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LEGISLATIVA ČR 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony 

 

 Platnost od 6. 2. 2017 

 Účinnost od 1. 4. 2017 

 

Vyhláška č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 

výrobcích určených ke kouření 

 Platnost od 14. 2. 2017 

 Účinnost od 1. 3. 2017 

 

Další legislativa ČR 
 

Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 

• Stav ke dni: 1. 3. 2017 

Senát: 

- Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální 

politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, 

Ústavně-právní výbor. 

- Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 18. 1. 2017) jako bod č. 14 

(schválen).  

- Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017. 

- Prezident zákon podepsal 14. 2. 2017.  

- Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 20. 2. 2017. 

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=828 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 

ÚNOR 2017 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-26
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-37
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?schuze=5828
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=828


 
 

2 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 

+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 

 

LEGISLATIVA EU 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2017“) 

 

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU 

(http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/02/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc únor. 

 

HYGIENA A BEZPEČNOST 

Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření 

k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) 

č. 854/2004 

ÚV L 29, 3. 2. 2017, s. 21 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní 

podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické 

kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 

ÚV L 29, 3. 2. 2017, s. 24 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/198 ze dne 2. února 2017 o opatřeních proti zavlékání 

bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do 

Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 460) 

ÚV L 31, 4. 2. 2017, s. 29 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních 

v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod 

číslem C(2017) 1044)  

ÚV L 36, 11. 2. 2017, s. 62 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/263 ze dne 14. února 2017 o opatřeních ke zmírnění 

rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti 

s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na 

drůbež (oznámeno pod číslem C(2017) 765) 

ÚV L 39, 16. 2. 2017, s. 6 

 

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 ze dne 3. února 2017, kterým se v souvislosti s vysoce 

patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) 

č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen 

dovoz některých komodit do Unie 

ÚV L 31, 4. 2. 2017, s. 13 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/02/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/02/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0024.01.CES&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0062.01.CES&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0062.01.CES&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0062.01.CES&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.031.01.0013.01.CES&toc=OJ:L:2017:031:TOC
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Rozhodnutí Komise (EU) 2017/265 ze dne 14. února 2017, kterým se vláda Severozápadních 

teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení 

(EU) 2015/1850, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (oznámeno pod číslem C(2017) 757) 

ÚV L 39, 16. 2. 2017, s. 43 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/337 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických 

ÚV L 50, 28. 2. 2017, s. 42 

 

VÍNO 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/256 ze dne 14. února 2017, kterým se mění prováděcí 

nařízení (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína 

ÚV L 38, 15. 2. 2017, s. 37 

 

KONTAMINANTY 

Nařízení Komise (EU) 2017/170 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 

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

karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech a na jejich povrchu 

ÚV L 30, 3. 2. 2017, s. 1 

 

Nařízení komise (EU) 2017/171 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 

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

aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, diethofenkarb, 

dithiokarbamáty, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propachizafop, 

pyrimethanil, Trichoderma atroviride kmen SC1 a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu 

ÚV L 30, 3. 2. 2017, s. 45 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/201 ze dne 6. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 37/2010 za účelem klasifikace látky fluralaner podle maximálního limitu reziduí 

ÚV L 32, 7. 2. 2017, s. 17 

 

Nařízení Komise (EU) 2017/269 ze dne 16. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek 

ÚV L 40, 17. 2. 2017, s. 4 

 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2017/236 ze dne 10. února 2017 o neschválení určitého zdravotního tvrzení 

při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění 

ÚV L 36, 11. 2. 2017, s. 9 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0043.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0043.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0043.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.039.01.0043.01.CES&toc=OJ:L:2017:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0042.01.CES&toc=OJ:L:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0042.01.CES&toc=OJ:L:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.038.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2017:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.038.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2017:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.038.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2017:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0045.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0045.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0045.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0045.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.030.01.0045.01.CES&toc=OJ:L:2017:030:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0017.01.CES&toc=OJ:L:2017:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.040.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.040.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2017:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.036.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2017:036:TOC
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PŘIDATNÉ LÁTKY 

Nařízení Komise (EU) 2017/324 ze dne 24. února 2017, kterým se mění příloha nařízení (EU) 

č. 231/2012, kterým 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 bazického 

kopolymeru methakrylátu (E 1205) 

ÚV L 49, 25. 2. 2017, s. 4 

 

Nařízení Komise (EU) 2017/335 ze dne 27. února 2017, kterým se mění příloha II nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako 

sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie 

ÚV L 50, 28. 2. 2017, s. 15 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0015.01.CES&toc=OJ:L:2017:050:TOC
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NOVINKY 

Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz 

 

DOPLŇKY STRAVY PRO SPORTOVCE: RIZIKO PRO ZDRAVÍ A PŘÍNOS 

NEJISTÝ 

Vydáno: 1. 2. 2017 

Autor: ANSES 

Francouzský úřad ANSES hodnotil rizika spojená s doplňky stravy pro sportovce. 

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) 

spravuje národní projekt nutrivigilance, který shromažďuje zprávy o nežádoucích účincích 

souvisejících s konzumací doplňků stravy pro sportovce. Tyto zprávy o nežádoucích účincích a velmi 

rozšířená spotřeba doplňků stravy na snížení tělesného tuku nebo na vývoj svalů u některých 

sportovních disciplín, vedly ANSES k upozornění na potenciální zdravotní rizika. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-

nejisty.aspx 

Pro více informací: 

• See ANSES OPINION on the risk of consumption of food supplements by athletes seeking to build 

muscle or reduce body fat 

Zdroj: ANSES   

 

NEVYHOVUJÍCÍ ÚROVEŇ HYGIENY PŘI VÝROBĚ A NEOZNAČENÉ 

VÝROBNÍ SUROVINY 

Vydáno: 1. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 31. 1. 2017. 

V měsíci lednu inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji provedli ve spolupráci s celní 

správou veterinární hygienickou kontrolu ve výrobně kebabu v obci Dolní Suchá. Při kontrole byla 

zjištěna nevyhovující úroveň hygieny při výrobě, dále 2 tuny hovězího a 3 tuny drůbežího masa 

původem z Polska, které nebyly oznámeny veterinární správě nejméně 24 hodin před příchodem do 

provozovny. 

