózy jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 103, 3. 4. 2020, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/500 ze dne 6. dubna 2020, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvádění prášku částečně chátrající šalvěje 

(Salvia hispanica) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 109, 7. 4. 2020, s. 2 

 

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/2020/04/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/04/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1235/2008, kterým se stanoví provádění pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o režim 

pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 102, 2. 4. 2020, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/516 a 517 ze dne 3. dubna 2020 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 114, 14. 4. 2020, s. 1 a 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/524 ze dne 8. dubna 2020, kterým se zrušuje prováděcí 

nařízení (EU) č. 863/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury  

ÚV L 116, 15. 4. 2020, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/531 ze dne 16. dubna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví 

odchylka od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, 

(EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU)2016/1240, pokud jde o určité 

správní kontroly a kontrolyna místě v rámci společné zemědělské politiky (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 119, 17. 4. 2020, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/567 ze dne 22. dubna 2020, 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 129, 24. 4. 2020, s. 5 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2020/499 ze dne 3. dubna 2020, kterým se opravují určité jazykové verze 

nařízení (ES) č. 124/2009, kterým se stanoví maximální limity přítomnosti kokcidiostatik nebo 

histomonostatik v potravinách v důsledku nevyhnutelného přenosu těchto látek v necílovém krmivu 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 109, 7. 4. 2020, s. 1 
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Rozhodnutí Komise (EU) 2020/503 ze dne 3. dubna 2020, kterým se rozhodnutí 2014/312 / EU s cílem 

prodloužit výjimku pro oxid zinečnatý s cílem umožnit jeho použití jako stabilizátor konzervačních látek 

na „konzervaci v konzervách“ a konzervaci „tónovacích past“ (oznámeno pod číslem K (2020) 1979) 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 109, 7. 4. 2020, s. 14 

 

Delegované nařízení Komise (EU) 2020/565 ze dne 13. února 2020, kterým se opravuje nařízení v 

přenesené pravomoci (EU) 2019/934, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob produktů z 

révy vinné na trh 

ÚV L 129, 24. 4. 2020, s. 1 
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NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

   

PRÁVNÍ POMOC POTRAVINÁM 
Vydáno: 1. 4. 2020  
Autor: PK ČR 

Informace PK ČR a PEYTON legal 

Vážení členové, rádi bychom Vás informovali o tom, že jsme společně s partnerem PKČR, advokátní 

kanceláří PEYTON legal, dnes spustili webový projekt Právní pomoc potravinám 

- https://help.potravinycesko.cz/. Projekt má za cíl v nelehké době pandemie koronaviru (COVID-19) 

poskytnout členům PKČR – českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním 

producentům potravin, kteří jsou zasaženi současnou krizí či vynakládají obrovské úsilí k udržení 

zásobování obchodů a obyvatel, bezplatné právní poradenství o základních právních otázkách 

souvisejících se současnou situací. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pravni-pomoc-potravinam.aspx 

Zdroj: Potravinářská komora ČR 

          

PŘÍSTUP SZPI K PROVÁDĚNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL ZA SOUČASNÉ 

SITUACE 
Vydáno: 1. 4. 2020  

Autor: SZPI 

SZPI modifikovala svoji činnost z hlediska zaměření kontrolních aktivit, jejich rozsahu a způsobu jejich 

provádění. 

V souvislosti s nouzovým stavem a krizovou situací celkově SZPI zásadně modifikovala svoji 

činnost z hlediska zaměření kontrolních aktivit, jejich rozsahu a způsobu jejich provádění. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pristup-szpi-k-provadeni-urednich-kontrol-za-soucasne-situace.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://help.potravinycesko.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/pravni-pomoc-potravinam.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/pristup-szpi-k-provadeni-urednich-kontrol-za-soucasne-situace.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html


  

  

 

8 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

POTRAVINOVÉ BANKY VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ 

BĚHEM DVOU TÝDNŮ ZACHRÁNILY A ROZDALY 330 TUN POTRAVIN 
Vydáno: 1. 4. 2020  

Autor: Ministerstvo zemědělství 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství 

