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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 KVĚTEN 2020   

 LEGISLATIVA ČR  

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

 

Nové vyhlášené předpisy 

Usnesení č. 224/2020 Sb.- Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti 

v provozovnách a prodeji služeb a zboží  

 Platnost od 1. 5. 2020 

       Účinnost od 11. 5. 2020 

 

Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

 Platnost od 12. 5. 2020 

 Účinnost od 1. 7. 2020 

 

Sdělení Ministerstva financí č. 245/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam 

zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020  

        Platnost od 13. 5. 2020 

 

Nález ÚS ČR č. 254/2020 Sb. o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odmítnutí návrhu na zrušení 

ustanovení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití 

 Platnost od 27. 5. 2020 

       Účinnost od 27. 5. 2020 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-224
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-238
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-245
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Nová konsolidovaná znění starších předpisů 

Vyhláška č. 181/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 

požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství, ve znění pozdějších předpisů  

 Platnost od 21. 4. 2020 

 Účinnost od 1. 5. 2020 

       Aktuální znění od 1. 5. 2020 

 

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 

       Aktuální znění od 1. 5. 2020 

 

Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změněn a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony  

 Platnost od 9. 6. 2016 

 Účinnost od 7. 9. 2016 

       Aktuální znění od 19. 5. 2020 – 18. 5. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-181
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/2016-180
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 452/2001 SB., O OCHRANĚ 

OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ A ZMĚNĚ ZÁKONA O 

OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Poslední změna: 4. 5. 2020  

 

Cíle návrhu  

Novela adaptuje zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1753 ze dne 23. října 2019 

o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a 

zeměpisných označeních. 

 

Historie procesu  

Vláda 

18. 3. 2020 – V připomínkovém řízení 

4. 5. 2020 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6730025.htm 

 

NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA ZPRACOVANÉ OVOCE A 

ZPRACOVANOU ZELENINU, SKOŘÁPKOVÉ PLODY, HOUBY, BRAMBORY 

A VÝROBKY Z NICH A BANÁNY 

Poslední změna: 21. 5. 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 

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

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6730025.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6812717.htm
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NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH 

V OBLASTI EVIDENCE TRŽEB V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM 

NOUZOVÉHO STAVU 

Poslední změna: 28. 5. 2020  

 

Cíle návrhu  

Zákon prodlužuje období, během kterého nebudou poplatníci mít povinnost plnit evidenční povinnost a 

povinnost umístit informační oznámení podle zákona o evidenci tržeb, do 31. prosince 2020. 

 

Historie procesu  

Vláda 

3. 5. 2020 – Předložen návrh, bez připomínkového řízení 

4. 5. 2020 – Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna 

4. 5. 2020 – Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 

6. 5. 2020 – Proběhlo 2. čtení 

6. 5. 2020 – Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Senát 

7. 5. 2020 – Postoupeno Senátu 

13. 5. 2020 – Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy 

Poslanecká sněmovna 

26. 5. 2020 – Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident 

28. 5. 2020 – Postoupeno prezidentu republiky 

28. 5. 2020 – Prezident republiky zákon podepsal 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6809359.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6809359.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/2020/05/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc květen.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/703 ze dne 26. května 2020, kterým se mění příloha II nařízení 

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

v třešních nebo na třešních (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 164, 27. 5. 2020, s. 1 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/623 ze dne 30. dubna 2020, kterým se schvalují změny 

specifikace lihoviny, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení (Ratafia de Champagne) 

ÚV L 144, 7. 5. 2020, s. 10 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/624 ze dne 30. dubna 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cappero delle Isole Eolie (CHOP)) 

ÚV L 144, 7. 5. 2020, s. 12 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/629 ze dne 5. května 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου“ 

(Fasolia Kattavias Rodou) / „Λόπια Κατταβιάς Ρόδου“ (CHZO) 

ÚV L 148, 11. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/630 ze dne 6. května 2020, kterým se uděluje ochrana podle 

článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „Choraz Carrascal“ 

(CHOP)   

