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LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

NOVÉ ÚČINNÉ PŘEDPISY 

Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

účinnost od: 16. 2. 2021  

Zákon č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro 

zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 

účinnost od: 6. 3. 2021  

Vyhláška č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu 

vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (rušící předpis 30/2021 Sb.) 

zrušeno k: 16. 2. 2021  

ZRUŠENÉ PŘEDPISY 

Vyhláška č. 641/2016 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z 

této evidence 

zrušeno k: 16. 2. 2021  

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-30
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-400
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-641
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PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA 

ČR 

LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník 

 

 

Cíle návrhu: 

Návrhem dochází k zakotvení nových povinností podnikatelů v on-line prostředí, zejména 

zakotvení informačních povinností pro on-line platformy a vyhledavače, uložení povinností 

obchodníkům v souvislosti se zveřejňováním spotřebitelských recenzí, rozšíření vybraných 

oblastí právní úpravy i na transakce, kde spotřebitel neplatí penězi, nýbrž svými osobními údaji. 

Návrh dále stanoví povinnosti prodávajících při označování zboží cenami v případě, že nabízejí 

slevy, vymezuje skutkové podstaty přestupků a stanovuje sankce za porušení navržených 

právních povinností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 5. 2. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o technických požadavcích na 

hračky 

 

 

Cíle návrhu: 

Obsahem návrhu je snížení limitů pro hliník v materiálech hračky a zavedení speciálních limitů 

pro formaldehyd u hraček určených pro děti do 3 let nebo určených k vkládání do úst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 11. 2. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6979939.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6975590.htm
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LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 

 

 

Cíle návrhu: 

Zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to 

především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na 

trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika 

cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke 

stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Zákonem předně dochází k zákazu uvádění některých 

vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Podmínkou pro zákaz daného druhu 

vybraného plastového výrobku byla vždy dostupnost vhodné a udržitelnější alternativy, která je 

též cenově přijatelná. Zákaz se vztahuje především na jednorázové plastové výrobky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 12. 2. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, 

skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány 

 

 

Cíle návrhu: 

Předmětem vyhlášky je zrušení původní zřizovací dokumentace k vybraným zvláště chráněným 

územím, která byla v uplynulých letech nově vyhlášena, případně jsou k novému vyhlášení 

navrhována souběžně předkládanými samostatnými návrhy vyhlášek. Účelem vyhlášky je 

dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení hranic a ochranného režimu vybraných zvláště 

chráněných území. Souběžná existence původní i nové vyhlašovací dokumentace vytváří kolizní 

situace mezi původní a novou právní úpravou, kterou vždy nelze vyřešit pomocí výkladového 

pravidla lex posterior derogat legi priori, neboť v rámci nového vyhlášení může docházet, a 

zpravidla i dochází, k revizi územního vymezení vyhlašovaného zvláště chráněného území, které 

se nemusí zcela překrývat s jeho územním vymezením původním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 19. 2. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6980120.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6812717.htm
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

 

Cíle návrhu: 

Cílem novely je zejména upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku 

ve vztahu k předmětu činnosti tak, aby příslušný orgán disponoval aktuálními a kompletními 

informacemi, upravit povinnost provozovatelů potravinářského podniku, příslušných orgánů a 

celního úřadu v souvislosti s dovozem některých potravin ze třetích zemí. Novela dále zpřesňuje 

některé stávající ustanovení zákona s cílem zlepšit výkon dozorové činnosti a vyjímá alkoholické 

nápoje ze stávající povinnosti darovat pro uvádění na trh nevyhovující potraviny potřebným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 22. 2. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm 

LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
http://www.zakonyprolidi.cz/
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.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 za 

měsíc únor. 