Za poslední dva týdny, kdy byl vyhlášen stav nouze, zachránily a rozdaly potravinové banky po 

celé České republice téměř 330 tun potravin. Jejich obrat ve skladech se tak proti běžnému stavu 

zdvojnásobil. Zachráněné potraviny pomohly lidem v nouzi v různých sociálních službách a v 

karanténou uzavřených městech. Jdou především k seniorům a rodičům samoživitelům. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ve-spolupraci-s-ministerstvem-zemedelstvi-

behem-dvou-tydnu-zachranily-a-rozdaly-330-tun-potravin.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

VETERINÁRNÍ DOZOR V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU 
Vydáno: 2. 4. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií infekce COVID-19 omezila Státní veterinární 

správa (SVS) tak, jako jiné dozorové organizace, dočasně svou dozorovou činnost. Ta zůstává 

plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech, které z důvodu zajištění zdraví zvířat, 

zdravotní nezávadnosti potravin, nelze utlumit. Naopak dlouhodobě plánované kontroly, kontroly 

administrativního rázu a další kontroly, jejichž odklad bezprostředně neohrozí zdraví lidí a zvířat 

či chod ekonomiky budou do odvolání minimalizovány. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-dozor-v-obdobi-nouzoveho-stavu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ve-spolupraci-s-ministerstvem-zemedelstvi-behem-dvou-tydnu-zachranily-a-rozdaly-330-tun-potravin.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ve-spolupraci-s-ministerstvem-zemedelstvi-behem-dvou-tydnu-zachranily-a-rozdaly-330-tun-potravin.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-dozor-v-obdobi-nouzoveho-stavu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHÝCH VÝROBKŮ: NÁHRADNÍ NÁPNĚ 

ELEKTRONICKÝCH CIGARET  
Vydáno: 3. 4. 2020, 9. 4. 2020, 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví  

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 

102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tyto výrobky: 

náplň do elektronické cigarety PEPSI 

náplň do elektronické cigarety Fantasy orange ICE 

náplň do elektronické cigarety Fantasy mango ICE 

náplň do elektronické cigarety Funta CHERRY 

Project Cloud DOUBLE MANGO 

Project Cloud SOLERO PEACH 

Project Cloud RED GRAPE 

Dovozce dle značení/dolepené etikety: Leduco s.r.o., Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH 

REPUBLIC 

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady) 

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361  

(prodejna TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána) 

Tyto zprávy byly zkráceny, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-

cigarety-pepsi.aspx 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-naplne-do-

elektronicke-cigarety-fantasi-orange-ice-a-fantasi-mango-ice.aspx 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-

cigarety-funta-cherry.aspx 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-

cigarety-project-cloud.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-pepsi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-pepsi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-naplne-do-elektronicke-cigarety-fantasi-orange-ice-a-fantasi-mango-ice.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-naplne-do-elektronicke-cigarety-fantasi-orange-ice-a-fantasi-mango-ice.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-funta-cherry.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-funta-cherry.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-project-cloud.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronicke-cigarety-project-cloud.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH: SLEDUJTE TRENDY S NOVÝM 

INTERAKTIVNÍM NÁSTROJEM EFSA  
Vydáno: 3. 4. 2020  

Autor: EFSA 

EFSA představil souhrnné výsledky za rok 2018 a interaktivní nástroj pro jejich prohlížení. 

EFSA publikoval výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii za rok 2018. 