ÚV L 148, 11. 5. 2020, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/631 ze dne 6. května 2020, kterým se schvalují změny 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Dealu Mare“ 

(CHOP))   

ÚV L 148, 11. 5. 2020, s. 4 

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/2020/05/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/05/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) 2020/632 ze dne 6. května 2020, kterým se schvalují změny 

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

ÚV L 148, 11. 5. 2020, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/635 ze dne 12. května 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Podpiwek kujawski“ (CHZO)) 

ÚV L 149, 12. 5. 2020, s. 1 

 

Rozhodnutí Výboru pro obchod EU-Singapur č. 2/2020 ze dne 27. dubna 2020 o výkladů článků 

10.17 a 10.22 dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou podle čl. 16 

odst. 4 písm. D) dohody o volném obchodu pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení u vín, 

lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru [2020/644] 

ÚV L 150, 13. 5. 2020, s. 140 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/646 ze dne 7. května 2020, kterým se schvalují nezanedbatelné 

změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných 

zeměpisných označení („Pataca de Galicia“/ „Patata de Galicia“ (CHZO))   

ÚV L 151, 14. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/665 ze dne 13. května 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Jaén“ (CHZO)) 

ÚV L 156, 19. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/673 ze dne 14. května 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Tomate La Cañada“ (CHZO))   

ÚV L 158, 20. 5. 2020, s. 2 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/684 ze dne 18. května 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Kaki Ribera del Xúquer“ (CHOP))   

ÚV L 160, 25. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/694 ze dne 18. května 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Tomme des Pyrénées“ (CHZO)   

ÚV L 162, 26. 5. 2020, s. 4 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/708 ze dne 19. května 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Brousse du Rove“ (CHOP)) 

ÚV L 166, 28. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/709 ze dne 20. května 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Jambon de Bayonne“ (CHZO))   

ÚV L 166, 28. 5. 2020, s. 2 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2020/591 ze dne 30. dubna 2020 o otevření 

dočasného režimu podpory výjimečného soukromého skladování u některých sýrů a stanovení výše 

podpory předem  

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 1 

 

Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných 

výjimečných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1308/2013 k řešení narušení trhu s ovocem, zeleninou a vínem způsobeného pandemií 

COVID-19 a opatření s ním spojená   

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/593 a 517 ze dne 3. dubna 2020, kterým se schvalují dohody 

a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor   

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 13 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/595 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory soukromého 

skladování skopového a kozího masa a stanovení výše podpory předem  

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 21 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 ze dne 30. dubna 2020, kterým se poskytuje podpora 

soukromého skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců a více a stanovení 

výše podpory předem  

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 26 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/597 ze dne 30. dubna 2020, kterým se poskytuje podpora 

soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem 

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 31 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/598 ze dne 30. dubna 2020, kterým se poskytuje podpora 

soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem 

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 34 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/599 ze dne 30. dubna 2020, kterým se schvalují dohody a 

rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků 

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 37 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/601 ze dne 30. dubna 2020 o nouzových opatřeních 

odchylujících se od článku 62 a 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 

jde o platnost povolení k výsadbě révy a klučení v případě předpokládané opětovné výsadby  

ÚV L 140, 4. 5. 2020, s. 46 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/622 ze dne 29. dubna 2020 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 144, 7. 5. 2020, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/658 ze dne 15. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení 

(EU) 2015/309 o uložení konečného vyrovnávacího cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu 

některých pstruhů duhových procházejících z Turecka po prozatímním přezkumu podle článku 19 (4) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037  

ÚV L 155, 18. 5. 2020, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/693 ze dne 15. května 2020 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 162, 26. 5. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/713 ze dne 27. května 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 167, 29. 5. 2020, s. 3 
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Korigendum k rozhodnutí č. 2/2020 Výboru pro obchod EU-Singapur ze dne 27. dubna 2020 o 

výkladu článku 10.17 a 10.22 dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Republikou podle čl. 16 

odst. 4 písm. D) Singapuru, pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, 

zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru [2020/644] (Úř. věst. L 150, 13. 5. 2020) 

