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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 ČERVEN 2019   

 LEGISLATIVA ČR  

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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních 

jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 

 Platnost od 13. 6. 2019 

 Účinnost od 1. 7. 2019  

 

Nové účinné předpisy 

Vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb. o sazebníku náhrad nákladů za 

rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění 

vyhlášky č. 396/2016 Sb.  

 Platnost od 24. 5. 2019 

 Účinnost od 1. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-143
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-129
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110


  

  

 

2 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 643/1992 SB., O OCHRANĚ 

SPOTŘEBITELE  

Poslední změna: 18. 6. 2019  

 

Cíle návrhu  

Nařízení EU vymezuje konkrétní situace, kdy neexistují objektivní důvody pro odmítnutí prodeje zboží či 

poskytnutí služby anebo pro uplatňování odlišných podmínek vůči zákazníkům z jiných členských států 

a kdy je tedy takové jednání zakázáno. Zákon má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, 

kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení. 

 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6266169.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6266169.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/2019/06/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc červen.  

 

LIMITY REZIDUÍ 

Nařízení Komise (EU) 2019/973 ze dne 13. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

denatonium benzoát, fenoxkarb, flurochloridion, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop, 

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

ÚV L 157, 14. 6. 2019, s. 3 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/977 ze dne 13. června 2019, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 

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

kmen Beauveria bassiana PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, 

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

ÚV L 159, 17. 6. 2019, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/1015 ze dne 20. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, 

spiromefisen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 165, 21. 6. 2019, s. 23 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/911 ze dne 24. května 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Costers del Segre 

(CHOP)) 

ÚV L 146, 5. 6. 2019, s. 1 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/06/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/06/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/953 ze dne 22. května 2019, kterým se uděluje ochrana podle 

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

ÚV L 154, 12. 6. 2019, s. 33 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/954 ze dne 22. května 2019, kterým se uděluje ochrana podle 

článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „La Jaraba“ (CHOP)    

ÚV L 154, 12. 6. 2019, s. 34 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/955 ze dne 22. května 2019, kterým se uděluje ochrana podle 

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

ÚV L 154, 12. 6. 2019, s. 35 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/956 ze dne 22. května 2019, kterým se uděluje ochrana podle 

článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „Los Cerrillos“ (CHOP)    

ÚV L 154, 12. 6. 2019, s. 36 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/956 ze dne 7. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Džiugas“ (CHZO))  

ÚV L 157, 14. 6. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1025 ze dne 18. června 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 

označení, která není menšího rozsahu „Pruneaux d´Agen“/ „Pruneaux d´Agen mi-cuits“ (CHZO) 

ÚV L 167, 24. 6. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1027 ze dne 21. června 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 

označení, která není menšího rozsahu („Tiroler Speck“ (CHZO)) 

ÚV L 167, 24. 6. 2019, s. 18 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1036 ze dne 18. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Zagorski mlinci“ (CHZO))  

ÚV L 168, 25. 6. 2019, s. 1 
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/921-928 ze dne 3. června 2019 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 148, 6. 6. 2019, s. 1, 4, 7, 10, 13, 16,19 a 22 

 

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

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

zvýšen obsah alkoholu, povolená ekologická praxe a omezení produkce a ochrany vinařských produktů, 

minimální procento alkoholu pro vedlejší produkty a jejich odstraňování a zveřejňování souborů OIV 

 ÚV L 149, 7. 6. 2019, s. 1 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o snižování dopadů 

některých plastových výrobků na životní prostředí (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 155, 12. 6. 2019, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/978 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 

579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o přepravu kapalných olejů a tuků po moři (Text 

s významem pro EHP) 

ÚV L 159, 17. 6. 2019, s. 26 

 

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1017 ze dne 14. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem 

Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o jejich podmínky přistoupení vlády 

Gruzie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015  

ÚV L 165, 21. 6. 2019, s. 66 

 

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1028 ze dne 14. června 2019 o postoji, který má být zaujat jménem 

Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové 

oleje a olivové oleje z pokrutin  

ÚV L 167, 24. 6. 2019, s. 24 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1082 ze dne 20. června 2019 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 171, 26. 6. 2019, s. 5 
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1095 ze dne 25. června 2019, kterým se mění příloha II 

rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položek pro Bosnu a Hercegovinu a Rusko na seznam 

třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, 

močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 4285) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 173, 27. 6. 2019, s. 93 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1098 ze dne 26. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný 

albumin 

ÚV L 175, 28. 6. 2019, s. 11 

 

EHP 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2017 ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I 

(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1043] 

