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LEGISLATIVA ČR 

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

 
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 
 

Vyhláška č. 110/2018 Sb. o tabákových nálepkách. 

 Platnost od 15. 6. 2018 
 Účinnost od 15. 2. 2019 

 

Nařízení vlády č. 128/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o 

změně některých souvisejících nařízení vlády. 

 Platnost od 28. 6. 2018 
 Účinnost od 1. 7. 2018 

 

Nové účinné předpisy 
 

Vyhláška č. 80/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam 

vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. 

 Účinnost od 5. 6. 2018 

 

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 

Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a 

viničních tratí ve znění 80/2018 Sb. 

 Účinnost od 5. 6. 2018 

 

 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
ČERVEN 2018 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-128
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-80
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Připravovaná legislativa ČR 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor 

 
NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA NÁPOJE, KVASNÝ OCET A 
DROŽDÍ 
 

Poslední změna: 25. 4. 2016 
 
Cíle návrhu 
Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na nealkoholické 
nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, některé lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. 
 
Historie procesu 
Vláda 
7. 12. 2015 – V připomínkovém řízení 
30. 12. 2015 – Ukončení sběru připomínek 
25. 4. 2016 – Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm 
 

 
NÁVRH VYHLÁŠKY O TABÁKOVÝCH NÁLEPKÁCH 
 
Poslední změna: 15. 6. 2018 
 
Cíle návrhu 
Nově tabáková nálepka plní i funkci bezpečnostního prvku, mění se její velikost a vzor. Také se mění 
pravidla pro její umisťování. 
 
Historie procesu 
Vláda 
2. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
23. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
12. 6. 2018 – Projednáno, schváleno k vydání 
 
Sbírka zákonů 
15. 6. 2018 – Vyhlášeno ve Sbírce zákonů (vyhláška č. 110/2018 Sb.) 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110/zneni-0
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm
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NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
74/2017 SB., O STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK PRO 
POSKYTOVÁNÍ PODPORY NA DODÁVKY OVOCE, ZELENINY, MLÉKA A 
VÝROBKŮ Z NICH DO ŠKOL A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
Poslední změna: 28. 6. 2018 
 
Cíle návrhu 
Novela omezuje cílovou skupinu u Mléka do škol pouze na žáky základních škol, tak aby to bylo stejné 
s Ovocem a zeleninou do škol. Na základě zkušenosti z prvního roku fungování projektu se upravuje 
mechanismus výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního mléka. Také je nově zařazen 
výrobek „skyr“. 
 
Historie procesu 
Vláda 
26. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
19. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
19. 6. 2018 – Projednáno vládou, schváleno 
 
Sbírka zákonů 
28. 6. 2018 – Vyhlášeno ve Sbírce zákonů (nařízení vlády č. 128/2018 Sb.) 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm 

 

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 
65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
 
Poslední změna: 29. 5. 2018 
 
Cíle návrhu 
Cílem návrhu zákona je rozšíření výčtu veřejných prostor, kde není zakázáno kouření, a dále zrušení 
zákazu prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že 
alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví 
nebo poškodit majetek. 
 
Historie procesu 
Poslanecká sněmovna 
14. 2. 2018 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-128/zneni-0
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm
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Vláda 
16. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
27. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
14. 3. 2018 – Projednáno vládou, zamítavé stanovisko 
 
Poslanecká sněmovna 
29. 5. 2018 – Zamítnuto v 1. čtení 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm 
 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 231/2016 SB., O 
ODBĚRU, PŘÍPRAVĚ A METODÁCH ZKOUŠENÍ KONTROLNÍCH VZORKŮ 
POTRAVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
  
Poslední změna: 15. 5. 2018 
 
Cíle návrhu 
Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu k dodržování 
mikrobiologických kritérií pro potraviny. Dále s ohledem na požadavek maximální elektronizace 
dokumentů vznikajících činností státní správy, se vypouští požadavek na podpis kontrolované osoby, 
popřípadě jejího zástupce, který ve většině případů vylučuje, aby záznam o odběru vzorku mohl 
vzniknout elektronicky.  
 
