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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 LISTOPAD 2019   

 LEGISLATIVA ČR  

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

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Vyhláška č. 274/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné 

výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 

 Platnost od 6. 11. 2019 

 Účinnost od 1. 1. 2020 

 

Sdělení Ministerstva financí č. 294/2019 Sb. o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam 

zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019  

 Platnost od 14. 11. 2019 

 

Nové účinné předpisy 

Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

 Platnost od 9. 10. 2019 

 Účinnost od 1. 11. 2019 

 

Zákon č. 276/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a 

velkoobchodě  

 Platnost od 6. 11. 2019 

       Účinnost od 21. 11. 2019 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-294
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-256
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-276
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Nová konsolidovaná znění starších předpisů 

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb  

 Platnost od 13. 4. 2016 

 Účinnost od 1. 12. 2016 

 Aktuální znění od 1. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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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/2019/11/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc listopad.  

 

NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1976 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se povoluje uvedení 

fenylcapsaicinu na trh jako nové potraviny na základě 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 308, 29. 11. 2019, s. 40 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1979 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se povoluje uvedení 

směsi 2´-fukosyllaktózy/ difukosyllaktózy na trh 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 308, 29. 11. 2019, s. 62 

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1881 ze dne 8. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 37/2010 za účelem klasifikace látky diflubenzuron podle maximálního limitu reziduí (Text s významem 

pro EHP) 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 8 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1881/2006, pokud jde o maximální limity citrinin v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými 

kvasnicemi Monascus purpureus (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 293, 14. 11. 2019, s. 2 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1841 ze dne 31. října 2019 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vlees van het rood ras van West-

Vlaanderen“ (CHOP) 

ÚV L 282, 4. 11. 2019, s. 15 

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/2019/11/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/11/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) 2019/1852 ze dne 30. října 2019, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Gall del Penedès“ (CHZO) 

ÚV L 285, 6. 11. 2019, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1670 ze dne 31. října 2019, kterým se schvalují změny 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Izsáki Arany 

Sárfehér“ (CHOP)) 

ÚV L 286, 7. 11. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1876 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Roma“(CHOP)) 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1877 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Valle 

d´Itria“(CHZO)) 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1878 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Vigneti delle 

Dolomiti“/ „Weinberg Dolomiten“ (CHZO)) 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1879 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se schvaluje změna 

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

(CHZO)) 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1880 ze dne 4. listopadu 2019, kterým se názvu „Vera de 

Estenas“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1308/2013 

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 7 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1920 ze dne 18. listopadu 2019 o udělení ochrany podle článku 

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

ÚV L 298, 19. 11. 2019, s. 1 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1940 ze dne 15. listopadu 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Paški sir“ (CHOP) 

ÚV L 303, 25. 11. 2019, s. 25 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1860 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí 

nařízení Komise (EU) č. 1313/2014 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých 

upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (jmenovitě mandarinek atd.) pocházejících 

z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 

Rady (ES) č. 1225/2009 

ÚV L 286, 7. 11. 2019, s. 13 

 

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1864 ze dne 24. října 2019 o podpisu jménem Unie dohody ve formě 

výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku 

XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso 

ÚV L 289, 8. 11. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1872 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění příloha I 

nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Japonska na seznamu třetích zemí, území, 

oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží 

komodity (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 289, 8. 11. 2019, s. 47 

 

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1875 ze dne 8. listopadu 2019 o uzavření Dohody o volném obchodu 

mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou 

ÚV L 294, 14. 11. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1927 ze dne 19. listopadu 2019 o výjimkách z pravidel 

„původních produktů“ stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou 

republikou, která se použijí v mezích ročních kvót pro některé produkty ze Singapuru  

ÚV L 299, 20. 11. 2019, s. 45 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1980 ze dne 26. listopadu 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 308, 29. 11. 2019, s. 69 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1981 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a jejich regionů povolených pro vstup 

hlemýžďů, želatiny a kolagenu a hmyzu určeného pro lidskou spotřebu do Evropské unie (Text 

s významem pro EHP)  

ÚV L 308, 29. 11. 2019, s. 72 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) 