ÚV L 174, 27. 6. 2019, s. 9 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157-167/2017 ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1045-1055] 

ÚV L 174, 27. 6. 2019, s. 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 a 28 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 179/2017 ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1067] 

ÚV L 174, 27. 6. 2019, s. 48 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 180-182/2017 ze dne 22. září 2017, kterým se mění příloha I 

(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) 

Dohody o EHP [2019/1068-1070] 

ÚV L 174, 27. 6. 2019, s. 49, 50 a 52 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/935 ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o analytické metody 

pro stanovení fyzikálních, chemických a organoleptických produktů vinné révy a oznámení rozhodnutí 

členských států týkající se zvýšení přirozeného obsahu alkoholu (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 149, 7. 6. 2019, s. 53 
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní 

programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (oznámeno dokument C (2019) 4177) 

ÚV L 157, 14. 6. 2019, s. 28 

 

Nařízení Komise (EU) 2019/988 ze dne 17. června 2019, kterým se opravuje francouzské znění 

nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text 

s významem pro EHP) 

ÚV L 160, 18. 6. 2019, s. 10 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 

a souladů výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 

305/2011 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 169, 25. 6. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1084 ze dne 25. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 

142/2011, pokud jde o harmonizaci seznamu schválených nebo registrovaných zařízení, provozoven a 

provozovatelů a sledovatelnosti některých vedlejších produktů živočišného původu a odvozených 

produktů (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 171, 26. 6. 2019, s. 100 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1016 ze dne 20. června 2019 o minimální prodejní ceně 

sušeného odstředěného mléka pro 37. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení 

zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 

ÚV L 165, 21. 6. 2019, s. 65 
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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČNÝ VÝROBEK: KRŮTÍ STEHENNÍ PLÁTEK BEZ 

KOSTI, BEZ KŮŽE, VAKUOVĚ BALENÝ (KRŮTÍ STEAK); DATUM ZMRAZENÍ 

22. 10. 2018  
Vydáno: 3. 6. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) šetřila alimentární onemocnění.  

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin; u jednoho z nich byla prokázána 

přítomnost bakterií rodu Salmonella. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kruti-stehenni-platek-bez-kosti-

bez-kuze-vakuove-baleny-(kruti-steak)-datum-zmrazeni-22-10-2018.aspx 

Zdroj: HSHMP 
 

MÁ ČR SKUTEČNĚ NEDOSTATEČNÉ POŽADAVKY NA KVALITU PITNÉ 

VODY? 
Vydáno: 3. 6. 2019  

Autor: SZÚ  

Stanovisko Státního zdravotního ústavu  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ma-cr-skutecne-nedostatecne-pozadavky-na-kvalitu-pitne-vody.aspx 

Zdroj:  SZÚ 

 

NÁKAZY BAKTERIÍ LISTERIA MONOCYTOGENES SPOJENÉ S KONZUMACÍ 

RYB UZENÝCH ZA STUDENA  
Vydáno: 5. 6. 2019  

Autor: KM EFSA 

Společná zpráva EFSA a ECDC  
Za studena uzení pstruzi a lososi vyrobení v Estonsku jsou zdrojem onemocnění způsobeného 

baktérií Listeria monocytogenes, které od roku 2014 postihlo 22 osob v pěti zemích.  

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kruti-stehenni-platek-bez-kosti-bez-kuze-vakuove-baleny-(kruti-steak)-datum-zmrazeni-22-10-2018.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-na-nebezpecny-vyrobek-kruti-stehenni-platek-bez-kosti-bez-kuze-vakuove-baleny-(kruti-steak)-datum-zmrazeni-22-10-2018.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/ma-cr-skutecne-nedostatecne-pozadavky-na-kvalitu-pitne-vody.aspx
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/nakazy-bakterii-listeria-monocytogenes-spojene-s-konzumaci-ryb-

uzenych-za-studena.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

LETNÍ VEDRA OPĚT UDEŘILA: PRAŽŠTÍ HYGIENICI RADÍ, JAK JE 

ZVLÁDAT… 
Vydáno: 5. 6. 2019  

Autor: HSHMP  

Doporučení HSHMP 

I když astronomické léto ještě nenastalo, počasí již dává vědět, že období parného léta a letních 

veder nečeká. Počasí dnešních dnů ukazuje, že i letos si na denní teploty nad 30 °C zkrátka 

a dobře musíme zvyknout. Proto také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen 

„HSHMP“) v dané souvislosti publikuje užitečné rady pro širokou veřejnost, jak co nejlépe 

únavná horka zvládat. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/letni-vedra-opet-uderila-prazsti-hygienici-radi-jak-je-zvladat.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