ODKAZ ZDE 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/126 ze dne 28. ledna 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Rudarska greblica“ 

(CHZO) 

ÚV L 040, 4. 2. 2021, s. 2 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/125 ze dne 28. ledna 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Huile de noix  

du Périgord“ (CHOP)) 

ÚV L 040, 4. 2. 2021, s. 1 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/140 ze dne 1. února 2021, kterým se schvalují menší 

změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných 

zeměpisných označení „Munster“ / „Munster-Géromé“ (CHOP) 

ÚV L 043, 8. 2. 2021, s. 8 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/148 ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 257/2010, kterým se zavádí program přehodnocování schválených potravinářských 

přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o 

potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 044, 9. 2. 2021, s. 3 

http://www.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
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/02/direct-access.html?ojYear=2019
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/147 ze dne 2. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Český modrý 

mák“ (CHZO)) 

ÚV L 044, 9. 2. 2021, s. 1 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/152 ze dne 3. února 2021, kterým se uděluje 

ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu 

„Ponikve“ (CHOP) 

ÚV L 046, 10. 2. 2021, s. 1 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/153 ze dne 3. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Λούντζα 

Πιτσιλιάς“ (Lountza Pitsilias) (CHZO) 

ÚV L 046, 10. 2. 2021, s. 3 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/154 ze dne 3. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Λουκάνικο 

Πιτσιλιάς“ (Loukaniko Pitsilias) (CHZO) 

ÚV L 046, 10. 2. 2021, s. 4 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/179 ze dne 8. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Dalmatinska 

panceta“ (CHZO)) 

ÚV L 053, 16. 2. 2021, s. 97 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/180 ze dne 9. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Dalmatinska 

pečenica“ (CHZO)] 

ÚV L 053, 16. 2. 2021, s. 98 

LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

http://www.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
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/242 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit 

(„Tepertős pogácsa“ (ZTS)) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 76 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/243 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Vinagre del Condado de Huelva“ (CHOP) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 77 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/244 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Cornouaille“ (CHOP)) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 78 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/245 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo 

Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)“ “( CHOP)) 

 

 

 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 80 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/246 ze dne 11. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Újfehértói meggy“ 

(CHZO) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 82 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/247 ze dne 11. února 2021 o zapsání názvu do 

rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Liptovské droby“ 

(CHZO) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 83 

http://www.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
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NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/120 ze dne 2. února 2021, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení částečně odtučněného 

řepkového prášku z Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh jako nové potraviny a kterým se 

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

ÚV L 037, 3. 2. 2021, s. 1 

LIMITY REZIDUÍ 

Nařízení Komise (EU) 2021/155 ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V 

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

pro tetrachlormethan, chlorthalolon, chlorpropham, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, 

methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v určitých produktech nebo na nich (Text s 

významem pro EHP) 

ÚV L 046, 10. 2. 2021, s. 5 

LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/248 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují 

změny Unie ve specifikaci chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného 

označení („Venezia“ (CHOP)) 

ÚV L 057, 18. 2. 2021, s. 84 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/278 ze dne 16. února 2021, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Volaille de Bresse“ / „Poulet de Bresse“ / „Poularde de 

Bresse“ / „Chapon de Bresse“ (CHOP) 

ÚV L 062, 23. 2. 2021, s. 4 

http://www.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
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/183 ze dne 12. února 2021, kterým se mění 

prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2453, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro 

uvádění na trh produktů, které obsahují určité geneticky modifikované řepky olejné, sestávají z 

nich nebo jsou z nich vyrobeny (oznámeno pod dokumentem C (2021) 823) (Text s významem 

pro EHP) 

ÚV L 055, 16. 2. 2021, s. 2 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/181 ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o 

ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, 

označování a kontrolu (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 053, 16. 2. 2021, s. 99 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/334 ze dne 23. února 2021 o návrhu nařízení 

oznámeného Rumunskem, pokud jde o informace o povrchové úpravě ovoce a zeleniny 

pesticidy (oznámeno pod dokumentem C (2021) 1096) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 066, 25. 2. 2021, s. 1 

LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o kontrolách a 

dalších opatřeních zajišťujících sledovatelnost a soulad v ekologické produkci a označování 

ekologických produktů (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 062, 23. 2. 2021, s. 6 

http://www.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
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 132/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