č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých 

potravinách (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 289, 8. 11. 2019, s. 37 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/1871 ze dne 7. listopadu 2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro 

nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení 

rozhodnutí 2005/34/ES (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 289, 8. 11. 2019, s. 41 

 

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se 

doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde 

lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků 

z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek 

OIV (Úř. Věst. L 149, 7.6.2019) 

ÚV L 289, 8. 11. 2019, s. 59 

 

Doporučení Komise (EU) 2019/1888 ze dne 7. listopadu 2019 o monitorování přítomnosti akrylamidu 

v některých potravinách  

ÚV L 290, 11. 11. 2019, s. 31 

 

Oprava nařízení Komise (ES) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje 

nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové 

v některých potravinách (Úř. Věst. L 289, 8.11.2019) 

ÚV L 298, 19. 11. 2019, s. 12 
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NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NEVPUSTILA DO ČR ZÁSILKU ČAJE Z ČÍNY 

S 4x PŘEKROČENÝM LIMITEM PRO PESTICIDY 
Vydáno: 1. 11. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol 

potravin z dovozu zjistila nevyhovující šarži čaje původem z Číny. Šarži SZPI nevpustila do 

vnitřního trhu EU ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně. Důvodem je čtyřnásobné 

překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidu.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-zasilku-caje-z-ciny-s-4x-

prekrocenym-limitem-pro-pesticidy.aspx 

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

Zdroj:  SZPI 

 

CO PRODUKT ZLATÉ SLAZENÍ SKUTEČNĚ JE? 
Vydáno: 1. 11. 2019  

Autor: Společnost pro výživu 

Informace z Poradny Společnosti pro výživu 

Je u nás skutečně možné propagovat naprostou nezdravost jako zdraví prospěšnou potravinu 

pro těhotné, nejmenší děti a nemocné – diabetiky? Tvrdit, že jde fruktózou sladit bez výčitek, mít 

produkt, kde na titulní straně obalu je: Sirup se sladidly z rostliny Stévie a přitom v obsahu je na 

prvním místě fruktóza? Osobně si myslím, že posoudit je třeba produkt nejen z pohledu 

nutričního, ale i legislativního.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/co-produkt-zlate-slazeni-skutecne-je.aspx 

Zdroj:  Společnosti pro výživu 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-zasilku-caje-z-ciny-s-4x-prekrocenym-limitem-pro-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-zasilku-caje-z-ciny-s-4x-prekrocenym-limitem-pro-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/co-produkt-zlate-slazeni-skutecne-je.aspx
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NELEGÁLNÍ PORÁŽKA A PRODEJ MASA Z DOMÁCÍ PORÁŽKY 

V JIHOČESKÉM KRAJI 
Vydáno: 4. 11 2019  

Autor: SVS 

SVS informuje o výsledcích kontrol 

Inspektoři Státní veterinární správy z Jihočeského kraje odhalili v uplynulých dnech dva případy 

nelegálního porážení či prodeje masa. V prvním případě zjistili v objektu zemědělského družstva na 

Strakonicku nelegální porážku prasat. Ve druhém případě bylo zjištěno, že chovatel z Písecka 

nelegálně prodává hovězí maso z domácí porážky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-porazka-a-prodej-masa-z-domaci-porazky-v-jihoceskem-

kraji.aspx  

Zdroj: SVS 
 

VAROVÁNÍ PŘES MASOVÝMI PŘÍKRMY PRO DĚTI, MOHOU OBSAHOVAT 

ČÁSTI PLASTU 
Vydáno: 6. 11. 2019  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS  

Státní veterinární správa (SVS) obdržela od německých dozorových orgánů prostřednictvím 

systému rychlého varování RASFF informaci o tom, že se na českém trhu objevila zásilka více 

než 1500 kusů balení dětského masového příkrmu, který by mohl obsahovat části modré 

plastové fólie. Produkt prodává řetězec drogérií dm drogerie markt, který již zahájil preventivní 

stahování celé šarže výrobku z trhu. Zákazníci, kteří by měli produkt doma, jej mohou vrátit 

v místě prodeje. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-masovymi-prikrmy-pro-deti-mohou-obsahovat-

casti-plastu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

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/nelegalni-porazka-a-prodej-masa-z-domaci-porazky-v-jihoceskem-kraji.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-porazka-a-prodej-masa-z-domaci-porazky-v-jihoceskem-kraji.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-masovymi-prikrmy-pro-deti-mohou-obsahovat-casti-plastu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-masovymi-prikrmy-pro-deti-mohou-obsahovat-casti-plastu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NAŘÍDILA STAŽENÍ KLOBÁS Z DOVOZU SE 

