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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 ČERVENEC 2020   

 LEGISLATIVA ČR  

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

 

Nové vyhlášené předpisy 

Nařízení vlády č. 322/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o provádění některých 

opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá 

související nařízení vlády  

        Platnost od 15. 7. 2020 

       Účinnost od 1. 8. 2020 

 

Nové účinné předpisy 

Nařízení vlády č. 19/2020 Sb. o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu 

odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 

        Platnost od 27. 1. 2020 

       Účinnost od 1. 7. 2020 

 

Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 632/2020 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

        Platnost od 12. 5. 2020 

       Účinnost od 1. 7. 2020 

 

Nová konsolidovaná znění starších předpisů 

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních 

 Platnost od 24. 10. 2003 

 Účinnost od 1. 1. 2004 

       Aktuální znění od 1. 7. 2020 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-322
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-19
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/2003-353
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

 Platnost od 23. 4. 2004 

 Účinnost od 1. 5. 2004 

       Aktuální znění od 1. 7. 2020 

 

 

Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH VYHLÁŠKY O SEZNAMU POTRAVIN PODLE § 9B ODST. 1 PÍSM. C) 
ZÁKONA O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH 

Poslední změna: 2. 7. 2020  

 

Cíle návrhu  

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

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

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

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

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

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

vyrobeny v České republice. 

 

Historie procesu  

Vláda 

11. 6. 2020 – V připomínkovém řízení 

2. 7. 2020 – Ukončení sběru připomínek 

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

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819520.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA O POTRAVINÁCH 
URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU A O ZPŮSOBU JEJICH POUŽITÍ 
Poslední změna: 8. 7. 2020  

 

Cíle návrhu  

Novela vyhlášky zohledňuje nutnost adaptace požadavků na potraviny stanovených novou 

harmonizovanou úpravu pro vybrané druhy potravin představovanou přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie. 

 

Historie procesu  

Vláda 

16. 6. 2020 – V připomínkového řízení 

8. 7. 2020 – Ukončení sběru připomínek 

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

 

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 

Poslední změna: 27. 7. 2020  

 

Cíle návrhu  

Důvodem předložení návrhu zákona je naléhavost řešení zákazu dvojí kvality jako nekalé obchodní 

praktiky. Dle názoru navrhovatele je problém dvojí kvality výrobků včetně potravin aktuálním problémem 

v oblasti ochrany spotřebitele, který vyžaduje rychlé řešení a nelze již nadále přihlížet poškozování práv 

českých spotřebitelů na dostupnost výrobků, zejména potravin, o stejné kvalitě, která je k dispozici 

spotřebitelům v jiných členských státech, zejména tradičních členských státech Evropské unie. 

 

Historie procesu  

Vláda 

9. 7. 2020 – Předložen návrh, bez připomínkového řízení 

27. 7. 2020 – Projednáno vládou 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6841794.htm 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819926.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6841794.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 128/2009 SB., O 

PŘIZPŮSOBENÍ VETERINÁRNÍCH A HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ PRO 

NĚKTERÉ POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY, V NICHŽ SE ZACHÁZÍ SE 

ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY 

Poslední změna: 30. 7. 2020  

 

Cíle návrhu  

Návrh vyhlášky rozšiřuje možnost dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské 

podniky sousedící se Středočeským krajem a upravuje limity pro potravinářské podniky dodávající maso 

volně žijící zvěře a výrobky z masa. 

 

Historie procesu  

Vláda 

30. 7. 2020 – V připomínkovém řízení 

Zdroj:   https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6846795.htm 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6846795.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/2020/07/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc červenec.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020, kterým se mění přílohy II a V nařízení 

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

a chlorpyrifos-methyl v nebo na některých produktech (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 239, 24. 7. 2020, s. 7 

 

Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020, kterým se mění přílohy II a V 

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

chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl uvnitř nebo na některých produktech (Úř. věst. L 239, 24.7.2020) 

ÚV L 245, 30. 7. 2020, s. 31 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1141 ze dne 29. července 2020, kterým se mění rozhodnutí 