Historie procesu 
Vláda 
12. 2. 2018 – V připomínkovém řízení 
5. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
4. 5. 2018 – Projednáno, schváleno k vydání 
 
Sbírka zákonů 
15. 5. 2018 – Vyhlášeno ve Sbírce zákonů (vyhláška č. 78/2018 Sb.) 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm 
 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-78/zneni-0
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 282/2016 SB., O 
POŽADAVCÍCH NA POTRAVINY, PRO KTERÉ JE PŘÍPUSTNÁ REKLAMA 
A KTERÉ LZE NABÍZET K PRODEJI A PRODÁVAT VE ŠKOLÁCH A 
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 
Poslední změna: 14. 6. 2018 
 
Cíle návrhu 
Hlavním principem je úprava stávajících požadavků tak, aby ve školách bylo možno nabízet a 
prodávat potraviny v adekvátní šíři sortimentu při současném respektování aktuálních výživových 
doporučení a stávající vnitrostátní právní regulace oblasti trhu s potravinami. 
 
Historie procesu 
Vláda 
24. 5. 2018 – V připomínkovém řízení 
14. 6. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm 

 
 
 
  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm
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LEGISLATIVA EU 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018“) 

 
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU 
(https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc červen. 
 

BEZPEČNOST 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 
směrnice 2008/98/ES o odpadech 
ÚV L 150, 14. 6. 2018, s. 109 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 
směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
ÚV L 150, 14. 6. 2018, s. 141 

 
KONTAMINANTY 
Nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, 
fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor 
a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu. Text s významem pro EHP.  
ÚV L 140, 6. 6. 2018, s. 35 

 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 
Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných 
označení zemědělských produktů a potravin 
ÚV L 146, 11. 6. 2018, s. 1 
 

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI 
Nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 
o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Text s významem pro EHP. 
ÚV L 140, 6. 6. 2018, s. 35 
 

EKOLOGICKÁ PRODUKCE A OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 
PRODUKTŮ 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
ÚV L 150, 14. 6. 2018, s. 1 

http://eur-lex.europa.eu/
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/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.CES&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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NOVINKY 
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/ 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA VÍNO ODRŮDY PÁLAVA S 
PŘÍDAVKEM VODY 84 % 
Vydáno: 4. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 6. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pokračuje v intenzívních kontrolách výroby 
a dalších fází uvádění do oběhu vína a vinařských produktů. Tyto kontroly se mj. zaměřují na 
nové povinnosti související s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-vino-odrudy-palava-s-
pridavkem-vody-84.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ KONFERENCI PLATFORMY PRO 
REFORMULACE 
Vydáno: 4. 6. 2018 
Autor: PK ČR 
Konference se uskuteční dne 18. září 2018 v Praze 4. 
Potravinářská komora ČR zve na výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se 
uskuteční dne 18. září 2018 od 10:00 hodin v konferenčním sále OKsystem a.s. v Praze na 
Pankráci. Nad konáním druhé výroční konference Platformy pro reformulace převzal záštitu ministr 
zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a ministr zemědělství Ing. Jiří Milek. 
Pozvánku s programem a pokyny k registraci naleznete níže. 
PPR_pozvanka-vyrocni_konference_2018.pdf [238.06 KB] 
PROGRAM Výroční konference PPR_2018.pdf [375.88 KB] 
Zdroj: PK ČR 
 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA SKLENIČEK 3KS - 
GLASSWARE GREEN APPLE 
Vydáno: 5. 6. 2018 
Autor: MZ ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 6. 2018. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
GLASSWARE GREEN APPLE 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-vino-odrudy-palava-s-pridavkem-vody-84.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-vino-odrudy-palava-s-pridavkem-vody-84.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-vino-odrudy-palava-s-pridavkem-vody-84.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20288&kontrola=705fb555206d7c1864c988dda4d17814
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20289&kontrola=2afce7e491a9fb2b7e8d313944d934c8
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Nad+kon%C3%A1n%C3%ADm+druh%C3%A9+v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+konference+Platformy+pro+reformulace+p%C5%99evzal+z%C3%A1%C5%A1titu+ministr+zdravotnictv%C3%AD+a+ministr+zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD&id=38636
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na dolepené etiketě: Sklenice na pití, 3ks, Item No: 2021125, B: 24  
EAN: 8713120211257 (neexistuje) 
Země původu/ výrobce:  Čína/ neuvedeno 
Distributor uvedený na etiketě: DAVU s.r.o., (Polní  315/58, 591 02 Žďár nad Sázavou – dle 
živnostenského rejstříku v likvidaci) 
Distributor dle nabývacího dokladu: TEAMSTAR Plus s.r.o., Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10 
– Strašnice, IČO: 29050782 
Prodejce: VINACOM obchodní společnost s.r.o., Dr. A. Hejny 226, 542 32, Úpice, IČO: 05721032        
(provozovna: Obchodní centrum Majka, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-3ks-
glassware-green-apple.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví  
 