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

zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/194]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 18 

EHP 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 135/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/197]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 23 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 136/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/198]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 24 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 137/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/199]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 26 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 138/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/200]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 27 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 139/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/201]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 29 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 140/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění 

příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/202]  

ÚV L 067, 25. 2. 2021, s. 30 

http://www.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
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ 

Z MĚSÍCE ÚNORA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Ministerstvo zemědělství vyhlásí druhou výzvu programu Agricovid potravinářství, 

žádosti bude přijímat od 15. března 

 

 

 

S ohledem na stále omezené možnosti dodávek potravin do veřejného stravování a na trhy 

vyhlásí Ministerstvo zemědělství (MZe) druhou výzvu v dotačním programu Agricovid 

potravinářství. Rozhodným obdobím pro posuzování žádostí bude 1. prosince 2020 až 28. 

února 2021. Příjem žádostí začne 15. března, předtím musí ještě pravidla notifikovat Evropská 

komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 2. 2. 2021  autor: Ministerstvo zemědělství 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Vozidlo na jihu Čech převáželo čtvrt tuny drůbeže a masa neznámého původu v 

nevhodných podmínkách 

 

 

 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Jihočeského kraje ve spolupráci s tamním celním 

úřadem odhalili v Blatné v okrese Strakonice vozidlo patřící cizinci žijícímu tamtéž. Dodávka ve 

zcela nevhodných hygienických podmínkách převážela téměř 250 kg drůbeže a masa 

neznámého původu. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 2. 2. 2021  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů 

 

 

 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od 15. února dochází ke změně mimořádných 

veterinárních opatření platných pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí 

chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými 

svazy od poloviny měsíce dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z 

evidovaných do neevidovaných chovů. Prodej a přesuny budou možné, ale pouze za dodržení 

striktních pravidel biologické bezpečnosti. Až do výše uvedeného data je stále prodej živé 

drůbeže do neevidovaných chovů zcela zakázán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 4. 2. 2021  autor: SVS  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasi-druhou-vyzvu-programu-agricovid-potravinarstvi-zadosti-bude-prijimat-od-15-brezna.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-na-jihu-cech-prevazelo-ctvrt-tuny-drubeze-a-masa-neznameho-puvodu-v-nevhodnych-podminkach.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-splneni-prisnych-pravidel-umozni-prodej-drubeze-do-malochovu.aspx
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ÚNORA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Český modrý mák získal evropskou ochrannou známku „Chráněné zeměpisné 

označení" 

 

 

 

Evropská komise přijala PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/147, ze dne 2. února 2021 o 

zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 

(„Český modrý mák“ (CHZO)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 11. 2. 2021  autor: EK 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Upozornění SZÚ - nepovolená rostlinná vlákna do polymerních materiálů pro styk s 

potravinami 

 

 

 

Upozornění Státního zdravotního ústavu o nelegálnosti uvádění na trh plastových výrobků 

obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna. Tyto výrobky nesplňují požadavky 

evropských předpisů stanovujících požadavky pro materiály a předměty určené pro styk s 

potravinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 17. 2. 2021  autor: SZÚ 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Stanovení nebezpečného výrobku: forma na bábovku, toro BAKING, 22,5 cm 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 

102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

forma na bábovku toro BAKING, 22,5 cm 

údaje na dolepené etiketě: Forma na bábovku, Art. No. 390143 

EAN: 8591177076766 

Země původu dle nabývacího dokladu/ výrobce: Čína/ neuveden 

Dodavatel dle nabývacího dokladu: UTC Asia Limited Room J, 10/F1, Ming Shang Ge, 

ShenGangHao Yuan, 2078 Bao An South Road, LuoHu, Shenzen, Čína 

Dovozce dle značení: U.T.C. spol. s.r.o., Goodman Jažlovice Logistics Centre, Zděbradská 94, 251 