Dále bylo zjištěno 1 300 kg neoznačené výrobní suroviny, u které se nepodařilo prokázat původ, a 

proto byla na náklady kontrolované osoby zlikvidována asanačním podnikem. Na základě uvedených 

zjištění byla v provozovně pozastavena výroba a uvádění výrobků do oběhu a to do doby, než bude 

prokázáno, že jsou dodržovány podmínky a požadavky veterinárního zákona a předpisů Evropské 

unie na výrobu živočišných produktů a jejich uvádění do oběhu. Případ bude řešen ve správním 

řízení. 

Zdroj: SVS 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-nejisty.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/doplnky-stravy-pro-sportovce-riziko-pro-zdravi-a-prinos-nejisty.aspx
https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2014SA0008EN.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2014SA0008EN.pdf
https://www.anses.fr/en/content/food-supplements-athletes-risks-health-and-uncertain-benefits
https://www.svscr.cz/nevyhovujici-uroven-hygieny-pri-vyrobe/
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SKLADOVÁNÍ NEOZNAČENÉHO MASA A PRODUKTŮ RYBOLOVU V 

TRŽNICI SAPA 

Vydáno: 2. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 1. 2. 2017. 

Veterinární inspektoři SVS zjistili v prodejně sp. GRANTITUDE House s.r.o. v areálu asijské tržnice 

SAPA v Praze 4 při kontrole ve spolupráci s Policií ČR v mrazírenských boxech, umístěných na 

prodejní ploše, skladování 50 kg neoznačeného zmrazeného vepřového masa a produktů rybolovu, u 

nichž nebyl doložen původ. Maso bylo neoznačené, balené v igelitových sáčcích, taškách a ve 

strečové fólii a jevilo známky smyslových změn (okorání povrchu, vymrzlost) a částečně i okusu 

hlodavci. Byl vydán okamžitý zákaz uvádění do oběhu a nařízeno neškodné odstranění na náklad 

kontrolované osoby. Maso bylo znehodnoceno barvou. Případ bude dále řešen ve správním řízení. 

Provozovateli hrozí, za uvádění zdravotně závadných potravin do oběhu, sankce až do výše 10 

milionů Kč. 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VLONI ZJISTILA 33 NEVYHOVUJÍCÍCH 

REKLAM, NEJVÍCE U DOPLŇKŮ STRAVY NA INTERNETU 

Vydáno: 2. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 2. 2017. 

Novelou zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. je Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

(SZPI) s účinností od srpna 2015 pověřena i kontrolou reklamy na potraviny a to zejména v tisku, na 

internetu, v letácích, v obchodech apod. Kompetence ke kontrole se netýká reklamy v televizi a 

rozhlase. V rámci kontrol reklamních sdělení v roce 2016 Potravinářská inspekce zjistila celkem 33 

nevyhovujících reklam. Nejvíce reklamních sdělení porušujících právní předpisy inspektoři zjistili 

v segmentu prodeje doplňků stravy, zejména prodávaných na internetu. Mezi nejčastější porušení 

patřilo uvádění zavádějících informací a použití nepovolených zdravotních, případně i léčebných 

tvrzení.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-vloni-zjistila-33-nevyhovujicich-reklam-

nejvice-u-doplnku-stravy-na-internetu.aspx 

Informace o nevyhovujících, zavádějících nebo nepovolených tvrzeních na e-shopech provozovaných 

mimo území EU umístila SZPI na Seznam rizikových webových stránek a výrobků, aby tak alespoň 

snížila dopad protiprávního jednání na spotřebitele.   

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

Zdroj:  SZPI 

 

  

https://www.svscr.cz/neoznaceneho-zmrazene-veprove-maso-a-produkty-rybolovu-u-nichz-nebyl-dolozen-puvod/
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-vloni-zjistila-33-nevyhovujicich-reklam-nejvice-u-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-vloni-zjistila-33-nevyhovujicich-reklam-nejvice-u-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/seznam-rizikovych-webovych-stranek-a-vyrobku.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-vloni-zjistila-33-nevyhovujicich-reklam-nejvice-u-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
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NUTRIVIGILANCE – ZA ŘADU OBTÍŽÍ PO KONZUMACI POTRAVIN SI 

SPOTŘEBITELÉ MOHOU SAMI 

Vydáno: 3. 2. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ vydalo hodnocení hlášených případů systému Nutrivigilance. 

Za uplynulé 2 roky existence systému Nutrivigilance, který sbírá a analyzuje hlášení týkající se výskytu 

zdravotních potíží (primárně neinfekčního charakteru) po konzumaci vybraných druhů potravin a 

doplňků stravy, bylo zaznamenáno více jak 40 hlášených případů. Při bližším zkoumání se ukázalo, že 

za některé obtíže, které po vyřazení potraviny vymizely, si spotřebitelé mohou sami. V čem dělají 

spotřebitelé nejčastější chyby, se můžete dočíst v textu níže. 

 Spotrebitele_NU_JR.pdf (480,28 KB 03.02.2017 09:33) 

Bischofová, S. - Hortová, K. - Ruprich, J 

Brno, 3. 2. 2017 

Zdroj: SZÚ 

 

AKTUALIZACE POKYNŮ: JAK PŘIPRAVIT ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ 

ZDRAVOTNÍHO TVRZENÍ 

Vydáno: 6. 2. 2017 

Autor: KM EFSA 

Úřad EFSA aktualizoval pokyny k předkládání žádostí o schválení zdravotních tvrzení. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktualizoval svá doporučení pro přípravu 

a předložení žádostí o schválení zdravotních tvrzení. Pokyny předkládají standardizovaný 

formát pro správně strukturované žádosti. Konkretizují druh informací a údajů, které musí 

žadatelé předložit pro zdůvodnění svých tvrzení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/aktualizace-pokynu-jak-pripravit-zadost-o-schvaleni-zdravotniho-

tvrzeni.aspx 

 

 Scientific and technical guidance for the preparation and presentation of a health claim application 

(Revision 2) 

 Outcome of a public consultation on the draft scientific and technical guidance for the preparation and 

presentation of a health claim application 

Zdroj: EFSA 

 

MZE ZVEŘEJNILO SEZNAM ORGANIZACÍ, KTERÝM MOHOU OBCHODY 

DAROVAT VYŘAZENÉ POTRAVINY 

Vydáno: 7. 2. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva MZe ze dne 7. 2. 2017. 

http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Spotrebitele_NU_JR.pdf
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/nutrivigilance-za-radu-obtizi-po-konzumaci-potravin-si
http://bezpecnostpotravin.cz/aktualizace-pokynu-jak-pripravit-zadost-o-schvaleni-zdravotniho-tvrzeni.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/aktualizace-pokynu-jak-pripravit-zadost-o-schvaleni-zdravotniho-tvrzeni.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4680
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4680
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1159e
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1159e
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170131
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Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají 

nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je nyní 56 

neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/mze-zverejnilo-seznam-organizaci-kterym-mohou-obchody-

darovat-vyrazene-potraviny.aspx 

Seznam oprávněných příjemců darovaných potravin je uveden v příloze tiskové zprávy.   