AMERICKÉ ÚŘADY KONEČNĚ POVOLILY GENETICKY VYLEPŠENOU 
ZLATOU RÝŽI 
Vydáno: 5. 6. 2018 
Autor: Gate2Biotech 
Genetici přidali do genomu této rýže geny, díky nimž může ve svých jedlých částech vytvářet beta-
karoten (provitamin A). Populární zlatá rýže je geneticky vylepšená rýže, která vznikla kvůli 
prevenci slepoty u podvyživených dětí. Minulý týden ji americká agentura FDA (Food and Drug 
Administration) konečně shledala bezpečnou a vhodnou ke konzumaci ve Spojených státech.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-
zlatou-ryzi.aspx 
Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. 
Zdroj: Gate2Biotech  
 
SVĚTOVÝ DEN MLÉKA: O BIOMLÉKO A VÝROBKY Z NĚJ JE 
DLOUHODOBĚ ZÁJEM 
Vydáno: 5. 6. 2018 
Autor: PRO-BIO LIGA 
Spotřeba biomléka i počet producentů meziročně roste. 
Světový den mléka: o biomléko a výrobky z něj je dlouhodobě zájem, potvrzují to nejen 
statistiky, ale také samotní sedláci. Na pátek 1. června 2018 připadá Světový den mléka, Svaz 
PRO-BIO proto připomíná, že by se spotřebitelé mléka a mléčných výrobků měli zajímat o to, 
odkud jejich mléko pochází a co obsahuje. Biomléko, jehož spotřeba i počet producentů 
meziročně roste, totiž obsahuje až o 68 % více zdraví prospěných omega-3 mastných kyselin 
než běžné mléko a minimum zbytkových pesticidů a antibiotik.  
  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-mleka-o-biomleko-a-vyrobky-z-nej-je-
dlouhodobe-zajem.aspx 
Více o projektu najdete na http://eagri.cz/public/web/biomleko/. 
Zdroj: Pro-bio.cz 
 

ZA DVA ROKY SNÍŽIT REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH 
ROSTLINNÉHO PŮVODU O 10 % 
Vydáno: 6. 6. 2018 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 6. 6. 2018. 
Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to 
navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů. Vláda dnes přijala Národní akční 
plán k bezpečnému používání pesticidů připravený Ministerstvem zemědělství. Materiál 
navrhuje pětiletou strategii na snížení používání přípravků v zemědělství i v lesnictví. Jeho 
cílem je snížit o 10 % rezidua prostředků na ochranu rostlin v potravinách rostlinného původu 
do roku 2020. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-dva-roky-snizit-rezidua-pesticidu-v-potravinach-
rostlinneho-puvodu-o-10.aspx 
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 
ROZŠÍŘENÝ NEDOSTATEK JÓDU OHROŽUJE VÝVOJ MOZKU U DĚTÍ, 
VARUJÍ VĚDCI 
Vydáno: 11. 6. 2018 
Autor: MZe 
Vymýtit jódový deficit si klade za cíl Krakovská deklarace o jódu. 
Vědci se obávají, že až 50 % všech novorozenců v Evropě nedosáhne plného kognitivního 
potenciálu z důvodu nedostatku jódu. Jód je mikronutrient kritický pro rozvoj mozku u dětí. 
Vědci z projektu EUthyroid, který je financovaný EU a podporovaný řadou organizací 
zúčastněných stran, vyzývají  evropské politiky Krakovskou deklarací o jódu prezentovanou 
nyní na Jagellonské univerzitě, aby podporovali opatření k odstranění nedostatku jódu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozsireny-nedostatek-jodu-ohrozuje-vyvoj-mozku-u-deti-
varuji-vedci.aspx 
Zdroj: EUthyriod 
 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-mleka-o-biomleko-a-vyrobky-z-nej-je-dlouhodobe-zajem.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-mleka-o-biomleko-a-vyrobky-z-nej-je-dlouhodobe-zajem.aspx
http://eagri.cz/public/web/biomleko/
https://pro-bio.cz/aktuality/svetovy-den-mleka-o-biomleko-a-vyrobky-z-nej-je-dlouhodobe-zajem-potvrzuji-to-nejen-statistiky-ale-take-samotni-sedlaci/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-dva-roky-snizit-rezidua-pesticidu-v-potravinach-rostlinneho-puvodu-o-10.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-dva-roky-snizit-rezidua-pesticidu-v-potravinach-rostlinneho-puvodu-o-10.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_za-dva-roky-snizit-rezidua-pesticidu-v.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozsireny-nedostatek-jodu-ohrozuje-vyvoj-mozku-u-deti-varuji-vedci.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozsireny-nedostatek-jodu-ohrozuje-vyvoj-mozku-u-deti-varuji-vedci.aspx
http://euthyroid.eu/
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POKYNY PRO IDENTIFIKACI ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ BYLY 
ZVEŘEJNĚNY 
Vydáno: 12. 6. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA společně s agenturou ECHA zveřejnily finální verzi vodítek. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky 
(ECHA) zveřejnily pokyny pro identifikaci látek s endokrinně disrupčními vlastnostmi 
v pesticidech a biocidech. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pokyny-pro-identifikaci-endokrinnich-disruptoru-byly-
zverejneny.aspx 
 
Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 
and (EC) No 1107/2009 
Zdroj: EFSA 
 
INSPEKCE ZJISTILA PŘÍPADY KLAMÁNÍ O OBSAHU KŘENE WASABI V 
POTRAVINÁCH 
Vydáno: 15. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 6. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila cílenou kontrolní akci 
zaměřenou na potraviny odkazující v názvu či na obale na přítomnost křenu wasabi, aby 
prověřila, zda kontrolované potraviny skutečně obsahují křen japonského druhu 
wasabi  (Eutrema japonská, Wasabia japonica), nebo zda nedochází ke klamání spotřebitele 
jeho záměnou za jiný, levnější druh křene. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-
potravinach.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, 
tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 

VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI V PRAZE BĚHEM LETOŠNÍCH KONTROL 
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ ZJISTILI ZÁVADY U JEDNÉ PĚTINY PRODEJCŮ 
Vydáno: 19. 6. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 19. 6. 2018. 
S rychlým nástupem jara se inspektoři Státní veterinární správy (SVS) působící v Praze zaměřili 
také na kontrolu prodeje potravin na farmářských trzích; konkrétně živočišných komodit jako 
jsou maso, ryby, masné a rybí výrobky, vejce, mléko a mléčné produkty či med. Dosud letos 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/pokyny-pro-identifikaci-endokrinnich-disruptoru-byly-zverejneny.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pokyny-pro-identifikaci-endokrinnich-disruptoru-byly-zverejneny.aspx
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180607
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
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provedli na farmářských trzích v hlavním městě téměř 50 kontrol, z toho zhruba v pětině 
případů zjistili nějaké pochybení. Množství i typ závad jsou letos zatím velmi podobné jako ve 
stejném období loňského roku. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-behem-letosnich-kontrol-
farmarskych-trhu-zjistili-zavady-u-jedne-petiny-prodejcu.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MISKA MELAMIN DĚTSKÁ 
ZOO FRIENDS 
Vydáno: 19. 6. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 6. 2018. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
Miska melamin dětská ZOO FRIENDS, MELAMINOVÁ MISKA 
EAN kód: 02727394, 1008000014880 (neexistují) 
Výrobce/ Země původu: neuvedeno 
Dovozce dle značení: Alfred Franks & Bartlett, PLC, AL4 OJJ 
Distributor dle značení/ distributor dle nabývacího dokladu: TReND VELKOOBCHOD, 
Přerov, http://www.trendvo.cz/ / Vladimír Šícha, A. Jiráska 189, 261 01 Příbram, IČO: 11299801 
Prodejce: PHN COMPANY, s.r.o., K Hlásovu 71, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany, IČO: 25090054 
(provozovna: OBCHODNÍ CENTRUM AWA, Světlogorská 2767, 390 05 Tábor) 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-miska-melamin-detska-
zoo-friends.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 
SZPI ZADRŽELA ČÍNSKÉ ČAJE S AŽ 120X PŘEKROČENÝM LIMITEM PRO 
OBSAH PESTICIDŮ 
Vydáno: 20. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 6. 2018. 
V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo EU zajistila Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně nevyhovující zásilku čajů z Číny, 
kterou nepropustila do vnitřního trhu ČR. Z celkového množství 38,5 kg čaje doručeného do 
prostorů Letiště Václava Havla v Praze, byly do laboratoře odebrány tři vzorky, u kterých analýza 
potvrdila přítomnost různých typů pesticidů. 
  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-behem-letosnich-kontrol-farmarskych-trhu-zjistili-zavady-u-jedne-petiny-prodejcu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-behem-letosnich-kontrol-farmarskych-trhu-zjistili-zavady-u-jedne-petiny-prodejcu.aspx