2011/163 / EU o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 

29 směrnice rady 96/23 / ES (oznámeno pod číslem C) (2020) 5076) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 248, 31. 7. 2020, s. 12 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/908 ze dne 24. června 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pomme de terre de Noirmoutier“ 

(CHZO)) 

ÚV L 208, 1. 7. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/913 ze dne 25. června 2020, kterým se schvalují změny, které 

nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení [„Mojama de Barbate“ (CHZO)]   

ÚV L 209, 2. 7. 2020, s. 2 

 

 

 

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/2020/07/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/07/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) 2020/914 ze dne 25. června 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Brie de Meaux“ (CHOP))   

ÚV L 209, 2. 7. 2020, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/915 ze dne 25. června 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO))   

ÚV L 209, 2. 7. 2020, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/973 ze dne 6. července 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pecorino del Monte Poro“ (CHOP)) 

ÚV L 215, 7. 7. 2020, s. 11 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1060 ze dne 13. července 2020, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Terrazze Retiche 

di Sondrio“ (CHZO)) 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 37 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1061 ze dne 13. července 2020, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného zeměpisného označení („Dealurile Sătmarului“ (CHZO)) 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 38 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1062 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu 

„Csopak“/„Csopaki“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1308/2013 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 39 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1063 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu 

„Achterhoek“/„Winterswijk“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 40 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1064 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu „delle 

Venezie“/„Beneškin okolišev“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 41 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1065 ze dne 13. července 2020, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („delle Venezie“ 

(CHZO)) 

ÚV L 232, 20. 7. 2020, s. 42 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1084 ze dne 17. července 2020 o zapsání názvu do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Südtiroler Schüttelbrot“ / 

„Schüttelbrot Alto Adige“ (CHZO) 

ÚV L 239, 24. 7. 2020, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1103 ze dne 22. července 2020, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Brie de Melun“ (CHOP)   

ÚV L 242, 28. 7. 2020, s. 1 

 

NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/916 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje rozšíření 

používání xylo-oligosacharidů jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 209, 2. 7. 2020, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/973 ze dne 6. července 2020, kterým se povoluje změna 

podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“ a mění prováděcí nařízení 

EU 2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 215, 7. 7. 2020, s. 7 

 

EHP 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2019 ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I 

(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/803]  

ÚV L 210, 2. 7. 2020, s. 7 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 54 a 55/2019 ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha 

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

Dohody o EHP [2020/808 a 809]  

ÚV L 210, 2. 7. 2020, s. 16, 18 
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58-61/2019 ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha 

II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/812-815]  

ÚV L 210, 2. 7. 2020, s. 23, 25, 26, a 28 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5-10/2019 ze dne 8. února 2019, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2020/924-929]  

ÚV L 228, 16. 7. 2020, s. 9, 11, 13, 14, 16 a 18 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/917 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje uvádění na 

trh infuze z kávových listů Coffea Arabica L. a / nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako 

tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení (EU) 2015/2283 Evropského parlamentu a Rady a kterým 

se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 209, 2. 7. 2020, s. 10 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní clo 

v odvětví obilovin použitelné od 3. července 2020  

ÚV L 211, 3. 7. 2020, s. 10 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/975 ze dne 6. července 2020, kterým se schvalují dohody a 

rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína 

ÚV L 215, 7. 7. 2020, s. 13 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě dovozních 

celních kvót pro rýži pocházející z Vietnamské socialistické republiky  

ÚV L 221, 10. 7. 2020, s. 64 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1024 ze dne 14. července 2020 o otevření a správě dovozních 

celních kvót Unie pro některé produkty pocházející z Vietnamské socialistické republiky  

ÚV L 226, 15. 7. 2020, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1139 ze dne 29. července 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 248, 31. 7. 2020, s. 3 
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BEZPEČNOST POTRAVIN 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/981 ze dne 7. července 2020, kterým se mění příloha II 

rozhodnutí 2007/777 ES, pokud jde o zápis Kosova do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž 

je povolen dovoz masných výrobků a ošetřených žaludků, močového měchýře a střev do Unie, a kterým 

se mění příloha III uvedeného rozhodnutí, pokud jde o vzor osvědčení pro dovoz těchto produktů ze 

třetích zemí (oznámeno pod číslem K (2020) 4433)  (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 220, 9. 7. 2020, s. 4 
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NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