ÚV L 167, 29. 5. 2020, s. 16 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020, kterým mění nařízení (ES) č. 1881/2006, 

pokud jde o maximální obsah chloristanu v některých potravinách (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 160, 25. 5. 2020, s. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

10 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

   

PK ČR A ČTPPP VYHLAŠUJÍ V ROCE 2020 JIŽ SEDMÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O 

NEJLEPŠÍ INOVATIVNÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK 
Vydáno: 5. 5. 2020  

Autor: PK ČR 

Přihlášení výrobků je možné do 30. 6. 2020. 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v 

roce 2020 již sedmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

potravinářský výrobek“. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-a-ctppp-vyhlasuji-v-roce-2020-jiz-sedmy-rocnik-souteze-o-

nejlepsi-inovativni-potravinarsky-vyrobek.aspx 

Zdroj: PK ČR 

          

DISTRIBUCE NA INTERNETU NABÍZENÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ A VAJEC 

V NEVHODNÝCH PODMÍNKÁCH 
Vydáno: 6. 5. 2020  

Autor: SVS 

Výsledky kontroly SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy odhalili v průběhu nouzového stavu v Libereckém kraji 

prodej masných výrobků v nevyhovujících podmínkách. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/distribuce-na-internetu-nabizenych-masnych-vyrobku-a-vajec-v-

nevhodnych-podminkach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-a-ctppp-vyhlasuji-v-roce-2020-jiz-sedmy-rocnik-souteze-o-nejlepsi-inovativni-potravinarsky-vyrobek.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-a-ctppp-vyhlasuji-v-roce-2020-jiz-sedmy-rocnik-souteze-o-nejlepsi-inovativni-potravinarsky-vyrobek.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/distribuce-na-internetu-nabizenych-masnych-vyrobku-a-vajec-v-nevhodnych-podminkach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/distribuce-na-internetu-nabizenych-masnych-vyrobku-a-vajec-v-nevhodnych-podminkach.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE STÁLE ZJIŠŤUJE PŘÍPADY ZNEUŽÍVÁNÍ 

VIROVÉ EPIDEMIE NĚKTERÝMI PRODEJCI DOPLŇKŮ STRAVY NA 

INTERNETU 
Vydáno: 11. 5. 2020  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila od počátku nouzového stavu 30 

případů zneužívání obav veřejnosti z šíření onemocnění COVID-19 některými prodejci doplňků 

stravy na internetu. Tito prodejci nabízeli produkty prostřednictvím zakázaných léčebných 

tvrzení, a to uváděním údajných účinků proti koronaviru. Doplňky stravy jsou z hlediska právních 

předpisů potraviny, a proto jim nelze žádným způsobem připisovat léčebné nebo preventivní 

účinky, ty jsou vyhrazeny pouze léčivům. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-stale-zjistuje-pripady-zneuzivani-virove-

epidemie-nekterymi-prodejci-doplnku-stravy-na-internetu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE SPOTŘEBITELE PŘED KONZUMACÍ 

JEDOVATÝCH STERILOVANÝCH HUB 
Vydáno: 14. 5. 2020  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v potravině „Murklor – sterilovaní 

smrži, 200g“ přítomnost houby "ucháč obecný" (Gyromitra esculenta), jejíž konzumace je 

považována za vysoce rizikovou. Inspekce potravinu odebrala v provozovně VIKING HAUS s.r.o., 

Rychnovská 124, Praha 199 00. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-konzumaci-

jedovatych-sterilovanych-hub.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-stale-zjistuje-pripady-zneuzivani-virove-epidemie-nekterymi-prodejci-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-stale-zjistuje-pripady-zneuzivani-virove-epidemie-nekterymi-prodejci-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-konzumaci-jedovatych-sterilovanych-hub.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-konzumaci-jedovatych-sterilovanych-hub.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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MINISTR TOMAN: PODPORU POTRAVINOVÝM BANKÁM JSME LETOS 

ZVÝŠILI O TÉMĚŘ 12 MILIONŮ NA 75 MILIONŮ KČ 
Vydáno: 18. 5. 2020  

Autor: Ministerstvo zemědělství 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství 

Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. 

Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na 

pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-podporu-potravinovym-bankam-jsme-letos-zvysili-

o-temer-12-milionu-na-75-milionu-korun.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

PRO PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR PĚSTITELEM PŘÍMO 

SPOTŘEBITELŮM NEPLATÍ POVINNOST REGISTRACE 
Vydáno: 18. 5. 2020  
Autor: ÚKZÚZ 

Tisková zpráva ÚKZÚZ 

Pro pěstitele, společné sklady a expediční střediska platí povinnost označit balení nesadbových 

brambor, uváděných v rámci EU na trh, registračním číslem přiděleným Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Tato povinnost neplatí pro přímý prodej konzumních 

brambor jejich pěstitelem v místě vypěstování, na lokálních trzích nebo do stravovacích zařízení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pro-prodej-konzumnich-brambor-pestitelem-primo-

spotrebitelum-neplati-povinnost-registrace.aspx 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-podporu-potravinovym-bankam-jsme-letos-zvysili-o-temer-12-milionu-na-75-milionu-korun.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-podporu-potravinovym-bankam-jsme-letos-zvysili-o-temer-12-milionu-na-75-milionu-korun.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/pro-prodej-konzumnich-brambor-pestitelem-primo-spotrebitelum-neplati-povinnost-registrace.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pro-prodej-konzumnich-brambor-pestitelem-primo-spotrebitelum-neplati-povinnost-registrace.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html


  

  

 

13 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: BAMBOO FIBER KIDS FEEDING 

SET 
Vydáno: 18. 5. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví  

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

bamboo fiber kids Feeding set 

Údaje dle dolepené etikety: Dětský jídelní set, EAN kód 8594199400328 

Výrobce dle značení / Země původu: neuveden / Čína 

Dovozce dle značení: Inovida s.r.o., Hybešova 985/30 Brno 602 00, Czech Republic, IČ: 071 16 179 

Prodejce: REWE GROUP Česká republika – BILLA, spol. s.r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, 

IČO: 00685976, (prodejna: BILLA spol. s.r.o., Divišova 1500, 564 01 Žamberk) – prodejce stáhnul 

výrobek z trhu v rámci sítí prodejen BILLA 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bamboo-fiber-kids-feeding-

set.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

ZNAČKU KLASA MÁ 15 NOVÝCH VÝROBKŮ 
Vydáno: 19. 5. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ma-15-novych-vyrobku.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA S LÍSKOVÝMI OŘECHY: ČISTÉ POCHUTNÁNÍ 
Vydáno: 20. 5. 2020  
Autor: dTest 

Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest 

Řada lidí si čas od času dopřeje radost v podobě tabulky dobré čokolády. Ta s lískovými oříšky má 

mnoho podob: sáhnout můžete po mléčné, hořké či bílé a liší se i použitou formou ořechů. 

Spotřebitelský časopis dTest se zaměřil na mléčné čokolády s celými lískovými ořechy a zjišťoval, 

jaký mají obsah kakaa, mléka, ořechů, i jak chutnají či zda neobsahují plísně. Došlo i na srovnání s 

německými variantami čokolád. 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bamboo-fiber-kids-feeding-set.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bamboo-fiber-kids-feeding-set.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ma-15-novych-vyrobku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/mlecna-cokolada-s-liskovymi-orechy-ciste-pochutnani.aspx 

Zdroj: dTest.cz 

 

SVS ŘEŠÍ OPAKOVANÝ NELEGÁLNÍ VÝVOZ SELAT NA SLOVENSKO 
Vydáno: 21. 5. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Státní veterinární správa (SVS) na Vysočině provedla na podnět slovenských dozorových orgánů 

kontrolu v chovu prasat na Havlíčskobrodsku. Důvodem byl nelegální vývoz prasat z tohoto 

chovu, který slovenští veterináři zachytili. Inspektoři SVS při kontrole zjistili, že dotčený subjekt 

v průběhu jara opakovaně nelegálně vyvezl prasata (selata) na Slovensko bez nutného 

veterinárního osvědčení a přepravu uskutečnil jako neschválený přepravce. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-resi-opakovany-nelegalni-vyvoz-selat-na-slovensko.aspx 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍCH 9 PŘÍPADŮ ZNEUŽÍVÁNÍ 