https://www.svscr.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-behem-letosnich-kontrol-farmarskych-trhu-zjistili-zavady-u-jedne-petiny-prodejcu/
http://www.trendvo.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-miska-melamin-detska-zoo-friends.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-miska-melamin-detska-zoo-friends.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zadrzela-cinske-caje-s-az-120x-prekrocenym-limitem-
pro-obsah-pesticidu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace,  
tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 
POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA OPĚT POLSKÁ JABLKA S 
PESTICIDY 
Vydáno: 21. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 6. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti další případ jablek 
z Polska s nadlimitním obsahem pesticidů. V letošním roce se jedná již o celkově čtvrtý případ 
zjištění tohoto druhu u jablek polského původu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-
pesticidy.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SKLENICE 240 ML, 
VP®DESIGN 
Vydáno: 25. 6. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 6. 2018. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
Sklenice 240 ml, VP® DESIGN 
EAN: 8591022129890, kód 61F78  
(dle dolepené etikety) 
Výrobce/ země původu: FUNG LIN WAH ENTERPRISE, RM. 1001-4, Hang Cheong Centre, Tai Kok 
Tsui/ Čína 
Dovozce/ distributor: VETRO – PLUS a.s., Vocelova 1176/6, 500 02 Hradec Králové – Pražské 
Předměstí, IČO: 63217180, http://www.vetroplus.cz/   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenice-240-ml-
vp%C2%AEdesign.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zadrzela-cinske-caje-s-az-120x-prekrocenym-limitem-pro-obsah-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zadrzela-cinske-caje-s-az-120x-prekrocenym-limitem-pro-obsah-pesticidu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-zadrzela-cinske-caje-s-az-120x-prekrocenym-limitem-pro-obsah-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.vetroplus.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenice-240-ml-vp%C2%AEdesign.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenice-240-ml-vp%C2%AEdesign.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE OPĚT ZJIŠŤUJE PŘÍPAD FALŠOVÁNÍ 
OBSAHU MASA V MASNÉM VÝROBKU Z POLSKA 
Vydáno: 25. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 6. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila další případ falšovaného masného výrobku 
polského výrobce v české tržní síti. Jednalo se o potravinu BEST Šunková Delikatesa 
HOVĚZÍ, hmotnost 120 g, DMT 01 02 21, výrobce: Wielkopolskie Zakłady Mięsne "AGRICO" Spółka, 
62-800 Kalisz Pawłówek 36, Polsko. Výrobce na etiketě deklaroval obsah hovězího masa 31 % a 
vepřového masa 17 %,  přičemž laboratorním rozborem byl zjištěn celkový obsah masa 38,5 % - tedy 
o 10 % méně. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-opet-zjistuje-pripad-falsovani-
obsahu-masa-v-masnem-vyrobku-z-polska.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 

DALŠÍ SPOLEČNÁ KONTROLA DOZOROVÝCH ORGÁNŮ V AREÁLU 
SAPA V PRAZE 4 
Vydáno: 25. 6. 2018 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 22. 6. 2018. 
Společná kontrola Státní veterinární správy, Policie ČR, Celní správy a Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce byla provedena ve čtvrtek 21. 6. 2018. SVS se při ní zaměřila na 
obchodování se živočišnými produkty, zejména s masem, vejci a produkty rybolovu jako jsou 
ryby a dary moře (krevety, sépie, mušle, …). 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-spolecna-kontrola-dozorovych-organu-v-arealu-sapa-v-
praze-4.aspx 
Zdroj: SVS 
 