   

OZNAMOVACÍ POVINNOST PRO VÝROBCE A DOVOZCE MATERIÁLŮ NEBO 

PŘEDMĚTŮ URČENÝCH PRO STYK S POTRAVINAMI 
Vydáno: 1. 7. 2020  

Autor: HSHMP 

Upozornění HSHMP 

Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen 

písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů 

určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/oznamovaci-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-materialu-nebo-

predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

CIZINEC NA TEPLICKU PŘEPRAVOVAL POTRAVINY V NEVHODNÝCH 

PODMÍNKÁCH 
Vydáno: 1. 7. 2020  
Autor: SVS 

Výsledek kontroly SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Ústeckého kraje ve spolupráci s tamními celníky odhalili 

v Dubí na Teplicku přepravu bezmála devadesáti kilogramů živočišných produktů v nevhodných 

podmínkách. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/cizinec-na-teplicku-prepravoval-potraviny-v-nevhodnych-

podminkach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/oznamovaci-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-materialu-nebo-predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/oznamovaci-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-materialu-nebo-predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/cizinec-na-teplicku-prepravoval-potraviny-v-nevhodnych-podminkach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/cizinec-na-teplicku-prepravoval-potraviny-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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TEST GRILOVACÍCH TYČINEK 2020 
Vydáno: 2. 7. 2020  
Autor: dTest 

Informace spotřebitelské organizace dTest 

Při procházce mezi regály s grilovacími specialitami nám padly do oka grilovací tyčinky. Na první 

pohled vypadají jako syrový polotovar, ale nejsou jím. Proto nás zajímalo, co od nich můžeme čekat. 

Sedmero tyčinek jsme tedy vyslali do laboratoře, aby odhalila, co ukrývají a jaké jsou. Největší 

slabinou byly údaje na etiketách. Hned dva výrobky kvůli nim propadly. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/test-grilovacich-tycinek-2020.aspx 

Zdroj: dtest.cz 

 

TEST GRILOVACÍCH KOŘENÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ 2020 
Vydáno: 3. 7. 2020  
Autor: dTest 

Informace spotřebitelské organizace dTest 

Grilované maso, sýry nebo zelenina se neobejdou bez správného dochucení. Kdo nechce či nemůže 

experimentovat s mícháním vlastní směsi koření a bylinek, může sáhnout po některé hotové z 

nabídky obchodníků. S patnáctkou grilovacích kořenicích směsí jsme se vydali do laboratoře, 

abychom zjistili, jak jsou bezpečné a jak moc si s nimi osolíme. Po kterékoliv můžete sáhnout bez 

obav, ovšem často jsou z více než poloviny plné soli. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/test-grilovacich-korenicich-pripravku-2020.aspx 

Zdroj: dtest.cz 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DOPLNĚK STRAVY ŠKODLIVÝ PRO 

LIDSKÉ ZDRAVÍ S MIMOŘÁDNÝM MNOŽSTVÍM ROZPOUŠTĚDEL A 

DALŠÍCH NEPOVOLENÝCH LÁTEK 
Vydáno: 7. 7. 2020  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující šarži doplňku 

stravy  Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu – velikost balení 115 ml, datum minimální 

trvanlivosti: 11.2022, šarže: 202211TDC, výrobce: Todicamp S.R.L., země původu: Moldavsko. 

Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti Bohemian Symfony s.r.o., Zámecký vrch 

423/18, Karlovy Vary. Dle informace dodavatele předmětná šarže obsahovala 331 kusů. 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/test-grilovacich-tycinek-2020.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/test-grilovacich-korenicich-pripravku-2020.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-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-

lidske-zdravi-s-mimoradnym-mnozstvim-rozpoustedel-a-dalsich-nepovolenych-latek.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

OZNAČENÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA MŮŽE POUŽÍVAT DALŠÍCH DEVĚT 

PRODUKTŮ Z LIBERECKÉHO KRAJE 
Vydáno: 9. 7. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/oznaceni-regionalni-potravina-muze-pouzivat-dalsich-devet-

produktu-z-libereckeho-kraje.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

ZNÁME VÍTĚZE V SOUTĚŽI REGIONÁLNÍ POTRAVINA PLZEŇSKÉHO 

KRAJE 
Vydáno: 13. 7. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/zname-viteze-v-soutezi-regionalni-potravina-plzenskeho-

kraje.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA PŘES 400 KG MOŘSKÝCH 

ŽIVOČICHŮ SKLADOVANÝCH V NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH 
Vydáno: 13. 7. 2020  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI 

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili porušení několika právních 

předpisů při kontrole provozovny „Večerka“, Hrobčice 26 v Hrobčicích na Teplicku. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pres-400-kg-morskych-zivocichu-

skladovanych-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-lidske-zdravi-s-mimoradnym-mnozstvim-rozpoustedel-a-dalsich-nepovolenych-latek.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-skodlivy-pro-lidske-zdravi-s-mimoradnym-mnozstvim-rozpoustedel-a-dalsich-nepovolenych-latek.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/oznaceni-regionalni-potravina-muze-pouzivat-dalsich-devet-produktu-z-libereckeho-kraje.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/oznaceni-regionalni-potravina-muze-pouzivat-dalsich-devet-produktu-z-libereckeho-kraje.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/zname-viteze-v-soutezi-regionalni-potravina-plzenskeho-kraje.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/zname-viteze-v-soutezi-regionalni-potravina-plzenskeho-kraje.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pres-400-kg-morskych-zivocichu-skladovanych-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pres-400-kg-morskych-zivocichu-skladovanych-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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LOGEM KLASA SE BUDE PYŠNIT DALŠÍCH 22 PRODUKTŮ 
Vydáno: 17. 7. 2020  
Autor: SZIF 

Tisková zpráva SZIF 

Značku kvality KLASA získalo dalších 22 výrobků od celkem jedenácti producentů. Zájem o modro-

červené logo mají nejen prověřené společnosti, které ocenění KLASA již na řadě svých výrobků 

používají a pravidelně se uchází o její opětovné udělení, ale také zcela noví producenti. Patří mezi ně 

nejen čerstvá zelenina, ale také za studena lisované ovocné koncentráty či bio výrobky.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/logem-klasa-se-bude-pysnit-dalsich-22-produktu.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT OFICIÁLNĚ UZNALA ČR ZA 

ZEMI PROSTOU PTAČÍ CHŘIPKY 
Vydáno: 20. 7. 2020  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS 

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká 

republika je od 12. června prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je nesmírně důležitý 

pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-cr-za-zemi-

prostou-ptaci-chripky.aspx 

Zdroj: SVS 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚKZÚZ ZA ROK 2019 
Vydáno: 21. 7. 2020  

Autor: ÚKZÚZ 

Výroční zpráva o činnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

 https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinnosti-ukzuz-za-rok-2019.aspx 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/logem-klasa-se-bude-pysnit-dalsich-22-produktu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_07_CzechRep_ENG.pdf
https://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-cr-za-zemi-prostou-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-cr-za-zemi-prostou-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-cr-za-zemi-prostou-ptaci-chripky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-zada-o-obnoveni-statusu-zeme-proste-ptaci-chripky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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PŘI SPOLEČNÉ KONTROLE S CELNÍKY A POLICISTY V AREÁLU SAPA 

ODHALILI VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI NĚKOLIK PORUŠENÍ ZÁKONA 
Vydáno: 27. 7. 2020  

Autor: SVS 

Výsledek kontroly SVS 

Inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s Policií České republiky a Celní správou 

ČR v areálu SAPA v Praze zjistili několik porušení legislativy. V rámci kontroly zajistili a nechali 

následně zlikvidovat přes 1300 křepelčích vajec a více než 100 kg masa a ryb neznámého původu. 