VIROVÉ EPIDEMIE PŘI PRODEJI DOPLŇKŮ STRAVY NA INTERNETU  
Vydáno: 26. 5. 2020  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila od počátku nouzového stavu 39 

případů zneužívání obav veřejnosti z šíření onemocnění COVID-19 některými prodejci doplňků 

stravy na internetu. Tito prodejci nabízeli produkty prostřednictvím zakázaných léčebných 

tvrzení, a to uváděním údajných účinků proti koronaviru. Doplňky stravy jsou z hlediska právních 

předpisů potraviny, a proto jim nelze žádným způsobem připisovat léčebné nebo preventivní 

účinky, ty jsou vyhrazeny pouze léčivům. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsich-9-pripadu-zneuzivani-

virove-epidemie-pri-prodeji-doplnku-stravy-na-internetu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/mlecna-cokolada-s-liskovymi-orechy-ciste-pochutnani.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-resi-opakovany-nelegalni-vyvoz-selat-na-slovensko.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsich-9-pripadu-zneuzivani-virove-epidemie-pri-prodeji-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsich-9-pripadu-zneuzivani-virove-epidemie-pri-prodeji-doplnku-stravy-na-internetu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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DODÁVKA PŘEVÁŽELA 300 KG ŽIVOČIČNÝCH PRODUKTŮ PŘI 

NEVHODNÝCH TEPLOTÁCH 
Vydáno: 28. 5. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Ústeckého kraje při společné kontrole s celní 

správou odhalili  dodávku převážející přes 300 kg zmraženého drůbežího masa a krevet 

v nevhodných podmínkách a při nedodržení požadovaných teplot. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dodavka-prevazela-300-kg-zivocisnych-produktu-pri-nevhodnych-

teplotach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

ANALÝZA VÝROBKU ODHALILA NEPŘIJATELNÉ RIZIKO 
Vydáno: 29. 5. 2020  
Autor: VŠCHT 

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha prokázal, že „Dubové kapky“ obsahují toxické a 

karcinogenní látky. 

Na českém trhu se objevil přípravek s názvem „Dubové kapky“. Jeho výrobce naznačuje, že by 

mohly sloužit i jako ochrana před koronavirem.  Analýza VŠCHT Praha ale ukázala, že produkt 

obsahuje toxické a karcinogenní látky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/analyza-vyrobku-odhalila-neprijatelne-riziko.aspx 

Zdroj: VŠCHT 

 

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍ PRODUKCE A 

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ 
Vydáno: 29. 5. 2020  
Autor: SVS  

Aktualizovaná verze publikace SVS 

Státní veterinární správa zveřejnila druhé aktualizované vydání publikace "Legislativní 

požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů". 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/legislativni-pozadavky-na-zpracovani-vlastni-produkce-a-prodej-

maleho-mnozstvi-vlastnich-produktu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/dodavka-prevazela-300-kg-zivocisnych-produktu-pri-nevhodnych-teplotach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dodavka-prevazela-300-kg-zivocisnych-produktu-pri-nevhodnych-teplotach.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/analyza-vyrobku-odhalila-neprijatelne-riziko.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/legislativni-pozadavky-na-zpracovani-vlastni-produkce-a-prodej-maleho-mnozstvi-vlastnich-produktu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/legislativni-pozadavky-na-zpracovani-vlastni-produkce-a-prodej-maleho-mnozstvi-vlastnich-produktu.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 
 

AHR ČR VÍTÁ NÁVRHY NA SNÍŽENÍ DPH PRO UBYTOVACÍ SLUŽBY 
Vydáno: 4. 5. 2020  

Autor: Lucie Fialová 

Informace zveřejněné na webu ahrcr.cz 

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá vyjádření premiéra Andreje Babiše, 