Zpráva vychází z dat získaných při úředních kontrolách národními kontrolními orgány členských 

států, Islandu, Norska a zahrnuje jak cíleně, tak i náhodně odebrané vzorky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/rezidua-pesticidu-v-potravinach-sledujte-trendy-s-novym-

interaktivnim-nastrojem-efsa.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

PODÍL NEVYHOVUJÍCÍCH NÁLEZŮ CIZORODÝCH LÁTEK V ŽIVOČISNÝCH 

PRODUKTECH LONI KLESL NA 0,06 % 
Vydáno: 7. 4. 2020  
Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých 

látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 92 400 vyšetření na obsah reziduí 

a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil zhruba o 2 000. Navzdory zvýšenému počtu 

vyšetření se podíl nevyhovujících nálezů oproti roku 2018 poměrně výrazně snížil z 0,16 % na 

0,06 %. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/podil-nevyhovujicich-nalezu-cizorodych-latek-v-zivocisnych-

produktech-loni-klesl-na-0-06.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/rezidua-pesticidu-v-potravinach-sledujte-trendy-s-novym-interaktivnim-nastrojem-efsa.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/rezidua-pesticidu-v-potravinach-sledujte-trendy-s-novym-interaktivnim-nastrojem-efsa.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/podil-nevyhovujicich-nalezu-cizorodych-latek-v-zivocisnych-produktech-loni-klesl-na-0-06.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/podil-nevyhovujicich-nalezu-cizorodych-latek-v-zivocisnych-produktech-loni-klesl-na-0-06.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ZA ROK 2019 
Vydáno: 8. 4. 2020  
Autor: SVS 

SVS zveřejnila Výroční zprávu 

Výroční zpráva přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2019 

a její součástí jsou také výsledky odborných činností úřadu za rok 2019. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2019.aspx 

Zdroj: SVS 

 

dTEST: ČÍM SE ŘÍDIT PŘI VÝBĚRU HLADKÉ MOUKY? I LEVNÁ DOBŘE 

POSLOUŽÍ 
Vydáno: 8. 4. 2020  
Autor: dTest 

Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest 

Mouka obvykle patří mezi stálé zásoby každé domácnosti. Spotřebitelská organizace dTest se 

zaměřila na tu hladkou, která má v kuchyni nejširší využití, a v laboratoři nechala otestovat 14 vzorků 

z českých supermarketů. Jak to dopadlo s bezpečností? A je třeba si za dobrou mouku připlatit? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-cim-se-ridit-pri-vyberu-hladke-mouky-i-levna-dobre-

poslouzi.aspx 

Zdroj: dtest.cz 

 

COVID-19 A BEZPEČNOST POTRAVIN: WHO DOPORUČUJE POKYNY PRO 

POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY 
Vydáno: 9. 4. 2020  
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravy SZÚ 

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ 

WHO vydal 7. 4. 2020 ilustrativní materiál pro potravinářské podniky z pohledu onemocnění COVID-

19. Je to návod pro potravináře, ale i organizace kontrolující potraviny a současně jejich výrobu. 

Jistě ji využijí pro svou interní potřebu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/covid-19-a-bezpecnost-potravin-who-doporucuje-pokyny-pro-

potravinarske-podniky.aspx 

Zdroj: SZÚ 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2019.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-cim-se-ridit-pri-vyberu-hladke-mouky-i-levna-dobre-poslouzi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-cim-se-ridit-pri-vyberu-hladke-mouky-i-levna-dobre-poslouzi.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/covid-19-a-bezpecnost-potravin-who-doporucuje-pokyny-pro-potravinarske-podniky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/covid-19-a-bezpecnost-potravin-who-doporucuje-pokyny-pro-potravinarske-podniky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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ŘEPKOVÝ OLEJ JAKO VÝZNAMNÝ ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN 
Vydáno: 15. 4. 2020  
Autor: BIOTRIN 

Informace organizace BIOTRIN 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 bude na trh uveden řepkový olej obsahující omega-3 mastné kyseliny. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/repkovy-olej-jako-vyznamny-zdroj-omega-3-mastnych-

kyselin.aspx 

Zdroj: BIOTRIN 

 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: NAVÝŠENÝ ROZPOČET PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA PŮJDE PŘEDEVŠÍM NA PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY A 

ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN V ČR 
Vydáno: 17. 4. 2020  

Autor: Ministerstvo zemědělství 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství 

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem 

mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn v polovině 

července, celkem Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a potravináře 

