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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 PROSINEC 2018   

  

LEGISLATIVA ČR  

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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Sdělení č. 295/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami pro rok 2019  

 Platnost od 20. 12. 2018  

 

Nové účinné předpisy 

Vyhláška č. 248/2018 Sb. o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 

 Platnost od 31. 10. 2018  

 Účinnost od 1. 12. 2018  

 

Zrušené předpisy 

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro 

nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a 

medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí  

 Platnost od 31. 12. 1997  

 Účinnost od 31. 12. 1997 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-295
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-248
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-335
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Vyhláška č. 45/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se 

provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě 

nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní 

alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí  

 Platnost od 10. 3. 2000  

 Účinnost od 1. 4. 2000 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 57/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), 

i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná 

vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a 

droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. 

 Platnost od 28. 2. 2003  

 Účinnost od 1. 1. 2004 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 289/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), 

h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických 

nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, 

kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 

 Platnost od 13. 5. 2004  

 Účinnost od 12. 7. 2004 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 115/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), 

h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických 

nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, 

kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 

 Platnost od 27. 4. 2011  

 Účinnost od 1. 5. 2011 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-45
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-57
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-289
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-115
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Vyhláška č. 330/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), 

h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických 

nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, 

kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 

 Platnost od 23. 10. 2013  

 Účinnost od 28. 10. 2013 

 Zrušeno k 1. 12. 2018 (rušící předpis 248/2018 Sb.) 

 

Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 110/1997 SB., O 

POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ 

NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY  

Poslední změna: 7. 12. 2018  

 

Cíle návrhu  

Cílem novely je zejména upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku ve 

vztahu k předmětu činnosti tak, aby příslušný orgán disponoval aktuálními a kompletními informacemi, 

upravit povinnost provozovatelů potravinářského podniku, příslušných orgánů a celního úřadu 

v souvislosti s dovozem některých potravin ze třetích zemí. Novela dále zpřesňuje některé stávající 

ustanovení zákona s cílem zlepšit výkon dozorové činnosti a vyjímá alkoholické nápoje ze stávající 

povinnosti darovat pro uvádění na trh nevyhovující potraviny potřebným. 

 

Historie procesu  

Vláda 

9. 11. 2018 – V připomínkovém řízení 

7. 12. 2018 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm  

  

 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-330
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
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LEGISLATIVA EU  

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018“)  

  

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

lex.europa.eu/oj/2018/12/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc prosinec.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1936 ze dne 10. prosince 2018, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o maximální limit dimethylaminoethanolu (DMAE) Text 

s významem pro EHP. 

ÚV L 314, 11. 12. 2018, s. 34 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1967 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 37/2010 pro klasifikaci látky paromomycin, pokud jde o jeho maximální limit reziduí (Text s významem 

pro EHP) 

ÚV L 316, 13. 12. 2018, s. 6 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1878 ze dne 26. listopadu 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Scrumbie de Dunăre afumată" 

(CHOP)) 

ÚV L 307, 3. 12. 2018, s. 22  
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1924 ze dne 7. prosince 2018 o zrušení zápisu chráněného 

zeměpisného označení „Mostviertler Birnmost“ (CHZO) 

ÚV L 313, 10. 12. 2018, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1956 ze dne 6. prosince 2018, kterým se schvaluje změna 

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

(Mantinia) (CHOP)) 

ÚV L 315, 12. 12. 2018, s. 22 

 

 

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/2018/12/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/12/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1963 ze dne 6. prosince 2018 o udělení ochrany podle článku 

99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Monzinger Niederberg“ (CHOP) 

ÚV L 316, 13. 12. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1964 ze dne 6. prosince 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Uhlen Blaufüsser 

Lay“ (CHOP) 

ÚV L 316, 13. 12. 2018, s. 3  

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1965 ze dne 6. prosince 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Uhlen Roth Lay“  

ÚV L 316, 13. 12. 2018, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1966 ze dne 6. prosince 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Uhlen Laubach“  

ÚV L 316, 13. 12. 2018, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1978 ze dne 10. prosince 2018, kterým se schvalují změny, 

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

původu a chráněných zeměpisných označení („Cidre de Bratagne“/Cidre breton (CHZO)) 