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

PŘÍLOHY 

 Seznam oprávněných příjemců darovaných potravin   (PDF, 205 KB) 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

KUŘECÍ MASO Z POLSKA OBSAHOVALO SALMONELU 

Vydáno: 7. 2. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 7. 2. 2017. 

Na českém trhu se objevila zásilka 3,6 tun chlazeného kuřecího masa původem z Polska, 

obsahujícího bakterie Salmonella Enteritidis. Státní veterinární správa (SVS) obdržela tuto 

informaci prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. V rámci došetřování případu 

bylo zjištěno, že maso v ČR prodávala jako nebalené ve své prodejně v Jablonci nad Nisou 

firma Karapetjan s.r.o. Přestože vzhledem k datu spotřeby (31. 1. 2017) již není maso v tržní síti, 

může se část inkriminované šarže nacházet v mrazničkách některých spotřebitelů. Státní 

veterinární správa proto považuje za vhodné na tuto skutečnost veřejnost upozornit. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/kureci-maso-z-polska-obsahovalo-salmonelu.aspx 

Mgr. Petr Pejchal  

tiskový mluvčí SVS 

Zdroj: SVS 

 

V ČR JE JIŽ 25 OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY: SVS PŘIPOMÍNÁ 

CHOVATELŮM DŮLEŽITOST PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Vydáno: 8. 2. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 8. 2. 2017. 

V České republice je k 8. 2. 2017 v chovech drůbeže celkem 25 ohnisek aviární influenzy (ptačí 

chřipky) H5. Nejnověji byl výskyt nákazy v úterý večer potvrzen u malochovatele drůbeže 

v obci Blažejovice ve Středočeském kraji a dnes v jiném malochovu v obci Žofina Huť v 

Jihočeském kraji. Jelikož nových ohnisek stále přibývá, apeluje Státní veterinární správa (SVS) 

znovu na chovatele, aby dodržovali preventivní opatření, na která jsou upozorňováni již od 

loňského podzimu. Zároveň připomíná, že až do odvolání platí nařízení platné pro území celého 

státu, mimo jiné zakazující pořádání ptačích výstav, burz a dalších hromadných akcí. 

http://bezpecnostpotravin.cz/mze-zverejnilo-seznam-organizaci-kterym-mohou-obchody-darovat-vyrazene-potraviny.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/mze-zverejnilo-seznam-organizaci-kterym-mohou-obchody-darovat-vyrazene-potraviny.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/519491/Seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-zverejnilo.html
http://bezpecnostpotravin.cz/kureci-maso-z-polska-obsahovalo-salmonelu.aspx
https://www.svscr.cz/kureci-maso-z-polska-obsahovalo-salmonelu/
http://eagri.cz/public/web/file/519491/Seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/519491/Seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin.pdf
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/v-cr-je-jiz-25-ohnisek-ptaci-chripky-svs-pripomina-chovatelum-

dulezitost-preventivnich-opatreni.aspx 

Podrobný výčet preventivních opatření je dostupný na následujícím odkazu: Ptaci-chripka-informace-

pro-drobnochovatele.pdf. 

Ing. Petr Majer 

oddělení vnější komunikace 

Zdroj: SVS 

 

XII. SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA 

Vydáno: 8. 2. 2017 

Autor: Společnost pro probiotika a prebiotika 

Symposium se bude konat 11. dubna 2017 v Praze 6 v Kongresovém centru Ústřední vojenské 

nemocnice. 

XII. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika 

organizované ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 

"Potraviny pro budoucnost" 

Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6          

11. dubna 2017 od 9.00 hod  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/xii-symposium-spolecnosti-pro-probiotika-a-prebiotika.aspx 

Další informace na: http://www.probiotika-prebiotika.cz/  

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta přednášky je třeba poslat do 5. 3. 2017 

 Program, podrobnosti a přihláška 

Zdroj: Společnost pro výživu 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA NA TRHU HOUBY Z ČÍNY S 

NEDEKLAROVANÝMI SIŘIČITANY 

Vydáno: 9. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 2. 2017. 

V rámci monitoringu cizorodých látek v potravinách Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

(SZPI) zjistila na trhu šarži hub SHI-TA-KE (houževnatec jedlý) s nedeklarovaným alergenem - 

siřičitany. Předmětnou šarži potraviny – s označením F.W. Tandoori, spol. s r.o., balení 50 g, datum 

minimální trvanlivosti do 16. 2. 2018, vyrobeno v Číně – inspektoři odebrali v provozovně společnosti 

Globus ČR, k.s. Distributorem v ČR byla společnost F. W. TANDOORI, spol. s r.o., které předmětnou 

potravinu dodala firma Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Food & Non-Food Import, 

Industriestrasse 40-42, 28876 Oyten, Německo. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-na-trhu-houby-z-ciny-s-

nedeklarovanymi-siricitany.aspx 

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

http://bezpecnostpotravin.cz/v-cr-je-jiz-25-ohnisek-ptaci-chripky-svs-pripomina-chovatelum-dulezitost-preventivnich-opatreni.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/v-cr-je-jiz-25-ohnisek-ptaci-chripky-svs-pripomina-chovatelum-dulezitost-preventivnich-opatreni.aspx
https://www.svscr.cz/download/zvirata/Ptaci-chripka-informace-pro-drobnochovatele.pdf
https://www.svscr.cz/download/zvirata/Ptaci-chripka-informace-pro-drobnochovatele.pdf
https://www.svscr.cz/v-cr-je-jiz-25-ohnisek-ptaci-chripky-svs-pripomina-chovatelum-dulezitost-preventivnich-opatreni/
http://bezpecnostpotravin.cz/xii-symposium-spolecnosti-pro-probiotika-a-prebiotika.aspx
http://www.probiotika-prebiotika.cz/
http://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2017/01/Symposium-12_2017-prihlaska.docx
http://www.vyzivaspol.cz/xii-symposium-spolecnosti-pro-probiotika-a-prebiotika/
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-na-trhu-houby-z-ciny-s-nedeklarovanymi-siricitany.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-na-trhu-houby-z-ciny-s-nedeklarovanymi-siricitany.aspx
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PŘÍLOHY 

  1 SHI-TA-KE_01.JPG [velikost: 735,5 KB, formát: jpg] 

  2 SHI-TA-KE_02.JPG [velikost: 900,8 KB, formát: jpg] 

Zdroj: SZPI  

 

UKONČENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ NĚKTERÝCH GLYFOSÁTŮ 

Vydáno: 9. 2. 2017 

Autor: ÚKZÚZ 

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 8. 2. 2017. 