4 miliardy korun.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-navyseny-rozpocet-programu-rozvoje-

venkova-pujde-predevsim-na-pestovani-ovoce-a-zeleniny-a-zpracovani-potravin-v-cr.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

VOZIDLO PŘEVÁŽELO DO RAKOUSKA KEBABY V NEVYHOVUJÍCÍCH 

PODMÍNKÁCH 
Vydáno: 21. 4. 2020  
Autor: SVS 

Výsledek kontroly SVS 

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Jihočeského kraje ve spolupráci 

s místními celníky odhalili na hraničním přechodu Dolní Dvořiště dodávku přepravující více než 

půl tuny mrazených kebabů v nevhodných podmínkách. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-prevazelo-do-rakouska-kebaby-v-nevyhovujicich-

podminkach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/repkovy-olej-jako-vyznamny-zdroj-omega-3-mastnych-kyselin.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/repkovy-olej-jako-vyznamny-zdroj-omega-3-mastnych-kyselin.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-navyseny-rozpocet-programu-rozvoje-venkova-pujde-predevsim-na-pestovani-ovoce-a-zeleniny-a-zpracovani-potravin-v-cr.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-navyseny-rozpocet-programu-rozvoje-venkova-pujde-predevsim-na-pestovani-ovoce-a-zeleniny-a-zpracovani-potravin-v-cr.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-prevazelo-do-rakouska-kebaby-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-prevazelo-do-rakouska-kebaby-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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dTEST: U DOPLŇKŮ STRAVY S KYSELINOU LISTOVOU NA ETIKETU 

NESPOLÉHEJTE 
Vydáno: 22. 4. 2020  
Autor: dTest 

Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest 

Pestrý jídelníček nám může přirozenou cestou zajistit všechny potřebné vitamíny. Ne vždy je to 

ale možné, a tak přicházejí na pomoc nejrůznější doplňky stravy. Spotřebitelská organizace 

dTest se zaměřila na potravinové doplňky s kyselinou listovou a do laboratoře poslala 20 vzorků. 

Jak testování dopadlo? A je možné se spolehnout na údaje uváděné na obalech?  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-u-doplnku-stravy-s-kyselinou-listovou-se-na-etiketu-

nespolehejte.aspx 

Zdroj: dTest 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: HRNEK SMALTOVÝ, ČERVENÝ 

S BÍLÝMI PUNTÍKY, 400 ML 
Vydáno: 22. 4. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Upozornění 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: 

Hrnek smaltový, červený s bílými puntíky, 400 ml 

Údaje na dolepené etiketě: HRNEK SMALT 400 ML, Art. No.: 44010314DOT 

EAN:  4824042068561 (neexistuje)  

Země původu/ výrobce: neuvedeni 

Distributor/ Dovozce dle značení: U.T.C. spol. s.r.o., Goodman Jažlovice Logistics Centre, 

Zděbradská 94, 251 01 Říčany – Jažlovice CZ 

Prodejce: Albert Česká republika s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČO: 44012373 

(provozovna: Hypermarket ALBERT, Palackého třída 2748, 530 02 Pardubice) 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-smaltovy-cerveny-s-

bilymi-puntiky-400-ml.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76610.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-u-doplnku-stravy-s-kyselinou-listovou-se-na-etiketu-nespolehejte.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-u-doplnku-stravy-s-kyselinou-listovou-se-na-etiketu-nespolehejte.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-smaltovy-cerveny-s-bilymi-puntiky-400-ml.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-smaltovy-cerveny-s-bilymi-puntiky-400-ml.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DOPLNĚK STRAVY ŠKODLIVÝ PRO 

LIDSKÉ ZDRAVÍ S MNOŽSTVÍM ANABOLICKÝCH STEROIDŮ 
Vydáno: 23. 4. 2020  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s množstvím 

anabolických steroidů a dalších nepovolených látek. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-

lidske-zdravi-s-mnozstvim-anabolickych-steroidu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

DVA VÝROBKY SPOLEČNOSTI FARMA KOZÍ HRÁDEK PŘIŠLY O ZNAČKY 

KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
Vydáno: 27. 4. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF 