ÚV L 317, 14. 12. 2018, s. 9 

 

NOVÉ POTRAVINY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1991 ze dne 13. prosince 2018, kterým se povoluje uvádění 

na trh bobulí Lonicera caeruela L. jako tradiční potraviny ze třetích zemí 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 320, 17. 12. 2018, s. 22 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2016 ze dne 18. prosince 2018, kterým se v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvádění na trh zdobených zrn 

Digitaria exilis jako tradiční potraviny ze třetích zemí a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 323, 19. 12. 2018, s. 1 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2017 ze dne 18. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení 

sirupu ze sorghum bicolor (L.) Moench na trh jako tradiční potraviny ze třetí země 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 323, 19. 12. 2018, s. 4 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace alkoholu pro účely osvobození od 

spotřební daně    

ÚV L 307, 3. 12. 2018, s. 24 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1888 ze dne 3. prosince 2018, kterým se stanoví, že 

dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 20/2013 a podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 není vhodné 

pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly a Peru  

ÚV L 308, 4. 12. 2018, s. 49 

 

Směrnice rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, 

pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod 

mezi členskými státy   

ÚV L 311, 7. 12. 2018, s. 3 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2045 ze dne 19. prosince 2018,  kterým se obnovuje povolení 

k uvádění na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-

ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K (2018) 8239) (Text s významem pro 

EHP) 

ÚV L 327, 21. 12. 2018, s. 65  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2046 ze dne 19. prosince 2018,  kterým se povoluje uvádět na 

trh produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 

88017 × 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující 

dvě, tři nebo čtyři jediné události MON 87427, MON 89034,1507, MON 88017 a 59122 a kterým se 

zrušuje rozhodnutí 2011/366 / EU (oznámeno pod číslem K (2018) 8238) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 327, 21. 12. 2018, s. 70 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1879 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) č. 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného 

v rámci nabídkového řízení  

ÚV L 307, 3. 12. 2018, s. 23 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1982 ze dne 13. prosince 2018 o minimální prodejní ceně 

sušeného odstředěného mléka pro 29. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení 

zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080  

ÚV L 317, 14. 12. 2018, s. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

VÝSKYTY VIROVÝCH CHOROB V ŘEPCE JSOU LETOS OPĚT VYSOKÉ 
Vydáno: 3. 12. 2018  

Autor: ÚKZÚZ  

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 3. 12. 2018 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se již druhým rokem zapojil do 

testování odrůd řepky ozimé na přítomnost viru žloutenky vodnice (TuYV), a to za účelem 

posouzení citlivosti jednotlivých odrůd k tomuto hospodářsky významnému patogenu. Tato 

činnost opět probíhala v úzké spolupráci ÚKZÚZ a České zemědělské univerzity v Praze. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/vyskyty-virovych-chorob-v-repce-jsou-letos-opet-vysoke.aspx 

Zpracoval: Ing. Jakub Beránek, Ph.D., Ing. Dan Spáčil, Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. 

Zdroj: ÚKZÚZ  

 

SZPI ZJISTILA DOVOZOVÝ KVĚTÁK S KOKTEJLEM PESTICIDŮ 
Vydáno: 5. 12. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 12. 2018 

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila 

kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži čerstvého květáku 

ve velkoskladu společnosti BOVYS, s.r.o., Dědová 40, 53901 Dědová (provozovna Štoky 516). 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-dovozovy-kvetak-s-koktejlem-pesticidu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 
 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/vyskyty-virovych-chorob-v-repce-jsou-letos-opet-vysoke.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-dovozovy-kvetak-s-koktejlem-pesticidu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA FALŠOVANÝ „VÝBĚROVÝ 

DŽEM“ 
Vydáno: 10. 12. 2018  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 12. 2018.  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Kaufland Česká 

republika v.o.s., aby neprodleně stáhla ze všech svých poboček falšovanou potravinu K-Classic 

Višňový džem výběrový, v balení 450 g, datum minimální trvanlivosti: 27. 10. 2019, označeno: 

„prodávající: Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 203, Praha“, vyrobeno v Německu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-falsovany-vyberovy-dzem.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

KONTROLA SVS ODHALILA NEVYHOVUJÍCÍ PRODEJ ŽIVÝCH RYB A 

ZKAŽENÉ CHLAZENÉ RYBY  
Vydáno: 10. 12. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 7. 12. 2018 

Státní veterinární správa provedla společnou kontrolu s policií v areálu tržnice An Dong v Praze 

Malešicích. Veterinární inspektoři u jednoho z prodejců zjistili, že uchovával k prodeji těla 

mrtvých nekuchaných sladkovodních ryb, které již vykazovaly známky smyslových změn. 