SNÍŽENÝM OBSAHEM MASA  
Vydáno: 7. 11. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI 

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

republika v.o.s., aby neprodleně stáhla ze všech svých poboček nevyhovující šarži trvanlivého 

masného výrobku Tyrolini Tyrolské klobásky v balení 120 g, označení data minimální trvanlivosti 

DMT: 05.12.2019, výrobce: Handl Tyrol GmbH, Bundesstrasse 33, A-6551 Pians, Rakousko. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-naridila-stazeni-klobas-z-dovozu-se-

snizenym-obsahem-masa.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

SVS STAHUJE DĚTSKOU VÝŽIVU S TUŇÁKEM KVŮLI ZVÝŠENÉMU 

OBSAHU RTUTI 
Vydáno: 8. 11. 2019  
Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS 

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu dětskou výživu „Hamánek Tuňák se 

zeleninou a bramborem“. Vyšetření prokázala zvýšený obsah rtuti. Většina výrobku byla 

exportována do zahraničí, menší část šla na český trh. V České republice byl prodáván například 

v obchodních řetězcích Kaufland, Tesco a Albert či internetovém obchodě Mall.cz. Spotřebitelé, 

kteří výrobek zakoupili, jej mohou vracet přímo výrobci. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-detskou-vyzivu-s-tunakem-kvuli-zvysenemu-obsahu-

rtuti.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-naridila-stazeni-klobas-z-dovozu-se-snizenym-obsahem-masa.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-naridila-stazeni-klobas-z-dovozu-se-snizenym-obsahem-masa.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-detskou-vyzivu-s-tunakem-kvuli-zvysenemu-obsahu-rtuti.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-detskou-vyzivu-s-tunakem-kvuli-zvysenemu-obsahu-rtuti.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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JE NA TRHU ČERSTVÉ PIVO? 
Vydáno: 13. 11. 2019  
Autor: Mendelova univerzita 

Informace Mendelovy univerzity v Brně o nové metodě měření čerstvosti piva 

S touto otázkou se nedávno obrátili pivovarníci na vědce z Výzkumného ústavu pivovarského 

a sladařského, a.s. a Mendelovy univerzity v Brně. Propojením jejich know-how vznikla unikátní, 

přesto jednoduchá, rychlá a navíc i levná metoda, kterou lze měřit čerstvost piva přímo v terénu. 

Novinka pomůže pivovarům v ověřování kvality piva na trhu, například ve skladu, restauraci nebo 

supermarketu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/je-na-trhu-cerstve-pivo.aspx 

Zdroj: mendelu.cz 

 

KONTROLY POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE UKÁZALY KLAMÁNÍ 

SPOTŘEBITELŮ U TŘETINY HODNOCENÝCH OLIVOVÝCH OLEJŮ 
Vydáno: 14. 11. 2019  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI  

Výsledky kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřené na kvalitu 

olivových olejů v ČR ukázaly, že každý třetí hodnocený vzorek klamal spotřebitele. Olivové oleje 

při hodnocení nevyhověly označení „extra panenské“, ve skutečnosti se jednalo o oleje nižší 

kategorie. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-potravinarske-inspekce-ukazaly-klamani-spotrebitelu-u-

tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/je-na-trhu-cerstve-pivo.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-potravinarske-inspekce-ukazaly-klamani-spotrebitelu-u-tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-potravinarske-inspekce-ukazaly-klamani-spotrebitelu-u-tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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UPOZORNĚNÍ SVS V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM AFRICKÉHO MORU 

PRASAT V SOUSEDNÍM POLSKU 
Vydáno: 19. 11. 2019  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS  