ČESKÝM VÝVOZCŮM VEPŘOVÉHO BY SE MOHL DO BUDOUCNA 

OTEVŘÍT HONGKONGSKÝ TRH  
Vydáno: 7. 6. 2019  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 7. 6. 2019  

Českým vývozcům vepřového masa a výrobků z něj by se mohl do budoucna otevřít 

hongkongský trh. V závěru května totiž v České republice proběhl úspěšný audit příslušné 

dozorové autority Hongkongu – Centra pro bezpečnost potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ceskym-vyvozcum-veproveho-by-se-mohl-do-budoucna-otevrit-

hongkongsky-trh.aspx 

 Zdroj: SVS 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/nakazy-bakterii-listeria-monocytogenes-spojene-s-konzumaci-ryb-uzenych-za-studena.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/nakazy-bakterii-listeria-monocytogenes-spojene-s-konzumaci-ryb-uzenych-za-studena.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/letni-vedra-opet-uderila-prazsti-hygienici-radi-jak-je-zvladat.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceskym-vyvozcum-veproveho-by-se-mohl-do-budoucna-otevrit-hongkongsky-trh.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceskym-vyvozcum-veproveho-by-se-mohl-do-budoucna-otevrit-hongkongsky-trh.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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BEZPEČNOST POTRAVIN? TÝKÁ SE KAŽDÉHO! 
Vydáno: 7. 6. 2019  

Autor: KM EFSA 

Dne 7. června 2019 slavíme první Světový den bezpečnosti potravin 

Dne 7. června 2019 slavíme vůbec první Světový den bezpečnosti potravin (World Food Safety 

Day – WFSD), abychom upozornili na význam prevence, detekce a zvládání rizik z potravin, 

přispívající k zabezpečení dostatku potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, zemědělství, 

přístupu na trhy, turistice a udržitelnému rozvoji. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/bezpecnost-potravin-tyka-se-kazdeho.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA 

ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝ DOPLNĚK STRAVY S KOVOVÝM HOŘČÍKEM 
Vydáno: 11. 6. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 6. 2019 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nepovolenou látku - hořčík ve formě 

kovu v doplňku stravy „Molekulární vodík H2 Viva“, označení šarže LOT#14498, země 

původu USA. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-potravinarska-inspekce-zjistila-zdravi-

nebezpecny-doplnek-stravy-s-kovovym-horcikem.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI  

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZVEŘEJŇUJE ÚPLNOU ZPRÁVU O ČINNOSTI 

ZA ROK 2018 
Vydáno: 13. 6. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 6. 2019 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svém webu aktuálně uveřejňuje 

úplnou Zprávu o činnosti za rok 2018 v elektronické podobě, která je k dispozici široké 

veřejnosti, spotřebitelům, provozovatelům potravinářským provozů i zástupcům médií. 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/bezpecnost-potravin-tyka-se-kazdeho.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-potravinarska-inspekce-zjistila-zdravi-nebezpecny-doplnek-stravy-s-kovovym-horcikem.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-potravinarska-inspekce-zjistila-zdravi-nebezpecny-doplnek-stravy-s-kovovym-horcikem.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/potravinarska-inspekce-zverejnuje-uplnou-zpravu-o-cinnosti-za-rok-

2018.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

TEST MOZZARELLY 2019 
Vydáno: 14. 6. 2019  

Autor: dTest 

Informace neziskové organizace dTest 

Co mají společného pizza, caprese a piadina romagnola? Kromě italského původu je pojí i jedna ze 

základních surovin – mozzarella. Lze bez nadsázky říci, že bílým sýrem v nálevu Itálie udělala díru 

do světa. Mozzarellu pochopitelně nabízejí i české obchody a my jsme se podívali jakou. 

Ve spolupráci s italskými odborníky jsme otestovali senzorickou i chemickou kvalitu 14 mozzarell 

z kravského mléka. V Itálii si na všech úplně nepochutnali, ale na jednoznačný propadák jsme 

naštěstí nenarazili. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/test-mozzarelly-2019.aspx     

Zdroj: dTest 

 

MED OD VČEL ZE STŘECHY SÍDLA SVS V CENTRU PRAHY VYHOVĚL PŘI 

VŠECH VYŠETŘENÍCH 
Vydáno: 21. 6. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS   

Téměř přesně na den před rokem představila Státní veterinární správa společně se Státním 

veterinárním ústavem Praha (SVÚ) svůj projekt, v jehož rámci bylo na střešní terase budovy 

