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LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Cíle návrhu:

Zákon prodlužuje období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti 
vyplývající ze zákona o evidenci tržeb do 31. prosince 2022. Novela zákona reaguje na aktuální 
potřeby přijmout opatření v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti 
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

poslední změna: 30. 10. 2020 

Aktualita: 2. 11. 2020  - Vyhlášeno ve sbírce zákonů

zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6888421.htm
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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 říjen.

LIMITY REZIDUÍ 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Nařízení Komise (EU) 2020/1565 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí 
bupirimátu, karfentrazon-ethylu, ethirimolu a pyriofenonu v určitých produktech nebo na 
nich (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1389 ze dne 28. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Olio lucano“ (CHZO)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1393 ze dne 29. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pebre bord de Mallorca“/ 
„Pimentón de Mallorca“ (CHOP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1394 ze dne 29. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Varaždinski klipič“ (CHZO)

Nařízení Komise (EU) 2020/1566 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III a IV 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí 
pro 1,4-diaminobutan, 1-methylcyklopropen, octan amonný, bifenazát, chlorantraniliprol, 
chlormequat, cyprodinil, vápenec, mandipropamid, pepř, pyridaben, repelenty: krevní 
moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin-hydrochlorid v určitých produktech nebo na 
nich (Text s významem pro EHP)

ÚV L 358, 28. 10. 2020, s. 3

ÚV L 321, 5. 10. 2020, s. 1

ÚV L 321, 5. 10. 2020, s. 1

ÚV L 324, 6. 10. 2020, s. 3

ÚV L 358, 28. 10. 2020, s. 30

https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/10/direct-access.html?ojYear=2019
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LEGISLATIVA EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1414 ze dne 1. října 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Χοιρομέρι Πιτσιλιάς“ 
(Hiromeri Pitsilias) (CHZO)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1415 ze dne 1. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení („Queijo Terrincho“ (CHOP))

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1416 ze dne 1. října 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ρόδι Ερμιόνης“ (Rodi 
Ermionis) (CHOP)) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1433 ze dne 5. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení „Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1469 ze dne 6. října 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Malostonska kamenica“ 
(CHOP)) 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1527 ze dne 21. října 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Ibiza“ / „Oli 
d‘Eivissa“ (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1528 ze dne 14. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení („Pimientos del Piquillo de Lodosa“ (CHOP))  

ÚV L 326, 8. 10. 2020, s. 2

ÚV L 326, 8. 10. 2020, s. 3

ÚV L 326, 8. 10. 2020, s. 4

ÚV L 331, 12. 10. 2020, s. 19

ÚV L 334, 13. 10. 2020, s. 1

ÚV L 349, 21. 10. 2020, s. 1

ÚV L 349, 21. 10. 2020, s. 2
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LEGISLATIVA EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1529 ze dne 14. října 2020 o zápisu názvu do 
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Colatura di alici 
di Cetara“ (CHOP))  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1538 ze dne 16. října 2020 o zápisu názvu do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pampepato di Terni“ / 
„Panpepato di Terni“ (CHZO))

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1539 ze dne 16. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení „Sainte-Maure de Touraine“ (CHOP)  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1570 ze dne 22. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku zaručených tradičních specialit („Czwórniak 
staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1571 ze dne 22. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku zaručených tradičních specialit („Półtorak 
staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1591 ze dne 23. října 2020, kterým se schvalují menší 
změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení („Suska sechlońska“ (CHZO))

ÚV L 349, 21. 10. 2020, s. 3

ÚV L 353, 21. 10. 2020, s. 1

ÚV L 353, 21. 10. 2020, s. 3

ÚV L 359, 29. 10. 2020, s. 3

ÚV L 359, 29. 10. 2020, s. 4

ÚV L 360, 30. 10. 2020, s. 10
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LEGISLATIVA EU

EHP

BEZPEČNOST POTRAVIN

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 84,85 a 91/2018 ze dne 27. dubna 2018, kterým 
se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP 
[2020/1444,1445 a 1451] lucano“ (CHZO)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1559 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí 
nařízení (EU) 2017/2470, kterým se stanoví unijní seznam nových potravin (Text s významem 
pro EHP)

Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2020 ze dne 31. července 2020, 
kterým se mění příloha 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací 
o obchodu se zemědělskými produkty [2020/1386]

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1592 ze dne 28. října 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 340, 15. 10. 2020; s. 14, 15 a 24