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v sousedním Polsku došlo k výraznému postupu 

afrického moru prasat (AMP). Polské dozorové orgány aktuálně informovaly o výskytu AMP 

u prasete divokého v okrese Wschowa na západě země. Nové ohnisko nákazy je 80 km od 

hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou (ČR). Riziko opětovného 

zavlečení nákazy do ČR se tím výrazně zvýšilo. SVS apeluje na nutnost dodržování platných 

mimořádných veterinárních opatření ve vztahu k AMP, zásad biologické bezpečnosti v chovech 

prasat domácích i při obchodování s vepřovými produkty a zvěřinou. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-svs-v-souvislosti-s-sirenim-africkeho-moru-prasat-v-

sousednim-polsku.aspx 

Zdroj: SVS, Ministerstvo zemědělství 

 

ČESKÉ FIRMY MOHOU VOZIT VEPŘOVÉ MASO DO HONKONGU 
Vydáno: 25. 11. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS 

Po tříletém vyjednávání se podařilo Státní veterinární správě (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství a Ministerstvem zahraničních věcí dokončit schvalovací proceduru pro vývozy 

chlazeného a mraženého vepřového masa z České republiky do Hongkongu. Příslušný 

hongkongský úřad – Centrum pro bezpečnost potravin, schválil tři české podniky, které mohou 

již nyní začít vyvážet vepřové maso do této lokality. Vývozy budou muset splňovat podmínky 

stanovené hongkongskou stranou a v první fázi budou probíhat ve zkušebním režimu, kdy první 

tři zásilky budou podrobeny důkladnějším kontrolám. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ceske-firmy-mohou-vozit-veprove-maso-do-hongkongu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-svs-v-souvislosti-s-sirenim-africkeho-moru-prasat-v-sousednim-polsku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-svs-v-souvislosti-s-sirenim-africkeho-moru-prasat-v-sousednim-polsku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/ceske-firmy-mohou-vozit-veprove-maso-do-hongkongu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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PŘES 50 KG NEOZNAČENÝCH SUŠENÝCH RYB Z POLSKA BEZ 

PRŮVODNÍCH DOKLADŮ BYLO ZLIKVIDOVÁNO 
Vydáno: 26. 11. 2019  

Autor: SVS  

Informace SVS 

Státní veterinární správa (SVS) provedla společnou kontrolní akci s Celní správou na dálnici D11 

v Královéhradeckém kraji. Celníci a veterinární inspektoři zastavili a zkontrolovali chladírenskou 

dodávku s polskou poznávací značkou, která převážela živočišné produkty z Polska. Konkrétně 

se jednalo o čtyři druhy sušených ryb o celkové váze 52 kg a menší množství sušeného lososa 

v originálním balení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pres-50-kg-neoznacenych-susenych-ryb-z-polska-bez-pruvodnich-

dokladu-bylo-zlikvidovano.aspx 

Zdroj: SVS 

 

O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA PŘIŠEL HORECKÝ JABLEČNÝ 

ZÁKUSEK 
Vydáno: 29. 11. 2019  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF  

O značku Regionální potravina Středočeská přišel Horecký jablečný zákusek, který vyrábí 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou. Výrobce nesplnil podmínky 

uvedené v Technické dokumentaci výrobku. Pochybení zjistila při své kontrole Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/o-znacku-regionalni-potravina-prisel-horecky-jablecny-zakusek.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/pres-50-kg-neoznacenych-susenych-ryb-z-polska-bez-pruvodnich-dokladu-bylo-zlikvidovano.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pres-50-kg-neoznacenych-susenych-ryb-z-polska-bez-pruvodnich-dokladu-bylo-zlikvidovano.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/o-znacku-regionalni-potravina-prisel-horecky-jablecny-zakusek.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 
 

PRAŽŠTÍ HYGIENICI ZKONTROLOVALI JAKOST PITNÉ VODY Z VEŘEJNÝCH 

PÍTEK V CENTRU PRAHY 
Vydáno: 7. 11. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v letošním roce zaměřila na 

detailní kontrolu vody z veřejných pítek v centrální části naší metropole. I na provozovatele 

těchto pítek se totiž vztahují příslušné právní předpisy v oblastech plnění povinností distributora 

pitné vody, která právě slouží k zásobování těchto veřejných a lidmi, především zahraničními 

turisty, oblíbených pítek. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-jakost-pitne-vody-z-verejnych-