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti 

povolení herbicidních přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát a 

formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2). Lhůty pro uvádění na trh a 

spotřebování nakoupených zásob těchto přípravků jsou uvedeny v on-line Registru přípravků 

na ochranu rostlin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/ukonceni-platnosti-povoleni-nekterych-glyfosatu.aspx 

Ivana Kršková, PR 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

SZIF: ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY KVALITY KLASA 

Vydáno: 9. 2. 2017 

Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF ze dne 8. 2. 2017. 

 Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA 

 Zdroj: SZIF  

 

PK ČR USPOŘÁDÁ CYKLUS SEMINÁŘŮ NA TÉMA "TRENDY V 

AUTENTICITĚ POTRAVIN A V PŘÍSTUPECH K DETEKCI FALŠOVÁNÍ" 

Vydáno: 9. 2. 2017 

Autor: PK ČR 

Potravinářská komora uspořádá cyklus seminářů v průběhu dubna a května 2017. 

PK ČR uspořádá v průběhu dubna a května cyklus seminářů věnovaných trendům v autenticitě 

potravin a v přístupech k detekci falšování. Předběžná pozvánka je k dispozici v příloze. Vstup 

je bez vložného. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-usporada-cyklus-seminaru-na-tema-trendy-v-autenticite-

potravin-a-v-pristupech-k-detekci-falsovani.aspx 

 Trendy v autenticitě potravin_pozvánka.pdf [171.34 KB] 

Zdroj: PK ČR 

 

 

http://www.szpi.gov.cz/soubor/1-shi-ta-ke-01-jpg.aspx
http://www.szpi.gov.cz/soubor/2-shi-ta-ke-02-jpg.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-na-trhu-houby-z-ciny-s-nedeklarovanymi-siricitany.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/ukonceni-platnosti-povoleni-nekterych-glyfosatu.aspx
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ukonceni-platnosti-povoleni-nekterych.html
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1486553774729.pdf
http://www.szif.cz/cs
http://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-usporada-cyklus-seminaru-na-tema-trendy-v-autenticite-potravin-a-v-pristupech-k-detekci-falsovani.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-usporada-cyklus-seminaru-na-tema-trendy-v-autenticite-potravin-a-v-pristupech-k-detekci-falsovani.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Pozvanky/Trendy_pozvanka_PK%20CR.pdf
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=PK+%C4%8CR+uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1+cyklus+semin%C3%A1%C5%99%C5%AF+na+t%C3%A9ma+%22Trendy+v+autenticit%C4%9B++potravin+a+v+p%C5%99%C3%ADstupech++k+detekci+fal%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%22&id=38145
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POTRAVINY OCENĚNÉ ZNAČKOU KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA V 

ROCE 2016 TÉMĚŘ BEZ ZÁVAD 

Vydáno: 10. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 2. 2017. 

Velmi vysokou míru jakosti i bezpečnosti potravin oceněných značkou KLASA a Regionální potravina 

prokázaly kontroly Státní zemědělské a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2016. U žádné 

z hodnocených šarží inspektoři nezjistili porušení bezpečnostních parametrů. Pouze v jednotkách 

případů byly zjištěny drobné jakostní nedostatky např. ve značení a složení. U ostatních skupin 

potravin inspektoři SZPI zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potraviny-ocenene-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-v-roce-

2016-temer-bez-zavad.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

NEVYHOVUJÍCÍ HYGIENICKÉ PODMÍNKY A NEPLNĚNÍ NAHLAŠOVACÍ 

POVINNOSTI VE VÝROBNĚ MLÉČNÝCH PRODUKTŮ NA 

ORLICKOÚSTECKU 

Vydáno: 10. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 10. 2. 2017. 

Státní veterinární správa zjistila při kontrole ve výrobně mléčných výrobků na Dolní Orlici značné 

nedostatky v hygieně provozu a nedodržení informační povinnosti při hlášení zásilky do místa určení. 

Při kontrole byla zjištěna nevyhovující úroveň zejména v oblastech osobní hygieny, údržby 

potravinářských prostor, skladování čistících a desinfekčních prostředků, čištění a sanitace, 

manipulace s potravinářskými odpady a vedení výrobní dokumentace. Dále zde bylo zjištěno, že 

provozovatel přijal dvě zásilky výrobní suroviny (sýr Eidam polotovar) ze Slovenska v množství 260 

kg, u kterých příjemce v místě určení neoznámil příchod zásilky prostřednictvím informačního systému 

Státní veterinární správy. Na základě výše uvedených zjištění byla v provozovně pozastavena výroba, 

zakázáno uvádění výrobků do oběhu a případ bude řešen ve správním řízení. Provozovateli hrozí za 

porušení správné výrobní a hygienické praxe a za neoznámení příchodu zásilky do místa určení 

sankce až do výše 1 milionu Kč. 

Zdroj: SVS 

 

JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY? REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2017 

Vydáno: 13. 2. 2017 

Autor: SZIF 

Seminář 

Jménem Státního zemědělského intervenčního fondu si Vás dovolujeme pozvat na seminář Jak 

správně značit potraviny? Regionální potravina 2017. 

http://bezpecnostpotravin.cz/potraviny-ocenene-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-v-roce-2016-temer-bez-zavad.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potraviny-ocenene-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-v-roce-2016-temer-bez-zavad.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potraviny-ocenene-znackou-klasa-a-regionalni-potravina-v-roce-2016-temer-bez-zavad.aspx
https://www.svscr.cz/nevyhovujici-hygienicke-podminky-a-neplneni-nahlasovaci-povinnosti-ve-vyrobne-mlecnych-produktu-na-orlickoustecku/
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Během semináře se dozvíte obecné informace a pravidla o soutěži Regionální potravina v roce 2017, 

včetně legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků, které budou doplněny 

praktickými zkušenostmi a ukázkami zástupců SVS a SZPI v daném kraji. V rámci semináře bude 

možné konzultovat s přednášejícími i konkrétní případy značení jednotlivých výrobků. 

