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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 ČERVEN 2020   

 LEGISLATIVA ČR  

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

 

Nové vyhlášené předpisy 

Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence 

tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  

        Platnost od 2. 6. 2020 

       Účinnost od 3. 6. 2020 

 

 

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 SOUVISEJÍCCÍ ZÁKONY 

Poslední změna: 3. 6. 2020  

 

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. 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-263
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
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Historie procesu  

Vláda 

9. 11. 2018 – V připomínkovém řízení 

7. 12. 2018 – Ukončení sběru připomínek 

20. 5. 2019 – Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna 

5. 6. 2019 – Návrh byl přeložen Poslanecké sněmovně 

6. 12. 2019 – Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

4. 3. 2020 – Proběhlo 2. čtení 

3. 6. 2020 – Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení 

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

 

 

NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA ZPRACOVANÉ OVOCE A 

ZPRACOVANOU ZELENINU, SKOŘÁPKOVÉ PLODY, HOUBY, BRAMBORY 

A VÝROBKY Z NICH A BANÁNY 

Poslední změna: 11. 6. 2020  

 

Cíle návrhu  

Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a nahradí stávající vyhlášku, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, 

zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, 

jakož i další způsoby jejich označování. 

 

Historie procesu  

Vláda 

21. 5. 2020 – V připomínkovém řízení 

11. 6. 2020 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6812717.htm 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6812717.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY O SEZNAMU POTRAVIN PODLE § 9B ODST. 1 PÍSM. C) 
ZÁKONA O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH 

Poslední změna: 11. 6. 2020  

 

Cíle návrhu  

Vyhláška reaguje na novelu zákona o potravinách, která zavedla ustanovení, které umožňuje uvádět na 

potravině informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním 

předpisem (logo „česká potravina“) nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou 

naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou 

prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky. Vyhláška stanovuje 

seznam potravin majících nárok být označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly 

vyrobeny v České republice. 

 

Historie procesu  

Vláda 

11. 6. 2020 – V připomínkovém řízení 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819520.htm 

 

 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA O POTRAVINÁCH 
URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU A O ZPŮSOBU JEJICH POUŽITÍ 
Poslední změna: 16. 6. 2020  

 

Cíle návrhu  

Novela vyhlášky zohledňuje nutnost adaptace požadavků na potraviny stanovených novou 

harmonizovanou úpravu pro vybrané druhy potravin představovanou přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie. 

 

Historie procesu  

Vláda 

16. 6. 2020 – V připomínkového řízení 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819926.htm 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819520.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819926.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/2020/06/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc červen.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/749 ze dne 4. června 2020, kterým se mění příloha III nařízení 

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

v nebo na některých produktech (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 178, 8. 6. 2020, s. 7 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/770 ze dne 8. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

napropamid a sintofen v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 184, 12. 6. 2020, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/785 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

chromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v nebo na určitých 

produktech (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 190, 16. 6. 2020, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/856 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, 

kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a 

spinetoram v určitých výrobcích nebo na nich (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 195, 19. 6. 2020, s. 9  

 

 

 

 

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/2020/06/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/06/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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PŘÍDATNÉ LÁTKY 
Nařízení Komise (EU) 2020/763 ze dne 9. června 2020, kterým mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, 

kterou se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro fosforečnan vápenatý 

(E 341 (iii)) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 182, 10. 6. 2020, s. 8 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/771 ze dne 11. června 2020, kterým mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud 

jde o používání přípravku Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 184, 12. 6. 2020, s. 25 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/726 ze dne 27. května 2020, kterým se zamítá žádost o 

ochranu zeměpisného označení v souladu s čl. 97 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1308/2013 (Obec Champagne (CHZO)) (oznámeno pod číslem K (2020) 3323) 

ÚV L 170, 2. 6. 2020, s. 15 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/734 ze dne 27. května 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Rheinisches Apfelkraut“ (CHZO))   

ÚV L 172, 3. 6. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/861 ze dne 16. června 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Cantal“ / „fourme de Cantal“ / „cantalet“ (CHOP)   

ÚV L 197, 22. 6. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/867 ze dne 18. června 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Aprutino Pescarese“ (CHOP))   

ÚV L 201, 25. 6. 2020, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/890 ze dne 23. června 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mele del Trentino“ (CHZO)) 