ÚV L 357, 27. 10. 2020, s. 7

ÚV L 323, 5. 10. 2020, s. 1

ÚV L 360, 30. 10. 2020, s. 11
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ 
Z MĚSÍCE ŘÍJNA

převzato z: www.bezpecnostpotravin.czNEW
S

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila úřední kontrolou nebezpečný 
doplněk stravy Brawn Nutrition TREN, dietary supplement, 90 caps – v balení 90 kapslí 
a s označením data minimální trvanlivosti: Exp 01.22

Dalších 18 výrobků bude mít na obalu značku KLASA. Modro-červené logo najdou lidé nově 
třeba na ovocných sirupech, cereálních kaších z kozího mléka ale také u masných výrobků 
a uzenářských specialit.

Výroční zpráva z úředních kontrol předkládaná Českou Republikou za období od 1/1/(2019) 
do 31/12/(2019) – pilotní projekt, vyplněno v systému AROC

Potravinářská inspekce zakázala potravinu s anabolickým steroidem

Logo Klasa se objeví na obalech dalších 18 nových produktů

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2019

vydáno: 2. 10. 2020 

vydáno: 5. 10. 2020  

vydáno: 7. 10. 2020   

autor: SZPI

autor: SZIF

autor: ÚKZÚZ

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-potravinu-s-anabolickym-steroidem.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/logo-klasa-se-objevi-na-obalech-dalsich-18-novych-produktu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-z-urednich-kontrol-cr-za-rok-2019.aspx
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Tesco Stores ČR a.s., 
aby neprodleně stáhla ze svých poboček falšovanou potravinu Tesco Paštika s husími játry 
v balení 100 g, s označením data minimální trvanlivosti do 13. 5. 2022, vyrobeno v Polsku.

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při kontrole stánkového prodeje na tržišti 
v Brně-Bystrci odhalili pochybení u prodejce masných výrobků. Jednalo se o nedodržování 
stanovených teplot a nedostatečnou ochranu potravin před kontaminací z vnějšího prostředí.

Poté, co byly 14. října kvůli koronavirové situaci uzavřeny základní školy, snaží se Ministerstvo 
zemědělství (MZe) společně se Státním zemědělským intervenčním fondem pomoct subjektům, 
které dodávají schválené výrobky do škol v rámci školního projektu Ovoce, zelenina a mléko 
do škol.

Potravinářská inspekce nařídila stažení falšované paštiky z dovozu

Kontrola SVS zjistila na trhu v Brně nedodržení teplot a vhodných podmínek 
skladování potravin

Ministr zemědělství: koordinujeme pomoc potravinovým bankám poté, co nemohou 
výrobci dodávat potraviny do škol

vydáno: 7. 10. 2020  

vydáno: 9. 10. 2020   

vydáno: 16. 10. 2020 

autor: SZPI

autor: SVS

autor: Ministerstvo zemědělství

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ŘÍJNA 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-naridila-stazeni-falsovane-pastiky-z-dovozu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-svs-zjistila-na-trhu-v-brne-nedodrzeni-teplot-a-vhodnych-podminek-skladovani-potravin.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-koordinujeme-pomoc-potravinovym-bankam-pote-co-nemohou-vyrobci-dodavat-potraviny-do-skol.aspx
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Nutri-Score je nutriční hodnocení, které převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do 
jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen, A-B-C-D-E.  Každý má vlastní barvu, od zelené 
do červené. Je to podobné semaforovému systému. Každý produkt má skóre na základě 
vědeckého algoritmu. Ten bere v úvahu živiny, na které je třeba si dávat pozor (energetická 
hodnota, celkové tuky, nasycené tuky, množství cukrů, sůl), ale i pozitivní živiny (množství 
bílkovin, vlákniny, % podíl ovoce, zeleniny, ořechy, některé oleje). Na první pohled můžeme 
vidět, který produkt je zdravotně výhodnější.

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se v České republice v uplynulých dnech prodával 
kozí sýr vyráběný v Nizozemsku obsahující zdravotně závadné baktérie listerie.

Inspektoři Státní veterinární správy odhalili na farmářském trhu v Benešově prodejce sýrů, 
který řadou pochybení porušil předpisy pro prodej potravin. Stánkař uchovával sýry při 
nevhodné teplotě a neměl zboží chráněno před vnější kontaminací. Prodejci chyběly doklady 
o původu zboží a některé výrobky neměly řádné značení.