Část těchto potravin byla navíc skladována v nevhodných podmínkách. Za zjištěné závady může být 

kontrolovaným uložena pokuta až 50 milionů Kč. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pri-spolecne-kontrole-s-celniky-a-policisty-v-arealu-sapa-odhalili-

veterinarni-inspektori-nekolik-poruseni-zakona.aspx 

Zdroj: SVS 

 

UPOZORNĚNÍ HLAVNÍ HYGIENIČKY ČR NA NEBEZPEČNÉ POTRAVINY: 

JAHODY ZN. NÁŠ STATEK, EVEREST 
Vydáno: 27. 7. 2020  
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Varování před konzumací potraviny 

V rámci epidemiologického šetření osob, které onemocněly virovou hepatitidou typu A, 

provedeného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byl prokázán úzký vztah mezi konzumací 

mražených jahod obchodní značky náš statek nebo EVEREST, šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022, 

nakoupených v prodejnách společnosti Iceland Czech a.s., a vznikem onemocnění virové hepatitidy 

typu A (žloutenky typu A).  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-hlavni-hygienicky-cr-na-nebezpecne-potraviny-

jahody-zn-nas-statek-everest.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/pri-spolecne-kontrole-s-celniky-a-policisty-v-arealu-sapa-odhalili-veterinarni-inspektori-nekolik-poruseni-zakona.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pri-spolecne-kontrole-s-celniky-a-policisty-v-arealu-sapa-odhalili-veterinarni-inspektori-nekolik-poruseni-zakona.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-hlavni-hygienicky-cr-na-nebezpecne-potraviny-jahody-zn-nas-statek-everest.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-hlavni-hygienicky-cr-na-nebezpecne-potraviny-jahody-zn-nas-statek-everest.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 
 

KONTROLA POKRMŮ PŘIPRAVOVANÝCH METODOU SOUS-VIDE 

V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY 
Vydáno: 3. 7. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Zpráva zveřejněná na webu Ministerstva zdravotnictví ČR 

Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) v období červenec – listopad 2019 uskutečnili 

kontrolní akci zaměřenou na ověření úrovně zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných 

metodou sous-vide podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.mzcr.cz/kontrola-pokrmu-pripravovanych-metodou-sous-vide-v-zarizenich-

poskytujicich-stravovaci-sluzby/ 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V ČERVNU 2020 
Vydáno: 14. 7. 2020  

Autor: HSHMP 

Výsledky kontrol HSHMP  

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny 

výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce června 2020 celkem 

199 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 36 

finančních sankcí v celkové výši 118 800,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení 

sanitace v provozovnách stravovacích služeb.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

cervnu-2020.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

https://www.mzcr.cz/kontrola-pokrmu-pripravovanych-metodou-sous-vide-v-zarizenich-poskytujicich-stravovaci-sluzby/
https://www.mzcr.cz/kontrola-pokrmu-pripravovanych-metodou-sous-vide-v-zarizenich-poskytujicich-stravovaci-sluzby/
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-cervnu-2020.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-cervnu-2020.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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COVID UBYTOVÁNÍ 
Vydáno: 20. 7. 2020  
Autor: Klára Stárek Zachariášová 

Tisková zpráva AHR ČR 

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí vlády o schválení 

projektu COVID – ubytování, který by měl být přímou dotací pro jednotlivé provozovatele 

ubytovacích služeb. Program připravila AHR ČR v úzké spolupráci s MMR ČR a přestože celkové 

finanční prostředky uvolněné na tento program jsou nižší, než bylo původně navrhováno, jedná 

se o další krok konkrétní podpory hlavně malých a středních podniků, které v ubytovacích 

službách převažují. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.ahrcr.cz/novinky/covid-ubytovani/ 

Zdroj: ahrcr.cz 

 

INFORMACE O STAVU V ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A O JAKOSTI 

DODÁVANÉ VODY 
Vydáno: 23. 6. 2020  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.mzcr.cz/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-o-jakosti-dodavane-vody/ 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
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https://www.mzcr.cz/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-o-jakosti-dodavane-vody/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/