ÚV L 206, 30. 6. 2020, s. 1 
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Nařízení Komise (EU) 2020/797 ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, 

pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty pocházející z Unie 

a vracející se do Unie po zamítnutí vstupu třetí zemí (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 194, 18. 6. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/864 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví dovozní clo 

v odvětví obilovin použitelné od 23. června 2020  

ÚV L 197I, 23. 6. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/880 ze dne 24. června 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 203, 26. 6. 2020, s. 63 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla o vstup do Unie a přepravu 

a manipulaci po vstupu zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 174, 3. 6. 2020, s. 379 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních 

požadavcích na opakované použití vody (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 177, 5. 6. 2020, s. 32 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/757 ze dne 8. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, 

pokud jde o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 179, 9. 6. 2020, s. 5 
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NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

   

ORGANIZACE VOLAJÍ PO POVINNÉM ZAVEDENÍ NUTRIČNÍHO ŠTÍTKU 

NUTRI-SCORE NA POTRAVINÁCH V EU 
Vydáno: 2. 6. 2020  
Autor: CZVP SZÚ 

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ 

28. dubna 2020 téměř 40 různých organizací z celého spektra - včetně skupin spotřebitelů, tvůrců 

politik, akademiků, potravinářských společností a maloobchodníků - požaduje, aby se nutriční štítek 

Nutri-Score stal v EU povinným. Tento barevně označený nutriční štítek na přední straně balení 

slouží k podpoře spotřebitelů při zdravějším výběru potravin, uvádí ve své zprávě Evropská 

organizace spotřebitelů BEUC. Poslali společný dopis Evropské komisi, v níž žádají legislativní 

návrh na zavedení Nutri-Score v celé EU. I v ČR o systému diskutujeme. Z hlediska zdravotního se 

jeví krokem kupředu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/organizace-volaji-po-povinnem-zavedeni-nutricniho-stitku-nutri-

score-na-potravinach-v-eu.aspx 

Zdroj: SZÚ 

          

NELEGÁLNÍ VÝROBNA MASNÝCH PRODUKTŮ NA SEMILSKU 
Vydáno: 2. 6. 2020  
Autor: SVS 

Výsledky kontroly SVS 

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy z Libereckého kraje v rámci kontroly domácí 

porážky skotu v hospodářství chovatele odhalili na Semilsku nelegální výrobnu masných 

produktů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-vyrobna-masnych-produktu-na-semilsku.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/organizace-volaji-po-povinnem-zavedeni-nutricniho-stitku-nutri-score-na-potravinach-v-eu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/organizace-volaji-po-povinnem-zavedeni-nutricniho-stitku-nutri-score-na-potravinach-v-eu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-vyrobna-masnych-produktu-na-semilsku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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VÍCE TUKU, MÉNĚ VÁPNÍKU ANEB ZAJÍMAVOSTI O JOGURTU 
Vydáno: 4. 6. 2020  
Autor: akademiekvality.cz 

Jogurt představuje ideální snídani, svačinu, nebo třeba lehkou večeři. 

Jogurt představuje ideální snídani, svačinu, nebo třeba lehkou večeři. Pokud ale nepreferujete 

čistě bílý, je lepší zvolit ten s příchutí, nebo ochucený? Když se zaměříte na množství tuku, co je 

ideální volbou z hlediska příjmu vápníku? Obsahují jogurty s trvanlivostí delší než měsíc nutně 

nějaká „éčka“? A podle čeho poznáte poctivé mléčné výrobky? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vice-tuku-mene-vapniku-aneb-zajimavosti-o-jogurtu.aspx 

Zdroj: akademiekvality.cz 

 

SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI POTRAVIN – TISKOVÁ ZPRÁVA MZe 
Vydáno: 5. 6. 2020  
Autor: Ministerstvo zemědělství 

Cílem Ministerstva zemědělství je zajištění kvalitních a bezpečných potravin pro veřejnost. 

K dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin vyzývá 

druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), který se 

slaví 7. června. Jeho letošním tématem je Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás (Food 

safety, everyone´s business). 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-bezpecnosti-potravin-tiskova-zprava-mze.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

TEST POLOTUČNÉHO MLÉKA 2020 
Vydáno: 9. 6. 2020  
Autor: dTest 

Informace spotřebitelské organizace dTest 

V posledních letech se na půdě obchodů s potravinami odehrává nenápadný souboj, ve kterém 

trvanlivé mléko hájí svou pozici vůči čerstvé konkurenci. Zatím ještě v prodeji vede to trvanlivé, 

ovšem… V aktuálním testu jsme prozkoumali obě varianty mléka a snažili se pojmenovat, v čem se 

liší. Zásadní problémy s kvalitou jsme neodhalili, spíš nás překvapilo, jak moc se obě mléka 

podobají. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/test-polotucneho-mleka-2020.aspx 