01 Říčany – Jažlovice CZ, www.utc.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 10. 2. 2021  autor: Ministerstvo zdravotnictví  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/cesky-modry-mak-ziskal-evropskou-ochrannou-znamku-chranene-zemepisne-oznaceni.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-szu-nepovolena-rostlinna-vlakna-do-polymernich-materialu-pro-styk-s-potravinami.aspx
http://www.utc.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-forma-na-babovku-toro-baking-22-5-cm.aspx
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ÚNORA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Potravinářská inspekce zjistila klamání o obsahu masa u masných konzerv z dovozu 

 

 

 

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Kaufland Česká republika 

v.o.s., aby neprodleně stáhla ze všech svých poboček nevyhovující masný výrobek v konzervě - 

BEST Premium Lunch, v balení 110 g, označení data minimální trvanlivosti: 04 05 23, 

prodávající: Laska Dalboss spol. s r.o., Praha, země původu potraviny: Polsko, Ovál: PL 

30070303 WE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 19. 2. 2021  autor: SZPI 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Ptačí chřipka – aktuální informace ke dni 1. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 1. 3. 2021  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-klamani-o-obsahu-masa-u-masnych-konzerv-z-dovozu.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace-ke-dni-1-3-2021.aspx
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TESTY 

dTest Srovnání: Citrusové limonády 

 

 

 

Přestože poslední měsíce cestování příliš nepřejí, nepřestáváme sledovat otázku rozdílného 

složení potravin v různých zemích Evropské unie. Tentokrát nám osobní zkušenost napověděla 

podívat se na rozdíly ve složení citrusových limonád. Je dlouho známým faktem, že se limonády 

v různých státech různě sladí. Někde používají cukr, jinde fruktózo-glukózový sirup. My jsme 

však pojali podezření, že se v některých státech navíc do složení vloudila i náhradní sladidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 15. 2. 2021  autor: dTest  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN 

NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ 

dTest: Test bezlepkových chlebů 2021 

 

 

 

Tímto testem možná nezaujmeme každého, přesto se zabývá velmi důležitým tématem. 

Našemu zkoumání jsme totiž podrobili desítku bezlepkových chlebů a snažili jsme se na ně 

dívat optikou spotřebitelů, kteří ho potřebují. Zajímala nás proto jejich chuť, (ne)přítomnost 

nežádoucích látek a hlavně to, zda jsou skutečně bez lepku. Z laboratoře přišly dobré zprávy 

pro všechny celiaky i alergiky. Žádný z testovaných chlebů jim neublíží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 24. 2. 2021  autor: dTest  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/dtest-srovnani-citrusove-limonady.aspx
http://www.testypotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-bezlepkovych-chlebu-2021.aspx
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

Společné stravování 

 

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů 

potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro 

kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány v § 16 zákona č. 110/1997 Sb. o 

potravinách a tabákových výrobcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 29. 1. 2021  autor: SZPI 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Průvodce testováním ve firmách 

 

 

 

Zveřejňujeme průvodce testováním na covid-19 ve firmách. Tedy postup, jak od 1. března 2021 

samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Ke stažení zde 

najdete také vzor přehledu o provedených testech. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 27. 2. 2021  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Každá pátá až šestá restaurace připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji 

 

 

 

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila 

jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení 

používají k přípravě pokrmů. V každé páté až šesté kontrolované provozovně inspektoři SZPI 

vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 10. 2. 2021  autor: SZPI  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

autor: Ministerstvo obchodu a průmyslu 

https://www.szpi.gov.cz/clanek/spolecne-stravovani.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/kazda-pata-az-sesta-restaurace-pripravuje-pokrmy-na-prepalenem-fritovacim-oleji.aspx
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NAŠE SLUŽBY 

• ZNAČENÍ POTRAVIN 

• ZNAČENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 

• VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH HODNOT 

• OBALOVÝ DESIGN 

• TESTOVÁNÍ POTRAVIN 

• STÁTNÍ INSPEKCE 

• AUDITY 

• HACCP 

• INOVACE 

 


