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LEGISLATIVA ČR 

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

 

 
Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 

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  

ve znění 128/2018 Sb. 

 Účinnost od 1. 7. 2018 

 

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 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
ČERVENEC 2018 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-74
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-128
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
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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 
 
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. 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. 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm
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Historie procesu 
Vláda 
24. 5. 2018 – V připomínkovém řízení 
14. 6. 2018 – Ukončení sběru připomínek 
 
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm 

 
 
 
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/2018/07/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc červenec. 
 

BEZPEČNOST 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/935 ze dne 28. června 2018, kterým se mění prováděcí 
rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře 
betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti 
(oznámeno pod číslem C(2018) 3997) 
ÚV L 165, 2. 7. 2018, s. 40 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 o přenosných nemocích 
a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým 
dozorem, a o příslušných definicích případů  
ÚV L 170, 6. 7. 2018, s. 1 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/981 ze dne 11. července 2018, kterým se mění seznam 
brazilských zařízení, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu do 
Unie 
ÚV L 176, 12. 7. 2018, s. 11 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1067 ze dne 26. července 2018, kterým se 
mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 
směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 4804) 
ÚV L 192, 30. 7. 2018, s. 36 

 
  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/07/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/07/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.165.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2018:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.165.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2018:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.165.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2018:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.165.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2018:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.170.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.170.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.170.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0011.01.CES&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0036.01.CES&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0036.01.CES&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0036.01.CES&toc=OJ:L:2018:192:TOC
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KONTAMINANTY 
Nařízení Komise (EU) 2018/960 ze dne 5. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro lambda-
cyhalothrin v některých produktech a na jejich povrchu 
ÚV L 169, 6. 7. 2018, s. 27 
 
Nařízení Komise (EU) 2018/1049 ze dne 25. července 2018, kterým se mění příloha I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005  
ÚV L 189, 26. 7. 2018, s. 9 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1076 ze dne 30. července 2018, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí 
ÚV L 194, 31. 7. 2018, s. 41 

 
NOVÉ POTRAVINY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/991 ze dne 12. července 2018, kterým se povoluje uvedení 
hydrolyzátu lysozymu z bílků ze slepičích vajec na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 
ÚV L 177, 13. 7. 2018, s. 9 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1011 ze dne 17. července 2018, kterým se povoluje rozšíření 
množství použití žampionů ošetřených UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 
ÚV L 181, 18. 7. 2018, s. 4 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření 
použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2017/2470 
ÚV L 183, 19. 7. 2018, s. 9 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1032 ze dne 20. července 2018, kterým se povoluje rozšíření 
použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 
ÚV L 185, 23. 7. 2018, s. 9 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje 
prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny 
ÚV L 187, 24. 7. 2018, s. 1 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0027.01.CES&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0041.01.CES&toc=OJ:L:2018:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0041.01.CES&toc=OJ:L:2018:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.CES&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.187.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.187.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:187:TOC
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ÚŘEDNÍ KONTROLA 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/941 ze dne 2. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde 
o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, 
a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 
ÚV L 166, 3. 7. 2018, s. 7 
 

EKOLOGICKÉ PRODUKTY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/949 ze dne 3. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde 
o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí 
ÚV L 167, 4. 7. 2018, s. 3 
 

POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATICKÉ LÁTKY 
Oprava nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro 
potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22. 3. 2012) 
ÚV L 167, 4. 7. 2018, s. 37 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.166.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.166.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.166.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.166.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2018:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.CES&toc=OJ:L:2018:167:TOC
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NOVINKY 
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/ 
 

 
POZVÁNKA NA PACK SUMMIT - STŘEDOEVROPSKÝ OBALOVÝ 
KONGRES A OBALOVOU KONFERENCI 
Vydáno: 2. 7. 2018 
Autor: PK ČR 
Konference se koná 4. 10. 2018 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze 4. 
Obalový institut SYBA ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR pořádá dne 4. října 
středoevropský obalový kongres Pack Summit a obalovou konferenci "Obaly pro potraviny". 
Konference v rámci středoevropského obalového kongresu PackSummit 2018 je top setkání 
nezávislých expertů, výrobců obalů, výrobců baleného zboží, logistiků, brand manažerů, 
nákupčích retailu a širokou odbornou veřejnost zejména z Česka a Slovenska. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-pack-summit-stredoevropsky-obalovy-
kongres-a-obalovou-konferenci.aspx 
PackSummit-18-pozvánka-PotrKomoraWeb.pdf (pdf, 416,75 KB) 
Zdroj: PK ČR 
 
KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA NA PARDUBICKU ZACHYTILA VÍCE 
NEŽ ČTVRT TUNY NEOZNAČENÉHO MASA 
Vydáno: 2. 7. 2018 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 29. 6. 2018. 
V rámci společné kontroly na cestě s Celní správou odhalili inspektoři Státní veterinární správy 
v Pardubickém kraji více než čtvrt tuny neoznačeného skopového masa, vnitřností a masných 
produktů. Kontrola se uskutečnila poblíž obce Pravy na Pardubicku. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/krajska-veterinarni-sprava-na-pardubicku-zachytila-vice-nez-
ctvrt-tuny-neoznaceneho-masa.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 
  

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-pack-summit-stredoevropsky-obalovy-kongres-a-obalovou-konferenci.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-pack-summit-stredoevropsky-obalovy-kongres-a-obalovou-konferenci.aspx
http://www.foodnet.cz/soubor.php?id=20314&kontrola=ead8402bdc4956767fb87f48724cbda7
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+Pack+Summit+-+st%C5%99edoevropsk%C3%BD+obalov%C3%BD+kongres+a+obalovou+konferenci+&id=38661
http://www.bezpecnostpotravin.cz/krajska-veterinarni-sprava-na-pardubicku-zachytila-vice-nez-ctvrt-tuny-neoznaceneho-masa.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/krajska-veterinarni-sprava-na-pardubicku-zachytila-vice-nez-ctvrt-tuny-neoznaceneho-masa.aspx
https://www.svscr.cz/krajska-veterinarni-sprava-na-pardubicku-zachytila-vice-nez-ctvrt-tuny-neoznaceneho-masa/
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KVŮLI RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ AMP V RUMUNSKU ZAVÁDÍ SVS OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ 
Vydáno: 3. 7. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 3. 7. 2018. 
Státní veterinární správa (SVS) získala informace z Rumunska o šíření nákazy afrického moru 
prasat (AMP) v domácích chovech především v regionu Tulcea na východě Rumunska. 
V Rumunsku se od 10. 6. 2018 rozšířil africký mor prasat o 195 ohnisek. 1. 7. 2018 byla 
potvrzena nákaza v chovu s téměř 44 tisíci prasaty domácími. Vzhledem k dynamické nákazové 
situaci nařídila SVS vyšetřovat zásilky vepřového z Rumunska, které směřují do ČR. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kvuli-rychlemu-sireni-amp-v-rumunsku-zavadi-svs-
ochranna-opatreni.aspx 
Petr Vorlíček  
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

ÚŘAD EFSA POSUZUJE POUŽITÍ NEONIKOTINOIDŮ V MIMOŘÁDNÝCH 
SITUACÍCH 
Vydáno: 3. 7. 2018 
Autor: KM EFSA 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumal vědecké podklady pro nouzová 
povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů, která byla udělena v sedmi členských státech 
EU v roce 2017. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-posuzuje-pouziti-neonikotinoidu-v-mimoradnych-
situacich.aspx 
Zdroj: EFSA 
 
DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH 
Vydáno: 3. 7. 2018 
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin 
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE 
(Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin). 
Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu 
projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-
potravinach.aspx 
 (aktualizováno 3. 7. 2018)  
Zdroj: ? 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kvuli-rychlemu-sireni-amp-v-rumunsku-zavadi-svs-ochranna-opatreni.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kvuli-rychlemu-sireni-amp-v-rumunsku-zavadi-svs-ochranna-opatreni.aspx
https://www.svscr.cz/kvuli-rychlemu-sireni-amp-v-rumunsku-zavadi-svs-ochranna-opatreni/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-posuzuje-pouziti-neonikotinoidu-v-mimoradnych-situacich.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-posuzuje-pouziti-neonikotinoidu-v-mimoradnych-situacich.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180621
http://www.bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach.aspx
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SZPI NEVPUSTILA DO ČR „ORGANIC“ JASMÍNOVÝ ČAJ Z ČÍNY SE 
ČTYŘMI DRUHY PESTICIDŮ 
Vydáno: 4. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 7. 2018 
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem 
Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu EU zásilku čaje z Číny. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-nevpustila-do-cr-organic-jasminovy-caj-z-ciny-se-
ctyrmi-druhy-pesticidu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: BAMBUSOVÁ MISKA 
KITCHEN GOODS, ART. 826068 
Vydáno: 4. 7. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2018. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  
Bambusová miska KITCHEN GOODS, Art. 826068  
údaje na dolepené etiketě:  Nádobí pro stolování, Miska BAMBOO 14,5 x 7 cm  
EAN kód: 8718533928822, kód 22992160 50 39304 
Výrobce/ Země původu: Čína 
Dovozce dle značení: KSD, P. O. Box 7, NL, 7120 AA, AALTEN, Nizozemsko 
Distributor: KAEMING BV, BROEKSTRAAT 00013, POSTBUS 7, 7122 MN AALTEN, Nizozemsko  
Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusova-miska-
kitchen-goods-art-826068.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: ANIMODULAR ECO BAMBOO 
3 KS, LUNASOL, ART. 593167 
Vydáno: 4. 7. 2018 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2018. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  
Animodular Eco Bamboo 3 ks, Lunasol, Art. 593167  
údaje dle dolepené etikety: Dětský set COLORS, kód 23098735 50 38950 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-nevpustila-do-cr-organic-jasminovy-caj-z-ciny-se-ctyrmi-druhy-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-nevpustila-do-cr-organic-jasminovy-caj-z-ciny-se-ctyrmi-druhy-pesticidu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-nevpustila-do-cr-organic-jasminovy-caj-z-ciny-se-ctyrmi-druhy-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusova-miska-kitchen-goods-art-826068.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambusova-miska-kitchen-goods-art-826068.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkubambusova-miska-kitchen-goodsart826068_15719_880_1.html


 
 

9 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 
+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 
 

EAN kód: 7630043401927 (neexistuje) 
Výrobce dle značení/ Země původu: Sola Switzerland AG, CH/ Čína 
Distributor dle značení: Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, 
Slovensko  
Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-animodular-eco-bamboo-
3-ks-lunasol-art-593167.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 
EFSA: AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁKAZÁM BAKTÉRIÍ LISTERIA 
MONOCYTOGENES 
Vydáno: 9. 7. 2018 
Autor: KM EFSA 
EFSA a ECDC zveřejnily první aktualizaci dat k mezinárodní epidemii způsobené bakterií Listeria 
monocytogenes. 
Mražená kukuřice a možná další mražená zelenina jsou pravděpodobně zdrojem epidemie 
onemocnění způsobeného baktérií Listeria monocytogenes, která postihla Rakousko, Dánsko, 
Finsko, Švédsko a Spojené království od roku 2015. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-aktualni-informace-k-nakazam-bakterii-listeria-
monocytogenes.aspx 

• Multi-country outbreak of Listeria monocytogenes – first update 
Zdroj: EFSA 
 

IGLO STAHUJE Z PRODEJE MRAŽENOU ZELENINU 
Vydáno: 9. 7. 2018 
Autor: agris 
Informace společnosti Iglo o stažení produktů vyrobených od 13. 8. 2016 do 20. 6. 2018. 
V rámci preventivního bezpečnostního opatření stahuje Iglo z českých obchodů mraženou zeleninu 
vyrobenou v období od 13. srpna 2016 do 20. června 2018. Společnost tak reaguje na doporučení 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. 
Důvodem opatření je potenciální kontaminace mražené zeleniny listérií. Produkty vyráběla externí 
balírna. V případě nedostatečné tepelné úpravy produktů mohou nastat po konzumaci zdravotní 
obtíže. Produkty mražené zeleniny značky Iglo, které byly vyrobeny mimo zmiňované období, mohou 
spotřebitelé bezpečně konzumovat. 
Zdroj: agris.cz 
          EFSA 
          iglo.hu  
          portal.nebih.gov.hu 
 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-animodular-eco-bamboo-3-ks-lunasol-art-593167.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-animodular-eco-bamboo-3-ks-lunasol-art-593167.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkuanimodular-eco-bamboo-3-kslunasolart59_15718_880_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-aktualni-informace-k-nakazam-bakterii-listeria-monocytogenes.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-aktualni-informace-k-nakazam-bakterii-listeria-monocytogenes.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1448
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180703
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-aktualni-informace-k-nakazam-bakterii-listeria-monocytogenes.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-aktualni-informace-k-nakazam-bakterii-listeria-monocytogenes.aspx
http://www.agris.cz/potravinarstvi/iglo-stahuje-z-prodeje-mrazenou-zeleninu?id_a=200486
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180703
http://www.iglo.hu/sajtokozlemeny-iglo-visszahivas
http://portal.nebih.gov.hu/-/gyorsfagyasztott-zoldsegeket-hiv-vissza-a-nebih