Zdroj: dtest.cz 

https://bezpecnostpotravin.cz/vice-tuku-mene-vapniku-aneb-zajimavosti-o-jogurtu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-bezpecnosti-potravin-tiskova-zprava-mze.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/test-polotucneho-mleka-2020.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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VOZIDLO V ÚSTÍ NADL LABEM PŘEPRAVOVALO 70 KG MRAZENÉHO 

KEBABU PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ 
Vydáno: 9. 6. 2020  

Autor: SVS 

Výsledek kontroly SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s celní správou odhalili  v Ústí nad Labem 

dodávku převážející 70 kg mrazených masných polotovarů k výrobě kebabu při nedodržení 

požadovaných teplot. Vozidlo přepravovalo polotovary při teplotě 2°C,  zatímco požadovaná teplota 

uchování hluboce zmrazených polotovarů činí -18°C. Tato skutečnost se již projevovala povolením 

povrchu produktů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-usti-nad-labem-prepravovalo-70-kg-mrazeneho-kebabu-

pri-vysoke-teplote.aspx 

Zdroj: SVS 

 

I LETOS VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI KONTROLUJÍ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Vydáno: 11. 6. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) v rámci svého dozoru dlouhodobě kontroluje, 

je prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. V letošním roce, kdy start sezóny trhů 

zbrzdila a ovlivnila koronavirová epidemie, zatím provedli veterinární inspektoři na trzích zhruba 

stovku kontrol prodejců. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/i-letos-veterinarni-inspektori-kontroluji-farmarske-trhy.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-usti-nad-labem-prepravovalo-70-kg-mrazeneho-kebabu-pri-vysoke-teplote.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-usti-nad-labem-prepravovalo-70-kg-mrazeneho-kebabu-pri-vysoke-teplote.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/i-letos-veterinarni-inspektori-kontroluji-farmarske-trhy.aspx
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ČESKÁ REPUBLIKA ŽÁDÁ O OBNOVENÍ STATUSU ZEMĚ PROSTÉ PTAČÍ 

CHŘIPKY 
Vydáno: 12. 6. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Státní veterinární správa (SVS) zaslala Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) prohlášení, že 

k dnešnímu dni je Česká republika oficiálně bez výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí 

chřipky). Dnes totiž uplynuly přesně tři měsíce od dne likvidace posledního ohniska na území ČR, 

které se nacházelo v komerčním chovu drůbeže ve Slepoticích na Pardubicku. Po oficiálním 

schválení statusu země prosté pro ČR ze strany OIE může dojít k uvolnění omezeného obchodování 

s drůbeží a drůbežími produkty se třetími zeměmi (státy mimo EU). 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-

chripky.aspx 

Zdroj: SVS 

 

CHOVATEL ZE SEMILSKA NELEGÁLNĚ PRODÁVAL JEHNĚČÍ MASO A 

VÝROBKY 
Vydáno: 19. 6. 2020  

Autor: SVS 

Výsledek kontroly SVS 

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji takzvaným kontrolním nákupem 

odhalili chovatele z Troskovic v okrese Semily, který neoprávněně nabízel jehněčí maso a masné 

polotovary z něho vyrobené. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/chovatel-ze-semilska-nelegalne-prodaval-jehneci-maso-a-

vyrobky.aspx 

Zdroj: SVS 

 

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNOU SÝROVOU POMAZÁNKOU 
Vydáno: 19. 6. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Na českém trhu se objevila potenciálně zdravotně nebezpečná sýrová pomazánka dovezená z Velké 

Británie.  Státní veterinární správa (SVS) informaci obdržela prostřednictvím systému rychlého 

varování (RASFF). Ve výrobku byla podle hlášení detekována baktérie Clostridium botulinum, která 

produkuje jed botulotoxin. 

https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/chovatel-ze-semilska-nelegalne-prodaval-jehneci-maso-a-vyrobky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/chovatel-ze-semilska-nelegalne-prodaval-jehneci-maso-a-vyrobky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/chovatel-ze-semilska-nelegalne-prodaval-jehneci-maso-a-vyrobky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html


  

  

 

11 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-nebezpecnou-syrovou-pomazankou.aspx 

Zdroj: SVS 

 

NA LITOMĚŘICKU JE TULAREMIE ZAJÍCŮ, NEMOC PŘENOSNÁ NA 

ČLOVĚKA 
Vydáno: 19. 6. 2020  
Autor: zemedelec.cz 

SVS zavedla na tři měsíce v místě nálezu zajíce mimořádná opatření. 