Povrch těl byl zapáchající, oslizlý a měl změněnou barvu. Dále byl u stejného subjektu zjištěn 

prodej živých ryb v nevyhovujících podmínkách, káď byla přeplněná, okysličení nedostatečné, 

ryby jevily známky dušení, některé byly v nefyziologické poloze a jiné dokonce leklé. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-nevyhovujici-prodej-zivych-ryb-a-zkazene-

chlazene-ryby.aspx 

Zdroj: SVS  

 

 
 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-falsovany-vyberovy-dzem.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-falsovany-vyberovy-dzem.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-nevyhovujici-prodej-zivych-ryb-a-zkazene-chlazene-ryby.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-nevyhovujici-prodej-zivych-ryb-a-zkazene-chlazene-ryby.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
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PLZEŇSKÝ PRAZDROJ SVOLÁVÁ Z TRHU 5L SOUDKY PILSNER URQUELL 

S DATEM MINIMÁLNÍ SPOTŘEBY 6. 3. 2019  
Vydáno: 11. 12. 2018  

Autor: Plzeňský Prazdroj  

Informace Plzeňského Prazdroje ze dne 11. 12. 2018  
Plzeňský Prazdroj zaznamenal u několika 5 litrových soudků Pilsner Urquell s datem spotřeby 

6. 3. 2019 vyboulení obalu způsobené přítomností kvasinek. Pivo s uvedeným datem spotřeby je 

zdravotně nezávadné. Upozorňuje ale spotřebitele, aby si zkontrolovali datum minimální 

spotřeby, popř. šarži, a v případě pozitivního zjištění se obrátili na infolinku společnosti, kde se 

dozví, jak dále postupovat.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/plzensky-prazdroj-svolava-z-trhu-5l-soudky-pilsner-urquell-s-datem-

minimalni-spotreby-6-3-2019.aspx 

Zdroj: Plzeňský Prazdroj 

 

CAMPYLOBACTER – BAKTERIE NA SLEPIČÍCH VEJCÍCH  
Vydáno: 13. 12. 2018  

Autor: Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) 

Campylobacter - nejvýznamnější bakteriální patogen způsobující průjem může být přenášen na 

vaječných skořápkách. K zamezení infekce jsou důležitá preventivní opatření. 

Vejce jsou oblíbenou potravinou. V České republice je roční spotřeba vajec asi 255 kusů na 

osobu, v Německu přibližně 235 kusů na osobu. Kauza z loňského roku, kdy byl ve vejcích 

z Belgie a Nizozemska detekován toxický insekticid fipronil, vyvolala u spotřebitelů značný 

rozruch. Málokdo ale ví, že nejčastější bakteriální patogen způsobující potravinové infekce, se 

nachází běžně na povrchu vajec. Jedná se o bakterii Campylobacter, která způsobuje střevní 

záněty (enteritidy), doprovázené bolestí žaludku, horečkou a někdy také krvavým průjmem. 

Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) zjišťoval úroveň vědomostí o výskytu 

bakterie Campylobacter na slepičích vejcích a vydal doporučení, jak je možné se před těmito 

infekcemi bránit. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/campylobacter-bakterie-na-slepicich-vejcich.aspx  

Zdroj: BfR 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/plzensky-prazdroj-svolava-z-trhu-5l-soudky-pilsner-urquell-s-datem-minimalni-spotreby-6-3-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/plzensky-prazdroj-svolava-z-trhu-5l-soudky-pilsner-urquell-s-datem-minimalni-spotreby-6-3-2019.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/campylobacter-bakterie-na-slepicich-vejcich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/campylobacter-bakterie-na-slepicich-vejcich.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA V TRŽNÍ SÍTI KAPII 