 
 

10 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 
+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 
 

EFSA: VĚDECKÉ STANOVISKO K PESTICIDŮM V POTRAVINÁCH PRO 
KOJENCE A MALÉ DĚTI 
Vydáno: 9. 7. 2018 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA ve stanovisku uvádí, že kojence do 16 týdnů je třeba více chránit před pesticidy. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal řadu doporučení, aby více chránil malé 
děti před potenciálními riziky zbytků pesticidů v potravinách. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-vedecke-stanovisko-k-pesticidum-v-potravinach-pro-
kojence-a-male-deti.aspx 
• Vědecké stanovisko k pesticidům v potravinách pro kojence a malé děti 
Zdroj: EFSA 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE UPOZORŇUJE NA RIZIKO VÝSKYTU 
MRAŽENÉ KUKUŘICE KONTAMINOVANÉ BAKTERIEMI LISTERIA 
MONOCYTOGENES NA TUZEMSKÉM TRHU 
Vydáno: 10. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 7. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského Systému 
rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF notifikaci od dozorového orgánu v Belgii, která 
informuje o distribuci různých mražených zeleninových směsí vyrobených v Belgii za použití závadné 
suroviny – kukuřice od maďarského výrobce Greenyard Frozen. Notifikace informuje o možné 
kontaminaci bakteriemi Listeria monocytogenes u šarží suroviny vyrobených v období 13. 8. 2016 – 
20. 6. 2018. Potravinářské výrobky – převážně mražené zeleninové směsi - obsahující závadnou 
surovinu jsou aktuálně stahovány z trhu v několika evropských státech. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-upozornuje-na-riziko-vyskytu-
mrazene-kukurice-kontaminovane-bakteriemi-listeria-monocytogenes-na-tuzemskem-trhu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 

VÝSKYT NEJBĚŽNĚJŠÍCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÝCH 
POTRAVINAMI A VODOU V ČR (2007-2017) 
Vydáno: 10. 7. 2018 
Autor: SZÚ 
Prezentace SZÚ s analýzou dat Informačního systému pro infekční nemoci. 
K nejvýznamnějším onemocněním alimentárního původu v České republice s tradičně 
nejvyšším počtem případů patří kampylobakteriózy, salmonelózy a průjmy virového původu. 
Z analýzy dat Informačního systému pro infekční nemoci (EPIDAT) Státního zdravotního ústavu 
vyplývá, že trend výskytu těchto onemocnění se v letech 2007-2017 měnil pouze mírně. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-vedecke-stanovisko-k-pesticidum-v-potravinach-pro-kojence-a-male-deti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-vedecke-stanovisko-k-pesticidum-v-potravinach-pro-kojence-a-male-deti.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5286
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180628
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-upozornuje-na-riziko-vyskytu-mrazene-kukurice-kontaminovane-bakteriemi-listeria-monocytogenes-na-tuzemskem-trhu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-upozornuje-na-riziko-vyskytu-mrazene-kukurice-kontaminovane-bakteriemi-listeria-monocytogenes-na-tuzemskem-trhu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-upozornuje-na-riziko-vyskytu-mrazene-kukurice-kontaminovane-bakteriemi-listeria-monocytogenes-na-tuzemskem-trhu.aspx
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Prezentace uvedená na Mezikrajském semináři epidemiologů, Praha 17. 4. 2018 

 Alimentarni_infekce_v_CR_2007_2017 (pdf, 1,05 MB) 
 Autoři: MUDr. Michaela Špačková1, PhDr. Martin Gašpárek2 
1Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní 
ústav, Praha 
2Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatistiky, Státní 
zdravotní ústav, Praha 
Zdroj: SZÚ 
 
NOVÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NANOTECHNOLOGIÍ V POTRAVINÁCH A 
KRMIVECH 
Vydáno: 12. 7. 2018 
Autor: KM EFSA 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil své pokyny pro posuzování 
bezpečnosti aplikací nanověd a nanotechnologií. Pokyny obsahují praktické návrhy typů testů, 
které je nutno provést a metody, které je možné použít. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-pokyny-tykajici-se-nanotechnologii-v-potravinach-a-
krmivech.aspx 

• Guidance on the human and animal risk assessment of the application of nanoscience and 
nanotechnologies in agri/food/feed 
Zdroj: EFSA 
 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA CUKROVINKY NEBEZPEČNÉ 
PRO ALERGIKY 
Vydáno: 13. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 7. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Kaufland Česká republika 
v.o.s., aby neprodleně stáhla ze své tržní sítě nevyhovující potravinu Madison – Sušenky s kousky 
tmavé a mléčné čokolády a rozinkami v balení 150 g, datum minimální trvanlivosti do 12. 3. 2019, 
číslo šarže: L3181111, výrobce neuveden, země původu: Polsko. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-nebezpecne-
pro-alergiky.aspx 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI 
 
  

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/FVD/Alimentarni_infekce_v_CR_2007_2017.pdf
http://www.szu.cz/tema/prevence/vyskyt-nejbeznejsich-infekcnich-onemocneni-prenasenych
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-pokyny-tykajici-se-nanotechnologii-v-potravinach-a-krmivech.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-pokyny-tykajici-se-nanotechnologii-v-potravinach-a-krmivech.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5327
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5327
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-nebezpecne-pro-alergiky.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-nebezpecne-pro-alergiky.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-cukrovinky-nebezpecne-pro-alergiky.aspx
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INSPEKCE ZJISTILA ČAJ S TROPANOVÝMI ALKALOIDY V DISTRIBUČNÍ 
SÍTI ŘETĚZCE TESCO 
Vydáno: 16. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 7. 2018. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující čaj „TESCO MIX OF HERBS 
bylinný čaj, porcovaný“ v distribuční síti společnosti Tesco Stores ČR a.s. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-caj-s-tropanovymi-alkaloidy-v-distribucni-
siti-retezce-tesco.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, +420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 

MINISTR TOMAN V BRUSELU: S POLSKÝM MINISTREM BUDU OSOBNĚ 
ŘEŠIT PŘÍPADY NEKVALITNÍCH POTRAVIN DOVEZENÝCH Z POLSKA 
Vydáno: 17. 7. 2018 
Autor: Ministerstvo zemědělství 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 16. 7. 2018. 
Ministr Miroslav Toman dnes v Bruselu jednal s ministrem zemědělství a rozvoje venkova 
Polska Janem Krzysztofem Ardanowskim především o nekvalitních potravinách, které se k 
nám dovážejí, a jak problém řešit. Ministr Toman je připravený individuálně jednat se svým 
protějškem o jednotlivých nekvalitních produktech, které se na náš trh dostanou a zakázat 
dovoz od firem, které se prohřeší proti potravinovému právu. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-v-bruselu-s-polskym-ministrem-budu-osobne-
resit-pripady-nekvalitnich-potravin-dovezenych-z-polska.aspx 
Ing. Václav Tampír 
vedoucí tiskového oddělení 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ K VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ SALMONELAMI A 
KAMPYLOBAKTERY V ČR 
Vydáno: 19. 7. 2018 
Autor: SZÚ 
Maximum výskytu případů salmonelóz i kampylobakterióz je pozorováno především v letních 
měsících. Nejčastěji se vyskytujícími onemocněními infekční etiologie přenášenými vodou a 
potravinami v ČR jsou dlouhodobě salmonelózy a kampylobakteriózy. Onemocnění 
salmonelózou jsou v ČR povinně hlášena od roku 1951, kampylobakteriózy od roku 1984. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/strucny-komentar-k-vyskytu-onemocneni-salmonelami-a-
kampylobaktery-v-cr.aspx 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-caj-s-tropanovymi-alkaloidy-v-distribucni-siti-retezce-tesco.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-caj-s-tropanovymi-alkaloidy-v-distribucni-siti-retezce-tesco.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-caj-s-tropanovymi-alkaloidy-v-distribucni-siti-retezce-tesco.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-v-bruselu-s-polskym-ministrem-budu-osobne-resit-pripady-nekvalitnich-potravin-dovezenych-z-polska.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-v-bruselu-s-polskym-ministrem-budu-osobne-resit-pripady-nekvalitnich-potravin-dovezenych-z-polska.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-toman-v-bruselu-s-polskym.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/strucny-komentar-k-vyskytu-onemocneni-salmonelami-a-kampylobaktery-v-cr.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/strucny-komentar-k-vyskytu-onemocneni-salmonelami-a-kampylobaktery-v-cr.aspx
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Zdroj: SZÚ 
 