ústředí SVS ve Slezské ulici na pražských Vinohradech instalováno pět včelích úlů. SVÚ v rámci 

projektu aktuálně vyšetřil med z historicky první snůšky medu „veterinárních včel“. Med ze 

střechy Domu zemědělské osvěty vyhověl ve všech ukazatelích daných vyhláškou stanovující 

požadavky na kvalitu medu i legislativě o bezpečnosti potravin. V medu nebyla zjištěna 

přítomnost těžkých kovů a vyhověly také vyšetření na přítomnost reziduí pesticidů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/med-od-vcel-ze-strechy-sidla-svs-v-centru-prahy-vyhovel-pri-vsech-

vysetrenich.aspx 

Zdroj: SVS 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zverejnuje-uplnou-zpravu-o-cinnosti-za-rok-2018.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zverejnuje-uplnou-zpravu-o-cinnosti-za-rok-2018.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/jaky-je-rozdil-mezi-pojmy-minimalni-trvanlivost%E2%80%9D-a-spotrebujte-do%E2%80%9D-polovina-cechu-chape-oznaceni-spatne.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/test-mozzarelly-2019.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/med-od-vcel-ze-strechy-sidla-svs-v-centru-prahy-vyhovel-pri-vsech-vysetrenich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/med-od-vcel-ze-strechy-sidla-svs-v-centru-prahy-vyhovel-pri-vsech-vysetrenich.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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KONTROLA SVS ZACHYTILA V LIBERECKÉ RESTAURACI PŘES 260 KG 

MASA NEZNÁMÉHO PŮVODU 
Vydáno: 25. 6. 2019  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 25. 6. 2019 

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji při nedávné kontrole 

restaurace v Liberci zajistili více než 260 kg masa, u kterého provozovatel nebyl schopen řádně 

doložit jeho původ.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-zachytila-v-liberecke-restauraci-pres-260-kg-masa-

neznameho-puvodu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA CUKROVINKY S O NĚKOLIK 

ŘÁDŮ VYŠŠÍ PŘÍTOMNOSTÍ ALERGENŮ OPROTI INFORMACI NA OBALU 
Vydáno: 26. 6. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 6. 2019  

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili v tržní síti dvě šarže 

cukrovinek z dovozu, u kterých laboratorní rozbor potvrdil několikanásobně vyšší přítomnost 

alergenních látek, než kolik odpovídá informaci uvedené na obalu potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-s-o-nekolik-radu-vyssi-

pritomnosti-alergenu-oproti-informaci-na-obalu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 
 

JAK V HORKU POZNAT, JESTLI JSME DOSTATEČNĚ ZAVODNĚNI? 
Vydáno: 27. 6. 2019  

Autor: SZÚ  

Informace Státního zdravotního ústavu  

Současné extrémní teploty způsobují u každého z nás vyšší ztráty tekutin. Tyto ztráty tekutin je 

nutno nahrazovat, aby nedocházelo k dehydrataci organismu a následným nepříznivým 

zdravotním projevům.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/jak-v-horku-poznat-jestli-jsme-dost-zavodneni.aspx 

Zdroj: Státní zdravotní ústav 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-zachytila-v-liberecke-restauraci-pres-260-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-zachytila-v-liberecke-restauraci-pres-260-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-zachytila-v-liberecke-restauraci-pres-260-kg-masa-neznameho-puvodu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-s-o-nekolik-radu-vyssi-pritomnosti-alergenu-oproti-informaci-na-obalu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-s-o-nekolik-radu-vyssi-pritomnosti-alergenu-oproti-informaci-na-obalu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/jak-v-horku-poznat-jestli-jsme-dost-zavodneni.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 

PRAŽŠTÍ HYGIENICI ZKONTROLOVALI ÚROVEŇ POSKYTOVÁNÍ 

STRAVOVACÍCH SLUŽEB NA HUDEBNÍM FESTIVALU MEZI PLOTY 
Vydáno: 3. 6. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP 

O víkendu 25. a 26. května se v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích 

uskutečnil kulturní festival Mezi ploty. O jeho oblíbenosti svědčí každoročně stoupající počet 

návštěvníků, v roce 2018 jich bylo 20 tisíc, v letošním roce je odhadovaný počet ještě vyšší. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto zkontrolovala zdejší úroveň 

poskytování stravovacích služeb. Pražští hygienici zkontrolovali čtyři 

stánky s nabídkou poměrně širokého sortimentu rychlého občerstvení od tortill, hamburgerů, 

sýru v housce, přes grilované klobásy, maso, žebra, párky v rohlíku, kuřecí nugety, až po 

smažené nudle a alkoholické i nealkoholické nápoje. Dobrou zprávou je, že v úrovni poskytování 

stravovacích služeb nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-uroven-poskytovani-stravovacich-

sluzeb-na-hudebnim-festivalu-mezi-ploty.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