pitek-v-centru-prahy.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

PRODEJ BEZMÁLA 300 KG DRŮBEŽÍHO MASA NEZNÁMÉHO PŮVODU NA 

OLOMOUCKU 
Vydáno: 7. 11. 2019  
Autor: SVS  

SVS informuje o výsledku kontroly 

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Olomouckém kraji na základě podnětu, jímž byl 

inzerát na sociálních sítích nabízející „prodej zmrazených slepic z vlastního chovu“, provedli 

kontrolu potravinářského podniku v Hustopečích nad Bečvou. Na místě inspektoři nejdříve 

uskutečnili kontrolní nákup, kdy jim byla prodaná zmrazená slepice v sáčku bez jakéhokoliv 

označení. Při následné kontrole objevili v mrazících boxech v prostorech provozovny 232 kusů 

zmrazených slepic v celkovém množství cca 280 kg bez jakéhokoli označení a průvodních 

dokladů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/prodej-bezmala-300-kg-drubeziho-masa-neznameho-puvodu-na-

olomoucku.aspx 

Zdroj: SVS 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-jakost-pitne-vody-z-verejnych-pitek-v-centru-prahy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-jakost-pitne-vody-z-verejnych-pitek-v-centru-prahy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/prodej-bezmala-300-kg-drubeziho-masa-neznameho-puvodu-na-olomoucku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/prodej-bezmala-300-kg-drubeziho-masa-neznameho-puvodu-na-olomoucku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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TZ NIELSEN: ČERSTVOST A POHODLÍ OVLIVŇUJÍ TRENDY PŘI 

NAKUPOVÁNÍ KÁVY 
Vydáno: 14. 11. 2019  

Autor: SOCR ČR 

Informace publikované na portálu socr.cz 

V podzimních měsících se zvyšuje konzumace nejoblíbenějšího teplého nápoje – kávy. 

Popularita této kategorie se projevila i v nárůstu meziroční spotřeby. V nákupních zvyklostech 

českých spotřebitelů je možné v posledních letech sledovat podstatné změny. Mnozí si rádi 

připlatí za prémiové segmenty a začínají si i více vychutnávat kávu z čerstvě umletých kávových 

zrn. Rychlý způsob života a pohodlná příprava navíc přispívají ke zvýšenému zájmu o kávové 

kapsle. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-cerstvost-a-pohodli-ovlivnuji-trendy-pri-nakupovani-kavy/ 

Zdroj: Nielsen 

 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – KHS, 

LEDEN – ŘÍJEN 2019  
Vydáno: 18. 11. 2019  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Informace Ministerstva zdravotnictví 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-rijen-

2019_18126_5.html 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V ŘÍJNU 2019 
Vydáno: 25. 11. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP  

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

2019 celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo 

k uložení 33 finančních sankcí v celkové výši 97 900,- Kč. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

rijnu-2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-cerstvost-a-pohodli-ovlivnuji-trendy-pri-nakupovani-kavy/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-rijen-2019_18126_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-rijen-2019_18126_5.html
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-rijnu-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-rijnu-2019.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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ITALSKÝ DEN KUCHYNĚ V ČSKÝCH ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH 2019 – SŮL 

V POKRMECH HODNOTÍME STŘÍBRNOU MEDAILÍ 
Vydáno: 23. 11. 2019  

Autor: SZÚ, CZVP 

Článek publikovaný na portálu szu.cz 

Tradiční setkání zájemců o atraktivnější a kvalitní školní stravování v českých školních jídelnách 

zorganizovala Asociace školních jídelen ČR ve spolupráci s Ambasádou Italské republiky 

v Praze. Akce v „Makro akademii“ se zúčastnily desítky zájemců, vyzkoušeli si přípravu 

typických italských pokrmů, vyslechli odborné přednášky a komentáře, diskutovali o různých 

aspektech stravování dětí, ale i o nám historicky blízké zemi. Společensky akce vyzněla jistě 

pozitivně. My jsme se ale také nově zaměřili i na obsah soli v připravených pokrmech pro děti.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/italsky-den-kuchyne-v-ceskych-skolnich-jidelnach-

2019-sul-v 

Zdroj: SZÚ 

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/italsky-den-kuchyne-v-ceskych-skolnich-jidelnach-2019-sul-v
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/italsky-den-kuchyne-v-ceskych-skolnich-jidelnach-2019-sul-v
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/