Farmě Kozí Hrádek s.r.o. byly odebrány značka KLASA pro výrobek Ondráš a značka Regionální 

potravina pro Čerstvé máslo - BIO. Jedním z důvodů k jejich odebrání bylo závažné porušení 

způsobu zajištění welfare zvířat. Výrobek Ondráš získal značku KLASA v loňském roce, Čerstvé 

máslo BIO bylo držitelem značky Regionální potravina od roku 2018. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dva-vyrobky-spolecnosti-farma-kozi-hradek-prisly-o-znacky-

klasa-a-regionalni-potravina.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

dTEST: KÁVOVÉ NÁHRAŽKY: SLADŠÍ NEŽ ORIGINÁL 
Vydáno: 28. 4. 2020  
Autor: dTest 

Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest 

Původním smyslem kávovin bylo nahradit drahou nebo zcela nedostupnou kávu. Dnes je ale 

kávy na trhu dost a cenově se kávoviny vyrovnají lacinějším instantním kávám. Spíš než 

náhražku tak představují alternativu pro ty, kdo se vyhýbají kofeinu nebo chtějí využít výživově 

zajímavé látky z čekanky. Spotřebitelský časopis dTest nakoupil v českých obchodech 17 

různých kávových náhražek a porovnal jejich složení. Ačkoliv se zdají být všechny stejné, jejich 

výživové hodnoty se mohou zásadně lišit.  

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-lidske-zdravi-s-mnozstvim-anabolickych-steroidu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-lidske-zdravi-s-mnozstvim-anabolickych-steroidu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/dva-vyrobky-spolecnosti-farma-kozi-hradek-prisly-o-znacky-klasa-a-regionalni-potravina.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dva-vyrobky-spolecnosti-farma-kozi-hradek-prisly-o-znacky-klasa-a-regionalni-potravina.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/dtest-kavove-nahrazky-sladsi-nez-original.aspx 

Zdroj: dTest 

 

VÝSLEDKY KONTROL SZPI V R. 2019: NEJVÍCE NEDOSTATKŮ U 

POTRAVIN Z DOVOZU 
Vydáno: 30. 4. 2020  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2019 celkem 45 088 vstupů 

do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a 

internetových obchodů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-szpi-v-r-2019-nejvice-nedostatku-u-potravin-z-

dovozu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-kavove-nahrazky-sladsi-nez-original.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-szpi-v-r-2019-nejvice-nedostatku-u-potravin-z-dovozu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-szpi-v-r-2019-nejvice-nedostatku-u-potravin-z-dovozu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ 
Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Manuály vydané MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že na přelomu dubna a května připraví 

soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Ministr školství Robert Plaga včera, 

v pátek 1. května, na tiskové konferenci oznámil, že resort materiály finalizoval a nyní budou 

distribuovány do škol a zřizovatelům. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

Zdroj: msmt.cz 

 

ZMĚNY ZÁKONA O DPH V PRAXI ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Vydáno: 14. 4. 2020  
Autor: Ing. Halka Žaludová  

Článek uveřejněný na portálu jidelny.cz 

Navzdory nouzovému stavu a uzavření škol začíná od 1. května 2020 platit novela zákona o DPH. 

Dotkne se i školních jídelen. Víte jak? Jste na změny DPH připraveni? Pokud ne, seznamte se s 

návodem zkušené vedoucí a ekonomky, která vám radí krok za krokem, jak na to. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2055 

Zdroj: jidelny.cz 

 

DOPORUČENÍ MZ ČR K UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ OD 27. 4. 2020 
Vydáno: 27. 4. 2020  

Informace zveřejněné na socr.cz 

Např. požadavky vztahující se na všechny povolené provozovny do 2 500 metrů čtverečních 

(počítá se plocha vyhrazená pro klienty). 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.socr.cz/clanek/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-27-4-2020/ 

Zdroj: MZ ČR 

 

 

 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
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https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2055
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http://www.socr.cz/clanek/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-27-4-2020/
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