NOVINKY V OBLASTI NBT - V. 
Vydáno: 27. 6. 2018 
Autor: Biotrin 
Informace organizace Biotrin ze dne 25. 6. 2018 
Dali byste si růžová rajčata? Evropský spotřebitel by asi kroutil nesouhlasně hlavou - přece čím 
červenější, tím lepší. S tímto názorem se ale neztotožňují některé asijské státy. Dle preferencí v Číně i 
v Japonsku by byl o růžová rajčata veliký zájem. Tým z Čínské akademie věd se proto zaměřil na 
použití techniky CRISPR-Cas9 u rajčat. Vědci slavili hned několik úspěchů. Docílili za pomocí nové 
techniky šlechtění růžového zbarvení rajčat bez vzniku dalších nežádoucích mutací a to vše 
s úspěšností vyšší jak 90 %. Výsledky studie si můžete přečíst v Journal of Genetics and Genomics. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-opet-zjistuje-pripad-falsovani-obsahu-masa-v-masnem-vyrobku-z-polska.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-opet-zjistuje-pripad-falsovani-obsahu-masa-v-masnem-vyrobku-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-opet-zjistuje-pripad-falsovani-obsahu-masa-v-masnem-vyrobku-z-polska.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-spolecna-kontrola-dozorovych-organu-v-arealu-sapa-v-praze-4.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-spolecna-kontrola-dozorovych-organu-v-arealu-sapa-v-praze-4.aspx
https://www.svscr.cz/dalsi-spolecna-kontrola-dozorovych-organu-v-arealu-sapa-v-praze-4/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852717301789?via%3Dihub
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-v.aspx 
Zdroj článku: Biotrin 
 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O NOVÝCH POTRAVINÁCH 
Vydáno: 27. 6. 2018 
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin 
Prezentace z konference, která se konala 19. a 20. června 2018 v Národní technické knihovně 
v Praze. Cílem konference organizované Ministerstvem zemědělství bylo předání nových 
informací, především v oblasti právních předpisů a sdílení zkušeností těch, kteří v oblasti 
nových potravin působí. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx 
Zdroj: ??? 
 
VEŘEJNÁ KONZULTACE EFSA K NÁVRHU VODÍTEK PRO HODNOCENÍ 
RIZIK CHEMICKÝCH SMĚSÍ 
Vydáno: 28. 6. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA předkládá ke konzultaci dva návrhy k hodnocení rizik chemických směsí. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) učinil další důležitý krok v práci týkající 
se „chemických směsí“ spuštěním veřejné konzultace k návrhu vodítek pro harmonizované 
metodiky k hodnocení kombinované expozice více chemickým látkám. Druhá související 
konzultace se týká návrhu EFSA k problematice hodnocení genotoxicity chemických směsí. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/verejna-konzultace-efsa-k-navrhu-voditek-pro-hodnoceni-
rizik-chemickych-smesi.aspx 
Zdroj: EFSA 
 
SZPI ZAKÁZALA V TRŽNICI SAPA 1,7 TUNY „MRAŽENÝCH A 
CHLAZENÝCH“ POTRAVIN PŘEPRAVOVANÝCH PŘI TEPLOTĚ AŽ 34°C 
Vydáno: 29. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 6. 2018 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolu přepravy potravin 
v rámci kontrolní akce v areálu pražské tržnice SAPA. Akce se vedle SZPI účastnili zástupci 
Policie ČR, Celní správy a Státní veterinární správy. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-
chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34%C2%B0c.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   

http://www.bezpecnostpotravin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-v.aspx
https://www.biotrin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-v/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/verejna-konzultace-efsa-k-navrhu-voditek-pro-hodnoceni-rizik-chemickych-smesi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/verejna-konzultace-efsa-k-navrhu-voditek-pro-hodnoceni-rizik-chemickych-smesi.aspx
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180626
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34%C2%B0c.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34%C2%B0c.aspx
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Zdroj: SZPI 

 
 
NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
INSPEKCE ZJISTILA DVA PŘÍPADY KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE O DRUHU 
MASA V KEBABECH 
Vydáno: 12. 6. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 6. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se kromě kontroly hygieny v provozovnách 
společného stravování zaměřuje také na správnou praxi značení nabízených pokrmů a 
aktuálně zjistila dva případy klamání prostřednictvím zavádějící deklarace o druzích masa 
v kebabech. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-dva-pripady-klamani-spotrebitele-o-druhu-
masa-v-kebabech.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal 
referent mediální komunikace, tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI  
 