Na Litoměřicku potvrdily laboratorní testy tularemii u uhynulého zajíce. Nebezpečná nemoc je 

přenosná na člověka.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/na-litomericku-je-tularemie-zajicu-nemoc-prenosna-na-

cloveka.aspx 

Zdroj: zemedelec.cz 

 

KONTROLA SVS ODHALILA NA TRHU V PRAZE 35 KG MASNÝCH 

VÝROBKŮ NEZNÁMÉHO PŮVODU 
Vydáno: 23. 6. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při kontrole na farmářském trhu na Tylově náměstí v Praze 

zlikvidovali 35 kg tepelně opracovaných nebalených masných výrobků, u kterých nebyl 

v dostatečné míře prokázán původ. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-na-trhu-v-praze-35-kg-masnych-vyrobku-

neznameho-puvodu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

KOMISE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI NAVRHLA OCENIT DEVĚT 

LOKÁLNÍCH VÝROBKŮ ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
Vydáno: 26. 6. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/komise-v-kralovehradeckem-kraji-navrhla-ocenit-devet-lokalnich-

vyrobku-znackou-regionalni-potravina.aspx 

Zdroj: SZIF 

https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-nebezpecnou-syrovou-pomazankou.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-nebezpecnou-syrovou-pomazankou.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-nebezpecnou-syrovou-pomazankou.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/na-litomericku-je-tularemie-zajicu-nemoc-prenosna-na-cloveka.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/na-litomericku-je-tularemie-zajicu-nemoc-prenosna-na-cloveka.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-na-trhu-v-praze-35-kg-masnych-vyrobku-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-na-trhu-v-praze-35-kg-masnych-vyrobku-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-odhalila-na-trhu-v-praze-35-kg-masnych-vyrobku-neznameho-puvodu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/komise-v-kralovehradeckem-kraji-navrhla-ocenit-devet-lokalnich-vyrobku-znackou-regionalni-potravina.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/komise-v-kralovehradeckem-kraji-navrhla-ocenit-devet-lokalnich-vyrobku-znackou-regionalni-potravina.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 
 

JAK ŘEŠIT NEOČEKÁVANÉ ŠKODY V JÍDELNĚ? 
Vydáno: 17. 6. 2020  
Autor: Ing. Halka Žaludová 

Článek uveřejněný na portálu jidelny.cz 

V provozu každé školní jídelny občas dochází ke škodám. Nemusí jít však pouze o znehodnocení 

potravin, čehož jsme byli svědky letos na jaře. Může se jednat i o poškození hmotného majetku. 

Přečtěte si dnešní článek a dozvíte se, jak se co nejlépe vypořádat s nenadálou situací. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2076 

Zdroj: jidelny.cz 

 

KDYŽ NESTAČÍ DOVOLENÁ NA POKRYTÍ PRACOVNÍCH DNÍ, KDY JÍDELNA 

NEVAŘÍ 
Vydáno: 22. 6. 2020  
Autor: Ing. Karel Krenk 

Článek uveřejněný na portálu jidelny.cz 

Také vás o jarních či letních prázdninách nutí k vybírání neplaceného volna?Jak je možné vyřešit 

situace, když dovolená nestačí na pokrytí pracovních dní, kdy je školní jídelna zavřená a nevaří 

se? Vše podstatné se dozvíte v dnešním článku. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2078 

Zdroj: jidelny.cz 
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VLÁDA JMENOVALA HLAVNÍ HYGIENIČKOU ČR JARMILU RÁŽOVOU 
Vydáno: 23. 6. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví 

Na pozici hlavní hygieničky ČR a také náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce 

ochrany a podpory veřejného zdraví vláda jmenovala Jarmilu Rážovou, která byla touto funkcí 

pověřena od 12. března letošního roku.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/vlada-jmenovala-hlavni-hygienickou-cr-jarmilu-razovou.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

PŘEHLED SZD LEDEN - KVĚTEN 2020  
Vydáno: 25. 6. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Informace Ministerstva zdravotnictví 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-kveten-2020_19468_5.html 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/vlada-jmenovala-hlavni-hygienickou-cr-jarmilu-razovou.aspx
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