S NADLIMITNÍM MNOŽSTVÍM LÁTKY REGULUJÍCÍ RŮST ROSTLIN 
Vydáno: 14. 12. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 14. 12. 2018.  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující potravinu v tržní síti 

prodejce Tesco Stores ČR a.s. – kapii červenou v plastové vaničce, šarže: „LOT: 123/10/18“, 

dodavatel: EFES, spol s r.o., Praha 5, země původu: Maďarsko.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-kapii-s-nadlimitnim-

mnozstvim-latky-regulujici-rust-rostlin.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

V BEZLEPKOVÝCH TĚSTOVINÁCH SAM MILLS JE LEPEK V NADLIMITNÍM 

MNOŽSTVÍ  
Vydáno: 18. 12. 2018  

Autor: dTEST 

Informace spotřebitelské organizace dTEST 

Lidem s celiakií nebo alergií na lepek způsobuje konzumace potravin z běžné mouky zdravotní 

potíže. Oprávněně očekávají, že těstoviny deklarované jako bezlepkové nebudou lepek 

obsahovat. Otestovali jsme přítomnost lepku v bezlepkových těstovinách a zjistili, že vřetena 

Sam Mills Pasta d´oro Gluten Free Fusilli obsahují jeho nadlimitní množství. Rádi bychom 

spotřebitele s bezlepkovou dietou varovali před konzumací tohoto výrobku. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/v-bezlepkovych-testovinach-sam-mills-je-lepek-v-nadlimitnim-

mnozstvi.aspx     

Zdroj: dTEST 

 
 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-kapii-s-nadlimitnim-mnozstvim-latky-regulujici-rust-rostlin.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-kapii-s-nadlimitnim-mnozstvim-latky-regulujici-rust-rostlin.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/v-bezlepkovych-testovinach-sam-mills-je-lepek-v-nadlimitnim-mnozstvi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/v-bezlepkovych-testovinach-sam-mills-je-lepek-v-nadlimitnim-mnozstvi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/v-bezlepkovych-testovinach-sam-mills-je-lepek-v-nadlimitnim-mnozstvi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
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SVS V ŘEZNICTVÍ NA PLZEŇSKU ODHALILA 800 KG MASA NEZNÁMÉHO 

PŮVODU   
Vydáno: 18. 12. 2018  

Autor: SVS   

Informace SVS ze dne 18. 12. 2018  

Státní veterinární správa (SVS) pro Plzeňský kraj při kontrole řeznictví s občerstvením 

v Chotěšově u Plzně zjistila závažná pochybení. Jednalo se především o takřka 800 kg masa 

neznámého původu, výrobky s prošlou dobou spotřeby či provádění činností bez řádné 

registrace.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-reznictvi-na-plzensku-odhalila-800-kg-masa-neznameho-

puvodu.aspx     

Zdroj: SVS 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SKLENĚNÉ ODLIVKY „OMEZUJE 

JEN ŘIDIČE TY JEDEŠ DÁL“ 
Vydáno: 19. 12. 2018  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 12. 2018. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

skleněné odlivky „omezuje jen řidiče ty jedeš dál“ 

EAN kód: 8591382341093 (kód patří jiné firmě) 

Výrobce/ země původu: nezjištěni 

Distributor/ distributor dle nabývacího dokladu: Josef Chládek, U stavu 597, 783 14 Bohuňovice, 

IČO: 05691656/ Roman Fojtů, Haškova 560, 790 81  Česká Ves, IČO: 46088296 

Prodejci: TRAFIKA Eva Válková, Hlavní 81, 739 11 Frýdlant n. O., IČO: 69611599/ Karel Řehák, servis 

a prodej elektro, 788 05 Libina, IČO: 13615190/ RASTY, spol. s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 

3, IČO: 29236843/ Smékalová Romana - Rybářův ráj, Pivovarská 812, 569 43 Jevíčko, IČO: 12356263   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-omezuje-jen-

ridice-ty-jedes-dal.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-reznictvi-na-plzensku-odhalila-800-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-reznictvi-na-plzensku-odhalila-800-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-reznictvi-na-plzensku-odhalila-800-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-omezuje-jen-ridice-ty-jedes-dal.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-omezuje-jen-ridice-ty-jedes-dal.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/