DESÍTKY PŘÍPADŮ ZAŽÍVACÍCH OBTÍŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - PRVNÍ 
VÝSLEDKY 
Vydáno: 14. 6. 2018 
Autor: KHS Královéhradeckého kraje 
Informace KHS o prvních výsledcích vyšetření nemocných osob 
V úterý 5. 6. 2018 okolo 11. hodiny byly na KHS Královéhradeckého kraje nahlášeny 
případy několika! těžkých zažívacích obtíží. Vše spojovala konzumace pokrmů v Občerstvení Maxim 
(GRILL HOUSE), V Kopečku 82/3 v Hradci Králové. Provedli jsme zde ihned kontrolu, při které byly 
zjištěny určité závady, ty však nebyly takového charakteru, aby zavdaly legislativní důvod provozovnu 
na místě uzavřít. Odpoledne však případy zažívacích potíží náhle přibývaly (desítky!) a všechny měly 
stejného jmenovatele - konzumaci pokrmu z výše uvedeného bistra. Provozovatel bistro v odpoledních 
hodinách sám uzavřel. KHS provedla na místě kontrolu tohoto opatření, provozovna byla skutečně ve 
večerních hodinách uzavřena. Ve středu 6. 6. 2018 probíhala ze strany KHS další šetření, byly 
odebírány další vzorky. Uzavření provozovny jsme potvrdili i naším rozhodnutím, otevření provozovny 
bude tedy podléhat souhlasu KHS.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-prvni-
vysledky.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
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-dva-pripady-klamani-spotrebitele-o-druhu-masa-v-kebabech.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-dva-pripady-klamani-spotrebitele-o-druhu-masa-v-kebabech.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-dva-pripady-klamani-spotrebitele-o-druhu-masa-v-kebabech.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-prvni-vysledky.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-prvni-vysledky.aspx
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Za KHS 
Bc. Veronika Krejčí 
8. 6. 2018, 12:30 hodin 
Zdroj: KHS Královéhradeckého kraje 
 

KOLIK TUKU, SOLI A TRANS-MASTNÝCH KYSELIN (TFA) PŘIJMETE Z 1 
MENU „RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ“? 
Vydáno: 14. 6. 2018 
Autor: SZÚ, CZVP 
Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ zveřejnilo souhrnnou infografiku se závěry studie. 
SZÚ - Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně realizovalo projekt nazvaný „Analýza rychlého 
občerstvení zaměřená na přívod soli, tuku a trans-mastných kyselin“, který navazoval na 
pilotní studii z roku 2013. Ta mapovala obsah soli v některých pokrmech vybraných řetězců 
rychlého občerstvení a veřejných jídelnách v Brně. Vzhledem k výsledkům, které u několika 
pokrmů ukázaly vyšší obsah soli, bylo žádoucí tuto studii v průběhu několika let zopakovat 
a porovnat se současnou situací, vzhledem ke snahám výrobců a prodejců reformulovat své 
výrobky tak, aby více odpovídaly tzv. zdravé výživě. Prohlédněte si souhrnnou infografiku se 
závěry. Celková zpráva bude zveřejněna v průběhu roku 2018. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kolik-tuku-soli-a-trans-mastnych-kyselin-(tfa)-prijmete-z-1-
menu-rychleho-obcerstveni.aspx 
Infografika: 

 Rychle_obcerstveni_infografika.pdf (184,34 KB 14. 06. 2018) 
Zdroj: SZÚ 
 

PK ČR VÍTÁ NÁVRH NA ZMÍRNĚNÍ ,,PAMLSKOVÉ VYHLÁŠKY‘‘  
Vydáno: 18. 6. 2018 
Autor: PK ČR   
Tisková zpráva PK ČR vítá návrh na zmírnění „pamlskové vyhlášky“ 
Potravinářská komora ČR vítá návrh ministra Roberta Plagy a ministra Adama Vojtěcha na zmírnění 
„pamlskové vyhlášky“. Po dvou letech se ukázalo to, na co komora upozorňovala již při projednávání 
stávajícího znění - že dojde k výraznému zeštíhlení nikoli dětí, ale nabídky ve školách, a že je nesmysl 
nastavovat limity pro živiny jako cukr nebo tuk tak nízko, že jich u valné většiny výrobků nebude 
možné reálně dosáhnout. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Tiskov%C3%A1+zpr%C3%A1va+PK+%C4%8CR+-
+PK+%C4%8CR+v%C3%ADt%C3%A1+n%C3%A1vrh+na+zm%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%AD+%
E2%80%9Epamlskov%C3%A9+vyhl%C3%A1%C5%A1ky%E2%80%9C&id=38649 
Zdroj: PK ČR 
 