Bližší informace včetně termínů, míst konání a harmonogramu semináře naleznete v přiložené 

pozvánce. 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení a 

společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání (maximální kapacita míst je omezena). 

SEMINÁŘ JE ZCELA BEZPLATNÝ. 

PŘÍLOHA 

 pozvánka - seminář Jak správně značit potraviny?   (PDF, 379 KB) 

Zdroj: eagri.cz 

 

KLAMAVĚ OZNAČENÉ MLÉČNÉ VÝROBKY Z DOVOZU 

Vydáno: 14. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 14. 2. 2017. 

Státní veterinární správa (SVS) pokračuje v kontrolách v místech určení výrobků z dovozu a odhalila 

další tři klamavě označené mléčné výrobky. Při kontrolách prováděných v místě určení zásilek v 

distribučním skladu potravin LIDL, Stránecká Zhoř, v Kraji Vysočina nevyhověly následující odebrané 

vzorky.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/klamave-oznacene-mlecne-vyrobky-z-dovozu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

SVS ZJISTILA NEPOVOLENOU ČINNOST V PROVOZOVNĚ 

Vydáno: 15. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 15. 2. 2017. 

Státní veterinární správa zjistila při kontrole provozovny Lapastar kuře s.r.o. v Žumberku, že v prostoru 

porcovny drůbeže dochází k rozbalování vakuově baleného vepřového masa původem z Německa a 

Španělska, jeho krájení a následné balení. Tyto činnosti nebyly KVS schváleny.   

Zároveň byla zjištěna nedostatečná dosledovatelnost expedovaného masa, nesprávná hygienická 

praxe a chybné značení na etiketě baleného vepřového masa. 

Případ bude řešen ve správním řízení. Provozovateli hrozí sankce až do výše 1 milionu Kč. 

Zdroj: SVS 

 

VEJCE NEZNÁMÉHO PŮVODU V RESTAURACI V PRAZE 4 

Vydáno: 17. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 17. 2. 2017. 

http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/v/RP2017seminarPKCR.pdf
http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/v/RP2017seminarPKCR.pdf
mailto:svobodova@foodnet.cz
http://eagri.cz/public/web/file/520347/pozvanka_seminare_RP_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/novinky/jak-spravne-znacit-potraviny.html
http://bezpecnostpotravin.cz/klamave-oznacene-mlecne-vyrobky-z-dovozu.aspx
https://www.svscr.cz/klamave-oznacene-mlecne-vyrobky-z-dovozu/
https://www.svscr.cz/nepovolena-cinnost/
http://eagri.cz/public/web/file/520347/pozvanka_seminare_RP_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/520347/pozvanka_seminare_RP_2017.pdf
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Státní veterinární správa zjistila v restauraci Food Garden v Praze na Kavčích Horách uložení 180 ks 

vajec neznámého původu. 

Vejce byla netříděná, bez označení, nebylo možné určit datum minimální trvanlivosti. U těchto vajec 

nebyl doložen původ a nákazový status hospodářství, ze kterého pocházela, ani skutečnost, že byla 

prosvícena a pocházejí ze schváleného potravinářského podniku. 

Na místě byla podle veterinárního zákona nařízena likvidace uvedených vajec. Případ bude řešen 

sankcí ve správním řízení, provozovateli hrozí pokuta až do výše 10 milionů Kč. 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA FALŠOVANOU TILÁPII NILSKOU 

Z ČÍNY 

Vydáno: 20. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 2. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., 

aby neprodleně stáhla z tržní sítě falšovanou potravinu TILÁPIE NILSKÁ, FILETY BEZ KOSTÍ A 

KŮŽE S PŘIDANOU VODOU – GLAZOVANÉ, balení 500 g, datum minimální trvanlivosti: 21. 9. 2017, 

šarže: LVV045T1603, země původu: Čína, dovozce do EU: Frigoexim s.r.o., Litoměřice. Výrobce na 

obal uvedl dva údaje týkající se hmotnosti - Hmotnost: 500 g a  Čistá hmotnost po odkapání (bez 

glazury): 375 g. Laboratorní rozbor, který SZPI provedla tzv. okapovou i dusíkovou metodou, prokázal, 

že skutečný obsah masa v balení je pouze 295 g.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovanou-tilapii-nilskou-z-

ciny.aspx 

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

Přílohy 

  tilapie nilska_Ahold.JPG [velikost: 2,2 MB, formát: jpg] 

 Zdroj: SZPI 

 

PRODEJ ZAPÁCHAJÍCÍCH PRODUKTŮ RYBOLOVU 

Vydáno: 20. 2. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 20. 2. 2017. 

Státní veterinární správa nařídila v prodejně Hai Xian Cheng s.r.o. v areálu An Dung v Praze 10 

neškodné odstranění 60 kg chlazených a zmrazených produktů rybolovu a 200 kg zmrazeného 

vepřového masa a žaludků. Chlazené produkty rybolovu jevily známky kažení, silně zapáchaly. 

Zmrazené živočišné produkty byly neoznačené, balené v igelitových sáčcích, taškách a jevily známky 

smyslových změn (okorání povrchu, ojínění). U popsaných produktů nebyl doložen původ zboží, zboží 

nebylo označeno. Potraviny byly posouzeny jako nepoživatelné, škodlivé pro lidské zdraví. Prodejna 

navíc není registrovaná podle veterinárního zákona, což je pro prodej nebalených produktů rybolovu 

zákonem nařízeno. Kontrola byla provedena společně s týmem Regulátor Policie ČR. Případ bude 

https://www.svscr.cz/vejce-neznameho-puvodu-v-restauraci-v-praze-4/
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovanou-tilapii-nilskou-z-ciny.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovanou-tilapii-nilskou-z-ciny.aspx
http://www.szpi.gov.cz/soubor/tilapie-nilska-ahold-jpg.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovanou-tilapii-nilskou-z-ciny.aspx


 
 

14 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 

+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 

 

řešen sankcí ve správním řízení, provozovateli hrozí pokuta až do výše 10 milionů Kč. 