  

  

 

13 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA RADY EU – DOHODY O SMĚRNICI K NEKALÝM 

OBCHODNÍM PRAKTIKÁM BYLO DOSAŽENO 
Vydáno: 21. 12. 2018  

Autor: Rada EU  

Informace PK ČR 

Dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám bylo dosaženo, směrnice bude chránit 

veškeré dodavatele s celkovým obratem menším než 350 milionů €. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/tiskova-zprava-rady-eu-dohody-o-smernici-k-nekalym-obchodnim-

praktikam-bylo-dosazeno.aspx 

Zdroj: PK ČR 

 

SVS ZKONTROLUJE PŘIBLIŽNĚ 30 PROCENT PRODEJCŮ VÁNOČNÍCH 

KAPRŮ  
Vydáno: 21. 12. 2018  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 20. 12. 2018  

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) budou letos podobně jako v předchozích letech 

kontrolovat pouliční prodejce vánočních kaprů. SVS eviduje k 19. prosinci v rámci celé ČR téměř 

2400 prodejních míst. Veterinární inspektoři zkontroluji přibližně 30 % prodejních míst a při 

kontrolách se zaměří zejména na zacházení s živými rybami a na hygienické podmínky prodeje.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zkontroluje-priblizne-30-procent-prodejcu-vanocnich-

kapru.aspx 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA DOPLNĚK STRAVY TÉMĚŘ BEZ 

VITAMÍNŮ  
Vydáno: 21. 12. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 12. 2018 

V rámci cílených kontrol jakosti a bezpečnosti doplňků stravy Stání zemědělská a potravinářská 

inspekce zakázala společnosti PHARMOS, a.s., Ostrava uvádět do oběhu nevyhovující doplněk 

„Fytofontana AURECON Ring stop“, označení šarže: 0421, datum minimální trvanlivosti: 16. 10. 

2021, výrobce: Herb-pharma AG Schweiz, země původu: Švýcarsko. 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/tiskova-zprava-rady-eu-dohody-o-smernici-k-nekalym-obchodnim-praktikam-bylo-dosazeno.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/tiskova-zprava-rady-eu-dohody-o-smernici-k-nekalym-obchodnim-praktikam-bylo-dosazeno.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/svs-zkontroluje-priblizne-30-procent-prodejcu-vanocnich-kapru.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zkontroluje-priblizne-30-procent-prodejcu-vanocnich-kapru.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/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-temer-bez-

vitaminu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

NOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘEDPISY EU – LISTOPAD 2018  
Vydáno: 28. 12. 2018  

Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková  

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.  

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně 

zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin 

a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-listopad-2018.aspx 

 

DALŠÍ INFORMACE K ŘEŠENÍ TZV. DVOJÍ KVALITY POTRAVIN  
Vydáno: 28. 12. 2018  

Autor: Zemědělský svaz ČR 

Jednání budou pokračovat od ledna 2019 na expertní úrovni  

V poslední době se v Bruselu i v řadě členských zemí hodně mluvilo a psalo o řešení dvojí kvality 

potravin. Rakousko, které koncem roku 2018 skončí jako předsednická země EU, postihování 

dvojí kvality vypustilo. Ministr Toman k tomu mj. uvedl: "Evidentně Rakousko to chtělo uzavřít 

nějakým kompromisem a pravděpodobně rakouské předsednictví podlehlo velkým tlakům 

nadnárodních firem...Ty jednání budou pokračovat od ledna na expertní úrovni a věřím, že se 

nám to podaří prosadit v dalším období, já si domlouvám schůzku s rumunským ministrem 

zemědělství, protože Rumunsko bude předsedat od 1. ledna Evropské unii a budeme o tom velmi 

intenzivně jednat. Myslím, že země V4 jsou na jedné lodi." 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-informace-k-reseni-tzv-dvoji-kvality-potravin.aspx 