http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=1799
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kolik-tuku-soli-a-trans-mastnych-kyselin-(tfa)-prijmete-z-1-menu-rychleho-obcerstveni.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kolik-tuku-soli-a-trans-mastnych-kyselin-(tfa)-prijmete-z-1-menu-rychleho-obcerstveni.aspx
http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Rychle_obcerstveni_infografika.pdf
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/kolik-tuku-soli-a-trans-mastnych-kyselin-tfa-prijmete-z-1
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Tiskov%C3%A1+zpr%C3%A1va+PK+%C4%8CR+-+PK+%C4%8CR+v%C3%ADt%C3%A1+n%C3%A1vrh+na+zm%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%AD+%E2%80%9Epamlskov%C3%A9+vyhl%C3%A1%C5%A1ky%E2%80%9C&id=38649
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Tiskov%C3%A1+zpr%C3%A1va+PK+%C4%8CR+-+PK+%C4%8CR+v%C3%ADt%C3%A1+n%C3%A1vrh+na+zm%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%AD+%E2%80%9Epamlskov%C3%A9+vyhl%C3%A1%C5%A1ky%E2%80%9C&id=38649
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Tiskov%C3%A1+zpr%C3%A1va+PK+%C4%8CR+-+PK+%C4%8CR+v%C3%ADt%C3%A1+n%C3%A1vrh+na+zm%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%AD+%E2%80%9Epamlskov%C3%A9+vyhl%C3%A1%C5%A1ky%E2%80%9C&id=38649
http://www.foodnet.cz/
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HYGIENICI VARUJÍ: NE VŠECHNY PROVOZOVNY PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI V PRAZE SPLŇUJÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY 
Vydáno: 18. 6. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 18. 6. 2018. 
Z doposud provedených 405 kontrol, které HSHMP k dnešnímu dni v letošním roce vykonala, 
bylo v Praze odhaleno zhruba 20 provozoven péče o děti do tří let věku, které poskytují dětem 
stravu a nesplnily vůči HSHMP zákonem danou ohlašovací povinnost. "Naše kontroly navíc 
prokázaly, že tyto černé provozovny nesplňují ani další hygienické požadavky dle platné 
legislativy," říká šéf pražských hygieniků Jarolímek a proto přistoupili pražští hygienici k 
udělení sankcí nebo bylo zahájeno správního řízení dalšími dotčenými orgány státní správy 
(stavebním nebo živnostenským úřadem).  
K nejčastějším pochybením ze strany provozovatelů  výdejny stravovacích služeb patří 
nedodržení předpisů z oblasti hygieny potravin a hygienických požadavků na výkon činností 
epidemiologicky závažných. Kromě již zmíněného porušení ohlašovací povinnosti chybělo 
zavedení systému kritických bodů tzv. příručka HACCP, zaměstnanci nebyli proškoleni v 
těchto zásadách.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-varuji-ne-vsechny-provozovny-pece-o-predskolni-
deti-v-praze-splnuji-hygienicke-pozadavky.aspx 
V Praze dne 18. 6. 2018 
Ing. Anna Füleová 
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 
Zdroj: HSHMP 
 

PŘEHLED SZD LEDEN – KVĚTĚN 2018  
Vydáno: 25. 6. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Informace Ministerstva zdravotnictví Přehled SZD leden - květen 2018 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-kveten-2018_15676_5.html 
Zdroj: MZ ČR  
 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-varuji-ne-vsechny-provozovny-pece-o-predskolni-deti-v-praze-splnuji-hygienicke-pozadavky.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-varuji-ne-vsechny-provozovny-pece-o-predskolni-deti-v-praze-splnuji-hygienicke-pozadavky.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienici-varuji--ne-vsechny-provozovny-pece-o-predskolni-deti-splnuji-hygienicke-pozadavky-3695_3695_161_1.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-kveten-2018_15676_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/
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