Zdroj: SVS 

 

NEOZNAČENÉ ZMRAZENÉ HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ MASO A MASNÉ 

VÝROBKY 

Vydáno: 20. 2. 2017 

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 20. 2. 2017. 

Státní veterinární správa zjistila při kontrole v restauraci provozované společností ZPA Jinonice a.s. v 

Ústí nad Orlicí při běžné kontrole skladování 32,6 kg neoznačeného či nedostatečné označeného 

zmrazeného hovězího, vepřového masa a masných výrobků. U těchto potravin nebyla zajištěna 

sledovatelnost a možnost zjištění původu. Hovězí, vepřové maso a masné výrobky byly balené 

v igelitových sáčcích nebo přířezech a uložené v mrazicím boxu v zázemí restaurace. Na základě 

výše uvedených zjištění byl vydán okamžitý zákaz uvádění do oběhu a nařízeno neškodné odstranění 

na náklad kontrolované osoby. Případ bude řešen ve správním řízení. Provozovateli hrozí sankce až 

do výše 50 milionů Kč. 

Zdroj: SVS 

 

NUTRIVIGILANCE - SOUHRN AKTIVIT ZA ROK 2016 

Vydáno: 21. 2. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ zveřejnilo zprávu o systému Nutrivigilance za rok 2016. 

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních 

účinků (neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR od roku 

2015. Za tu dobu bylo v systému zaznamenáno přes 40 hlášených případů. Podrobnější 

informace o hlášeních za minulý rok jsou shrnuty ve zprávě za rok 2016.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/nutrivigilance-souhrn-aktivit-za-rok-2016.aspx 

Celá zpráva je dostupná zde:  Nutrivigilance_2016.pdf (1,50 MB) 

S. Bischofová a J.Ruprich 

Brno, 20. 2. 2017 

Zdroj: SZÚ 

 

SVS: VEPŘOVÉ MASO Z NELEGÁLNÍ PORÁŽKY 

Vydáno: 22. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 21. 2. 2017. 

Inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji při kontrole výrobny masných výrobků Střední 

školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu zjistili skladování a zpracování vepřového masa, které 

pocházelo z nelegální porážky a nebylo doprovázeno řádnými obchodními doklady. 

https://www.svscr.cz/prodej-zapachajicich-produktu-rybolovu/
https://www.svscr.cz/neoznacene-zmrazene-hovezi-veprove-maso-a-masne-vyrobky/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nutrivigilance-souhrn-aktivit-za-rok-2016.aspx
http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Nutrivigilance_2016.pdf
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/nutrivigilance-souhrn-aktivit-za-rok-2016
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Veškeré maso a z něho vyrobené masné výrobky o celkové hmotnosti 247 kg bylo neškodně 

odstraněno v asanačním podniku. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. 

Zdroj: SVS 

 

MÉNĚ NEŽ 1% OSOB MÁ DOSTATEK VITAMINU D Z OBVYKLÉ ČESKÉ 

STRAVY – V ZIMĚ TO ZAKLÁDÁ NA PROBLÉMY 

Vydáno: 27. 2. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace CZVP SZÚ k potřebě vitaminu D. 

Možná si myslíte, že vitamin D, rozpustný v tucích, je potřeba jen pro správnou stavbu kostí v 

mládí (křivice) a lehce si potřebu naplníte tím, že se pohybujete s odkrytou tváří na denním 

světle. To je ale stará a zkreslená představa.  Potřebujeme ho po celý život, s rostoucím věkem 

snad ještě více. Všichni snad už ví, co znamená osteoporóza (řídnutí kostí) nebo vyšší 

vnímavost k infekcím. Nové výsledky CZVP SZÚ potvrzují, že méně než 1% osob ve věku 18-90 

roků naplní svou potřebu z obvyklé české stravy. A to představuje negativní vliv na zdraví 

zejména přes podzim a zimu, kdy je nedostatek UV záření. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/mene-nez-1-osob-ma-dostatek-vitaminu-d-z-obvykle-ceske-

stravy-v-zime-to-zaklada-na-problemy.aspx 

J.Ruprich a kol.  

Brno, 25. 2. 2017  

Zdroj: SZÚ 

 

ZDRAVOTNÍ RIZIKO ZEARALENONU, ATROPINU A SKOPOLAMINU V 

BYLINNÉM ČAJI BABIČKA RŮŽENKA SEDMERO BYLIN S ECHINACEOU 

Vydáno: 27. 2. 2017 

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace CZVP SZÚ k výrobku "bylinný čaj Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou“. 

Na základě telefonických dotazů veřejnosti, po zveřejnění identifikace výrobku a obsahu 

kontaminantů ze strany SZPI, zveřejňuje SZÚ výtah informací týkajících se rychlého hodnocení 

zdravotního rizika. CZVP SZÚ tento výrobek neoznačil za "zdraví škodlivý" pro spotřebitele, ale 

v souladu s platnými odbornými poznatky a legislativou označil výrobek za "nevhodný pro 

lidskou spotřebu" (hygienicky závadný). Nikdy neoznačil výrobek za "potravinu vyvolávající 

halucinace". Tyto nepravdivé závěry si udělala média a spotřebitelé pouze  na 

základě tiskových prohlášení SZPI.   