Co je Nutri-Score a jak se používá

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie

Na trhu v Benešově veterinární inspektoři objevili u prodejce sýrů několik pochybení

vydáno: 16. 10. 2020   

vydáno: 19. 10. 2020    

vydáno: 22. 10. 2020 

autor: CZVP SZÚ

autor: SVS

autor: SVS

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ŘÍJNA 

QSL UMÍ - CHCETE POMOCI?

https://bezpecnostpotravin.cz/co-je-nutri-score-a-jak-se-pouziva.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kozi-syr-prodavany-v-lidlu-obsahoval-listerie.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/na-trhu-v-benesove-veterinarni-inspektori-objevili-u-prodejce-syru-nekolik-pochybeni.aspx
https://qualitysl.cz/kontakt
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Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) z Libereckého kraje odhalili dva 
nelegální výrobce potravin, jednoho z okresu Semily a druhého z okresu Česká Lípa. Produkty 
vyráběné v domácích podmínkách bez registrace u krajské veterinární správy dotyční následně 
nabízeli na sociálních sítích.

Státní veterinární správa (SVS) varuje před kozím sýrem vyráběným v Nizozemsku 
a prodávaným v České republice v prodejnách řetězce Lidl. Výrobek může obsahovat baktérie 
listerie. O přítomnosti problematické šarže na českém trhu SVS informovala již v polovině 
měsíce. Německo aktuálně rozšířilo varování na všechny šarže tohoto výrobku.

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se v České republice v prodejnách řetězce Lidl 
v průběhu října prodával sýr brie od francouzského výrobce, v němž byla zjištěna přítomnost 
verotoxinu, který je škodlivý pro lidské zdraví.

Veterinární inspektoři z Libereckého kraje odhalili nelegální prodejce potravin na 
sociálních sítích

Opětovné varování před zdravotně závadným kozím sýrem

Sýr Brie prodávaný v Lidlu obsahoval nebezpečný verotoxin

vydáno: 26. 10. 2020    

vydáno: 30. 10. 2020     

vydáno: 30. 10. 2020     

autor: SVS

autor: SVS

autor: SVS

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ŘÍJNA 

https://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-z-libereckeho-kraje-odhalili-nelegalni-prodejce-potravin-na-socialnich-sitich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/opetovne-varovani-pred-zdravotne-zavadnym-kozim-syrem.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/syr-brie-prodavany-v-lidlu-obsahoval-nebezpecny-verotoxin.aspx
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TESTY

Na eidam se někdy nahlíží jako na laciný sýr vhodný pro vaření. dTest ověřil, zda si takovou 
pověst zaslouží. Hned jednadvacet vzorků s obsahem tuku v sušině 30 a 45 % bylo laboratorně 
prozkoumáno po stránce kvality, chutě a čistoty. Výsledky jsou povzbudivé. Sýry sice nenadchly 
svou chutí, překvapily však obsahem bílkovin.

Někdo na ně nedá dopustit, jiný je zarytě odmítá – řeč je o rostlinných roztíratelných tucích. Jsou 
postrachem pro naše zdraví? A jak je to s jejich chutí a vůní? dTest nechal v laboratoři prověřit 
14 vzorků včetně dvou zahraničních. Vůně ani chuť nebudily velké nadšení, zato přítomnosti 
nebezpečných transmastných kyselin se bát nemusíme. V čistě rostlinných produktech však 
někdy může překvapit přítomnost mléčné složky.

dTEST: eidam, levnější konkurence proteinovým tyčinkám

dTEST: u rostlinných roztíratelných tuků iluzi másla nečekejte a raději čtěte etikety

vydáno: 6. 10. 2020 

vydáno: 21. 10. 2020  

autor: dTest

autor: dTest

Tato zpráva byla zkrácena. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN 
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ

http://www.testypotravin.cz
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-eidam-levnejsi-konkurence-proteinovym-tycinkam.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-u-rostlinnych-roztiratelnych-tuku-iluzi-masla-necekejte-a-radeji-ctete-etikety.aspx
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Jistě chcete pro své strávníky připravovat pokrmy nejen chutné, ale i zdravé. Víte, jak 
postupovat, aby nedošlo k zatížení stravy zdraví škodlivými chemickými látkami, které pochází 
například z nevhodné sanitace? Vše se dozvíte v článku.

Jak se vyhnout chemické kontaminaci pokrmů ve stravovacím provoze

vydáno: 5. 10. 2020 autor: Mgr. Helena Bělehrádková Schmiedová

Tato zpráva byla zkrácena. 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2086
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