že navrhne převedení DPH za ubytovací služby do nejnižší snížené sazby DPH 100 %. Tento krok 

by pomohl k podpoře podnikatelů v oboru, který byl nejvíce zasažen současnou pandemií, ale 

zároveň by zvýšil konkurenceschopnost turismu v rámci evropských zemí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.ahrcr.cz/novinky/ahr-cr-vita-navrhy-na-snizeni-dph-pro-ubytovaci-sluzby/ 

Zdroj: AHR ČR 

 

PRAŽSKÁ HYGIENA SE JIŽ TRADIČNĚ PŘIPOJUJE KE SVĚTOVÉMU DNI 

HYGIENY RUKOU 
Vydáno: 5. 5. 2020  

Autor: HSHMP 

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy  

Již tradičně si každý rok Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), společně 

s odbornou i laickou veřejnost, připomíná Světový den hygieny rukou, který připadá na 5. května. 

Dodržování správních zásad hygieny rukou hraje stěžení roli i v předcházení aktuálního výskytu 

onemocnění covid-19 ve světě.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-se-jiz-tradicne-pripojuje-ke-svetovemu-

dni-hygieny-rukou-4850_4850_161_1.html 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahrcr.cz/novinky/ahr-cr-vita-navrhy-na-snizeni-dph-pro-ubytovaci-sluzby/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-se-jiz-tradicne-pripojuje-ke-svetovemu-dni-hygieny-rukou-4850_4850_161_1.html
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazska-hygiena-se-jiz-tradicne-pripojuje-ke-svetovemu-dni-hygieny-rukou-4850_4850_161_1.html
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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ČSÚ: CESTOVNÍ RUCH – 1. ČTVRTLETÍ 2020 – V PRŮBĚHU ČTVRTLETÍ 

DOŠLO K PROPADU OBSAZENOSTI UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Vydáno: 11. 5. 2020  

Zpráva z portálu socr.cz 

V prvním čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně 

snížil o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 %. V lednu a únoru vykazovalo ubytování ještě 

kladné přírůstky. V měsíci březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích 

služeb, propadl počet ubytovaných o dvě třetiny. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.socr.cz/clanek/csu-cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2020-v-prubehu-ctvrtleti-doslo-k-propadu-

obsazenosti-ubytovacich-zarizeni/ 

Zdroj: ČSÚ 

 

POŽADAVKY NA PROVOZOVNY STRAVOVACÍCH SLUŽEB S PRODEJEM 

PŘES VÝDEJNÍ OKÉNKO A V RÁMCI VENKOVNÍCH (LETNÍCH) ZAHRÁDEK  
Vydáno: 12. 5. 2020  
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Podmínky stanovené MZ ČR 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pozadavky-na-provozovny-stravovacich-sluzeb-s-prodejem-pres-

vydejni-okenko-a-v-ramci-venkovnich-(letnich)-zahradek.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V DUBNU 2020 
Vydáno: 20. 5. 2020  

Autor: HSHMP 

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy  

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

2020 celkem 236 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo 

k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

dubnu-2020.aspx 

Zdroj: HSHMP 

http://www.socr.cz/clanek/csu-cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2020-v-prubehu-ctvrtleti-doslo-k-propadu-obsazenosti-ubytovacich-zarizeni/
http://www.socr.cz/clanek/csu-cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2020-v-prubehu-ctvrtleti-doslo-k-propadu-obsazenosti-ubytovacich-zarizeni/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/pozadavky-na-provozovny-stravovacich-sluzeb-s-prodejem-pres-vydejni-okenko-a-v-ramci-venkovnich-(letnich)-zahradek.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pozadavky-na-provozovny-stravovacich-sluzeb-s-prodejem-pres-vydejni-okenko-a-v-ramci-venkovnich-(letnich)-zahradek.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-dubnu-2020.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-dubnu-2020.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/