Atropin a skopolamin (tropanové alkaloidy) 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zdravotni-riziko-zearalenonu-atropinu-a-skopolaminu-v-

bylinnem-caji-babicka-ruzenka-sedmero-bylin-s-echinaceou.aspx 

prof. J.Ruprich  

vedoucí centra 

Brno, 27. 2. 2017 

https://www.svscr.cz/veprove-maso-z-nelegalni-porazky/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mene-nez-1-osob-ma-dostatek-vitaminu-d-z-obvykle-ceske-stravy-v-zime-to-zaklada-na-problemy.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mene-nez-1-osob-ma-dostatek-vitaminu-d-z-obvykle-ceske-stravy-v-zime-to-zaklada-na-problemy.aspx
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mene-nez-1-osob-ma-dostatek-vitaminu-d-z-obvykle-ceske
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zdravotni-riziko-zearalenonu-atropinu-a-skopolaminu-v-bylinnem-caji-babicka-ruzenka-sedmero-bylin-s-echinaceou.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zdravotni-riziko-zearalenonu-atropinu-a-skopolaminu-v-bylinnem-caji-babicka-ruzenka-sedmero-bylin-s-echinaceou.aspx


 
 

16 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 

+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 

 

Zdroj: SZÚ 

 

VYJÁDŘENÍ POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE K UKONČENÍ KAUZY 

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE 

Vydáno: 27. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 2. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vítá úspěšné ukončení dlouholetého soudního 

sporu s výrobcem vína Templářské sklepy Čejkovice.  Nejvyšší správní soud (NSS) učinil tečku za 

kauzou začínající v roce 2010, když rozhodnutím z minulého týdne zamítl kasační stížnost výrobce a 

fakticky potvrdil, že pokuta ve výši 5 milionů Kč byla ze strany SZPI uložena v souladu s právními 

předpisy. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyjadreni-potravinarske-inspekce-k-ukonceni-kauzy-

templarske-sklepy-cejkovice.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINOVÉ BANKY ZÍSKAJÍ LETOS OD MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ 30 MILIONŮ KORUN 

Vydáno: 27. 2. 2017 

Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 27. 2. 2017. 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje letošní pravidla pro příjem žádostí na podporu 

potravinových bank humanitárních organizací. Jejich cílem je snížit plýtvání potravinami a 

rozdělit jídlo lidem na hranici hmotné nouze. Letos můžou potravinové banky získat celkem 30 

milionů korun. Stejnou částku měly k dispozici loni, kdy program Ministerstvo zahájilo. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ziskaji-letos-od-ministerstva-

zemedelstvi-30-milionu-korun.aspx 

Podrobnosti viz:  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-

rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

  

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zdravotni-riziko-zearalenonu-atropinu-a-skopolaminu-v
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyjadreni-potravinarske-inspekce-k-ukonceni-kauzy-templarske-sklepy-cejkovice.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyjadreni-potravinarske-inspekce-k-ukonceni-kauzy-templarske-sklepy-cejkovice.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/vyjadreni-potravinarske-inspekce-k-ukonceni-kauzy-templarske-sklepy-cejkovice.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ziskaji-letos-od-ministerstva-zemedelstvi-30-milionu-korun.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinove-banky-ziskaji-letos-od-ministerstva-zemedelstvi-30-milionu-korun.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_potravinove-banky-ziskaji-letos-od.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE PŘED DALŠÍ ŠARŽÍ 

NEVYHOVUJÍCÍHO ČAJE POLSKÉHO VÝROBCE MOKATE 

Vydáno: 27. 2. 2017 

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 2. 2017. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje spotřebitele na výskyt potraviny 

nevhodné k lidské spotřebě v tržní síti: sáčkový čaj Babička Růženka Sedmero bylin 

s echinaceou, označení šarže: L 09111630 C, datum minimální trvanlivosti: 09 11 18, výrobce: 

MOKATE S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroň, Polsko. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-dalsi-sarzi-

nevyhovujicicho-caje-polskeho-vyrobce-mokate.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

NEPOVOLENÉ POUŽITÍ GLUTAMÁTU SODNÉHO V MASNÉM 

POLOTOVARU 

Vydáno: 28. 2. 2017 

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 27. 2. 2017. 

Pracovníci Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj při kontrole 

zásilky v místě určení v mrazírenském skladu v Jenči zjistili použití nepovolené přídatné látky 

v masném polotovaru – glutamátu sodného, čímž došlo k porušení nařízení EP a R (ES) 

č. 1333/2008. Jednalo se o hluboce zmrazený masný polotovar – kuřecí kebab o hmotnosti 4965 kg. 

Výše zmíněný masný polotovar byl vyroben v Polsku ve výrobním závodě PL 30240602. Celá zásilka 

o hmotnosti 4965 kg byla pozastavena a provozovateli bylo uloženo zvolit některé z opatření 

uvedených v § 30, odst. 2, písm. b) veterinárního zákona. 

Zdroj: SVS 

 

ZPRÁVA EU: ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE ZŮSTÁVÁ STÁLE 

VYSOKÁ 

Vydáno: 28. 2. 2017 

Autor: KM EFSA 

Vědecká zpráva EFSA a ECDC o antimikrobiální rezistenci v EU v roce 2015. 

Dle nejnovější zprávy o antimikrobiální rezistenci (AMR) bakterií, kterou vydal Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), 

vykazují bakterie vyskytující se u lidí, zvířat a v potravinách i nadále rezistenci vůči široce 

používaným antimikrobiálním látkám (antimikrobikům). Zjištění zdůrazňují, že AMR představuje 

vážnou hrozbu jak pro veřejné zdraví, tak pro zdraví zvířat. Na infekční onemocnění způsobené 

bakteriemi rezistentními na antimikrobiální látky umírá ročně v EU okolo 25 000 lidí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-dalsi-sarzi-nevyhovujicicho-caje-polskeho-vyrobce-mokate.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-dalsi-sarzi-nevyhovujicicho-caje-polskeho-vyrobce-mokate.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-varuje-pred-dalsi-sarzi-nevyhovujicicho-caje-polskeho-vyrobce-mokate.aspx
https://www.svscr.cz/nepovolene-pouziti-glutamatu-sodneho-v-masnem-polotovaru/
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http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-eu-antimikrobialni-rezistence-zustava-stale-

vysoka.aspx 

Zdroj:  EFSA 

 

VYSOCEPATOGENNÍ AVIÁRNÍ INFLUENZA V ČR; AKTUÁLNÍ 

INFORMACE KE DNI 28. 2. 2017 

Vydáno: 28. 2. 2017 

Autor: SVS 

Aktuální informace Státní veterinární správy ke dni 28. 2. 2017 

 28. 2. 2017 Potvrzena dvě nové ohniska ptačí chřipky H5, která se nacházejí v komerčních chovech 

drůbeže na Chebsku v Karlovarském kraji. Obě hospodářství patří stejnému podnikatelskému 

subjektu. První chov se nachází v Chebu-Klesti a jsou zde chovány výkrmové kachny a brojleři. 