Zdroj: Zemědělský svaz ČR 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-temer-bez-vitaminu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-temer-bez-vitaminu.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/nove-potravinarske-predpisy-eu-listopad-2018.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-informace-k-reseni-tzv-dvoji-kvality-potravin.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 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE UZAVŘELA NELEGÁLNÍ „DOMÁCÍ“ VÝROBNU 

MUNGO KLÍČKŮ PRO RIZIKO ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÝCH BAKTERIÍ 
Vydáno: 3. 12. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 12. 2018  

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor v nelegální 

pěstírně a výrobně „mungo klíčky“ provozované kontrolovanou osobou Tuan Anh Pham, Za 

rybníčky 694, 149 00 Praha Šeberov. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-nelegalni-domaci-vyrobnu-mungo-

klicku-pro-riziko-sireni-nebezpecnych-bakterii.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ V ČÍNSKÉ RESTAURACI 

VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU  
Vydáno: 4. 12. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 4. 12. 2018 

Kontrola Státní veterinární správy v Čínské – vietnamské restauraci na nám. Republiky ve Žďáru 

nad Sázavou v Kraji Vysočina zjistila závažná porušení hygienických předpisů. V mrazicím boxu 

se nacházelo 16 kilogramů živočišných produktů neznámého původu (dělené drůbeží maso a 

výsekové maso bez identifikace). Potraviny byly zabaleny do mikroténových sáčků, na nichž 

chybělo označení, datum použitelnosti či zmrazení. Produkty navíc vykazovaly výrazné smyslové 

změny. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/zavazna-poruseni-hygienickych-predpisu-v-cinske-restauraci-ve-

zdare-nad-sazavou.aspx  

Zdroj: SVS 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-nelegalni-domaci-vyrobnu-mungo-klicku-pro-riziko-sireni-nebezpecnych-bakterii.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-nelegalni-domaci-vyrobnu-mungo-klicku-pro-riziko-sireni-nebezpecnych-bakterii.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/zavazna-poruseni-hygienickych-predpisu-v-cinske-restauraci-ve-zdare-nad-sazavou.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/zavazna-poruseni-hygienickych-predpisu-v-cinske-restauraci-ve-zdare-nad-sazavou.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
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OMEZOVÁNÍ PLASTŮ VE STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH Z POHLEDU 

HYGIENIKA – ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY VEŘEJNOSTI  
Vydáno: 6. 12. 2018  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP k problematice omezování jednorázových obalů a plastů. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") podporuje trend omezování 

nadbytečného používání plastů. Stále  platí, že pro kontakt s potravinami, i z hlediska 

hygienických požadavků, jsou nejvhodnější klasické materiály, jako je sklo, keramika, porcelán 

a kvalitní nerezová ocel. HSHMP obdržela množství dotazů k problematice omezování 

jednorázových obalů a plastů, ze kterých vyplývá, že mezi spotřebiteli i provozovateli podniků je 

mnoho nejasností, co je, a co není v souladu s platnou legislativou. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

 https://bezpecnostpotravin.cz/omezovani-plastu-ve-stravovacich-sluzbach-z-pohledu-hygienika-

odpovedi-na-caste-dotazy-verejnosti.aspx  

Zdroj: HSHMP 

 

VĚTŠINA STÁNKŮ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH HYGIENU DODRŽUJE  
Vydáno: 27. 12. 2018  

Autor: HSHMP  

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 21.12. 2018 

Pražští hygienici provedli v předvánočním období několik kontrol vybraných pražských 

vánočních trhů. Žádné vetší prohřešky při kontrolách nezaznamenali. Kontrolami prošly vánoční 

trhy na Staroměstském náměstí a u obchodního domu Kotva v Praze 1, u stanice metra Anděl 

v Praze 5, na Náměstí Míru v Praze 2, na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 a před obchodním 

centrem Eden v Praze 10. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vetsina-stanku-na-vanocnich-trzich-hygienu-dodrzuje.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/omezovani-plastu-ve-stravovacich-sluzbach-z-pohledu-hygienika-odpovedi-na-caste-dotazy-verejnosti.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/omezovani-plastu-ve-stravovacich-sluzbach-z-pohledu-hygienika-odpovedi-na-caste-dotazy-verejnosti.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/vetsina-stanku-na-vanocnich-trzich-hygienu-dodrzuje.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