JAK ZACHÁZET S MASEM - POKRAČOVÁNÍ 
Vydáno: 5. 6. 2019  

Autor: Lucie Janotová 

Informace Jídelny.cz: Jak vhodně zacházet s masem (2) 

Druhý díl článku pojednávajícím o tom, jak vhodně zacházet s masem ve stravovacím provozu, 

se věnuje zpracování masa, jeho tepelnému opracování a výdeji pokrmů z masa. Zásadu FIFO 

asi znají všichni, víte ale, co znamená zkratka FEFO? Toto i mnohem více se dozvíte v článku.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1970 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-uroven-poskytovani-stravovacich-sluzeb-na-hudebnim-festivalu-mezi-ploty.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-zkontrolovali-uroven-poskytovani-stravovacich-sluzeb-na-hudebnim-festivalu-mezi-ploty.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1970
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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RIZIKA „EKO“ A „BIO“ VÝROBKŮ Z POHLEDU HYGIENIKŮ 
Vydáno: 11. 6. 2019  

Autor: HSHMP  

Informace HSHMP 

V posledních letech, kdy se zvyšuje povědomí spotřebitelů o ekologickém chování, a tím i nákup 

výrobků deklarovaných, že jsou vyrobeny z přírodních materiálů nebo jsou označeny jako eko či bio. 

Takové výrobky však mnohdy nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost, neboť obsahují i jiné 

než přírodní látky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/rizika-eko-a-bio-vyrobku-z-pohledu-hygieniku.aspx 

Zdroj: HSHMP 
 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V KVĚTNU 2019 
Vydáno: 12. 6. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 11. 4. 2019 

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

2019 celkem 215 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k 

uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 131.500,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo 

uloženo 1 napomenutí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

kvetnu-2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

SANITACE KUCHYNÍ – NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU ČISTICÍCH A 

DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Vydáno: 19. 6. 2019  

Autor: Helena Schmiedová 

Informace Jídelen.cz: Sanitace kuchyní – na co si dát pozor při výběru čisticích a dezinfekčních prostředků 

Provádíte správně mytí a dezinfekci ve vašem stravovacím provozu? Ptáte se, jaké prostředky a 

jakým způsobem používat? Následující článek vám zcela jednoduše poradí, na co si při výběru 

čisticích a dezinfekčních prostředků do kuchyní školních jídelen dát pozor a doporučí vám 

vhodné přípravky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1976 

Zdroj: Jídelnycz 

https://bezpecnostpotravin.cz/rizika-eko-a-bio-vyrobku-z-pohledu-hygieniku.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-kvetnu-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-kvetnu-2019.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1976
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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OMEZOVÁNÍ OBĚDŮ PRO SENIORY DÁVÁ PŘÍLEŽITOST 
Vydáno: 25. 6. 2019  

Autor: Pavel Ludvík 

Informace Jídelen.cz: Omezování obědů pro seniory dává příležitost školním jídelnám 

Řada jídelen, které zabezpečují stravování seniorů, v letošním roce tuto možnost významně 

omezila. Víte proč? Možná i k vám přišli starší lidé, že se nemají kde naobědvat. Přijali jste je, 

nebo odmítli? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1978 

Zdroj: Jídelnycz 

 

HYGIENICI ZKONTROLOVALI STÁNKY S OBČERSTVENÍM NA KONCERTĚ 

SKUPINY KABÁT 
Vydáno: 27. 6. 2019  

Autor: MUDr. Zdeňka Shumová 

Informace HSHMP: Pražští hygienici zkontrolovali stánky s občerstvením na koncertě skupiny Kabát 

v pražském Edenu 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v rámci své dozorové činnosti 

často zaměřuje na kontrolu kvality poskytovaných stravovacích služeb na nejrůznějších 

hromadných kulturních akcích, kterých se účastní velké množství diváků. Jedním z konkrétních 

příkladů takové kontrolní akce je minulá sobota 22. června 2019. Pražští hygienici v tento den 

zavítali na koncert populární hudební rockové skupiny Kabát v pražském Edenu,  v areálu 

Sinobo Stadium. Detailně prověřili hned několik desítek stánků s občerstvením. Pro veřejnost je 

výsledek jistě potěšitelný: žádné závažnější závady kontrola neodhalila. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-zkontrolovali-stanky-s-obcerstvenim-na-

koncerte-skupiny-kabat-v-prazskem-edenu-4247_4247_161_1.html 

Zdroj: HSHMP 
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