Chovatel nahlásil úhyn cca jedné desetiny z 12000 chovaných kachen a více než 100 z cca 1000 

brojlerů. Ve druhém hospodářství v obci Poustka uhynulo téměř 900 z více než 5000 kachen a více 

než čtvrtina ze zhruba 400 chovaných krůt. Drůbež vykazovala typické příznaky nákazy. Utrácení 

zbývající drůbeže v ohniscích začnou pracovníci SVS ve spolupráci s hasiči ve čtvrtek. Připravují se 

nařízení pro uzavřená pásma, která částečně zasáhnou také na území sousedního Německa. 

V České republice je aktuálně 37 ohnisek ptačí chřipky, z toho tři v Karlovarském kraji. 

 27. 2. 2017  V pátek 24. 2. 2017  večer bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipka v obci Božičany 

v Karlovarském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 12 kusů drůbeže.  Následné vyšetření ve Státním 

veterinárním ústavu Praha potvrdilo u uhynulých ptáků nákazu vysocepatogenní ptačí chřipkou H5N8. 

Následujícího dne bylo v souladu s platnou legislativou utraceno zbývajících 15 kusů drůbeže (kachen 

a slepic) a také zlikvidováno několik kusů slepičích vajec. Budou vydána nařízení pro uzavřená 

pásma. Jedná se o první ohnisko ptačí chřipky na území Karlovarského kraje a celkem 35 ohnisko 

v České republice.  

  

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve 

vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena 

příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy. 

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním 

dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, 

jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu. 

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu 

klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou 

veterinární správu. 

Ptačí chřipka – žádost o náhradu 

Laboratorní protokoly z vyšetření 

Nařízení vydaná SVS 

Fotogalerie 

Mapy 

Nejčastější dotazy   

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-eu-antimikrobialni-rezistence-zustava-stale-vysoka.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-eu-antimikrobialni-rezistence-zustava-stale-vysoka.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170222
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html#f=hpblok
http://www.svscr.cz/laboratorni-protokoly-h5n8/
http://www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/
http://www.svscr.cz/fotogalerie-aviarni-influenza/
http://www.svscr.cz/mapy-aviarni-influenza-2017/
http://www.svscr.cz/nejcastejsi-dotazy-v-souvislosti-s-vyskytem-ptaci-chripky-na-uzemi-ceske-republiky/
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-

ke-dni-28-2-2017.aspx 

Zdroj:  SVS  

 

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

 

TRŽBY V RESTAURACÍCH A POHOSTINSTVÍCH: V PROSINCI STOUPLY 

TŘIKRÁT RYCHLEJI OPROTI TEMPU ZA PŘEDCHOZÍCH JEDENÁCT 

MĚSÍCŮ 

Vydáno: 10. 2. 2017 

Autor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

Od počátku prosince byla zavedena elektrická evidence tržeb (EET), která se v této první fázi týkala 

podnikatelů realizujících hotovostní prodeje v odvětví Ubytování, stravování  

a pohostinství. Je skutečností, že v prosinci tržby v tomto odvětví meziročně výrazně vzrostly, a to 

zejména nominální tržby v restauracích a pohostinstvích – zde byl jejich skok téměř pětinový. 

Tato informace byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-restauracich-a-pohostinstvich-v-prosinci-stouply-trikrat-

rychleji-oproti-tempu-za-predchozich-jedenact-mesicu/ 

Zdroj: SOCR 

 

PRŮZKUM SZÚ: PŘES 80% VEŘEJNOSTI V ČR PODPORUJE VÝBĚR 

Z ŠIRŠÍ NABÍDKY ŠKOLNÍCH OBĚDŮ 

Vydáno: 21. 2. 2017 

Autor: J. Ruprich et al. 

Reprezentativní sociologický výzkum občanů ČR v závěru roku 2016 položil otázku, zda dotazovaní 

preferují podávání jednoho druhu oběda ve školních jídelnách či výběr z více druhů. Zcela 

jednoznačně lze konstatovat, že více než 4/5 (82,5%) občanů ČR preferuje nabídku školního oběda v 

podobě možnosti vybrat si z více druhů, tedy větší možnosti z hlediska individualizované pestrosti 

stravy. Pro školní oběd v podobě jednoho druhu se vyjádřilo pouze 17,5% respondentů. Bylo 

dotazováno celkem 1841 osob. Závěry výzkumu, provedeného Lékařským informačním centrem, 

s.r.o., jsou reprezentativní pro občany ČR z hlediska jejich pohlaví, věku a regionu (kraje). 

Tato informace byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/novy-pruzkum-szu-pres-80-verejnosti-v-cr-

podporuje-vyber-z?lang=1 

Zdroj: SZÚ 

 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-ke-dni-28-2-2017.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-ke-dni-28-2-2017.aspx
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-restauracich-a-pohostinstvich-v-prosinci-stouply-trikrat-rychleji-oproti-tempu-za-predchozich-jedenact-mesicu/
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-restauracich-a-pohostinstvich-v-prosinci-stouply-trikrat-rychleji-oproti-tempu-za-predchozich-jedenact-mesicu/
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-restauracich-a-pohostinstvich-v-prosinci-stouply-trikrat-rychleji-oproti-tempu-za-predchozich-jedenact-mesicu/
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/novy-pruzkum-szu-pres-80-verejnosti-v-cr-podporuje-vyber-z?lang=1
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/novy-pruzkum-szu-pres-80-verejnosti-v-cr-podporuje-vyber-z?lang=1
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/novy-pruzkum-szu-pres-80-verejnosti-v-cr-podporuje-vyber-z?lang=1
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NOVÉ STANOVISKO MŠMT – SVAČINY A PAMLSKOVÁ VYHLÁŠKA 

Vydáno: 21. 2. 2017 

Autor: Redakce Jídelny.cz 

Platí pro přípravu svačin v ZŠ pamlsková vyhláška? Musí svačiny splňovat požadavky na obsah soli, 

tuku a cukru? MŠMT vydalo nové stanovisko k problematice svačin v ZŠ a uplatňování tzv. pamlskové 

vyhlášky a nahrazuje jím svůj starší pokyn, s nímž jsme vás seznámili dne 15. 12. 2016. 

Tato informace byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1744 

Zdroj: Jídelny.cz 
 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – LEDEN 2017 

Vydáno: 24. 02. 2017 

Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb - leden 2017. 

Tato informace byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khsleden-

2017_13454_5.html 

Zdroj: Mzd 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1744
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1744
http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khsleden-2017_13454_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khsleden-2017_13454_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khsleden-2017_13454_5.html