KONTROL SVS NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH MEZIROČNĚ PŘIBYLO O 
POLOVINU 
Vydáno: 19. 7. 2018 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 19. 7. 2018. 
Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej 
živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště. 
V dosavadním průběhu letošního roku provedli veterinární inspektoři na trzích v celé ČR 
zhruba 225 kontrol, přičemž v prvním půlroce 2017 to bylo necelých 150 kontrol, to znamená 
meziroční nárůst o více než 50 procent. Pochybení nebo závada byla odhalena zhruba při 
každé páté kontrole. V letních měsících v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika 
spojená se stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně rostou. Hlavní část 
kontrol proto připadá právě na toto období. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrol-svs-na-farmarskych-trzich-mezirocne-pribylo-o-
polovinu.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

SZPI SPOLEČNĚ S CELNÍ SPRÁVOU ČR NEPROPUSTILA ZÁSILKU 
50 KG CHILLI PAPRIČEK Z INDIE DO VNITŘNÍHO TRHU 
Vydáno: 24. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 7. 2018. 
V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo EU zajistila Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celní správou v celním prostoru v Praze - Uhříněvsi nevyhovující 
zásilku 50 kg potraviny Red chilly whole, sušené nedrcené chilli papričky, 500 g/balení, kterou 
nepropustila do vnitřního trhu ČR. Dodavatel do ČR, společnost JAGS CREATIONS, C-3/12, 2ND 
Floor JAKPURI NEW DEHLI, India, nepostupovala dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 884/2014, 
které stanovuje zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z vybraných třetích zemí.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-spolecne-s-celni-spravou-cr-nepropustila-zasilku-50-kg-
chilli-papricek-z-indie-do-vnitrniho-trhu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, 
tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 

http://www.szu.cz/tema/prevence/strucny-komentar-k-vyskytu-onemocneni-salmonelami-a
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrol-svs-na-farmarskych-trzich-mezirocne-pribylo-o-polovinu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrol-svs-na-farmarskych-trzich-mezirocne-pribylo-o-polovinu.aspx
https://www.svscr.cz/kontrol-svs-na-farmarskych-trzich-mezirocne-pribylo-o-polovinu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-spolecne-s-celni-spravou-cr-nepropustila-zasilku-50-kg-chilli-papricek-z-indie-do-vnitrniho-trhu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-spolecne-s-celni-spravou-cr-nepropustila-zasilku-50-kg-chilli-papricek-z-indie-do-vnitrniho-trhu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-spolecne-s-celni-spravou-cr-nepropustila-zasilku-50-kg-chilli-papricek-z-indie-do-vnitrniho-trhu.aspx
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INSPEKCE OPĚT ZJISTILA PŘÍPAD FALŠOVÁNÍ U MASNÉ KONZERVY Z 
POLSKA 
Vydáno: 25. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 7. 2018. 
Další případ falšování u masové konzervy polského původu zjistili inspektoři Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce v distribuční síti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Jednalo se o 
potravinu KONZERVA S DRŮBEŽÍM MASEM, Sterilovaná konzerva, drůbeží šunka mletá, šarže 
0182, označení data minimální trvanlivosti 240119, země původu: Polsko. Masný výrobek na etiketě 
deklaroval obsah kuřecího masa 59%, ve skutečnosti však konzerva obsahovala pouze 47,7% 
kuřecího masa, tedy o téměř 12% méně. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-opet-zjistila-pripad-falsovani-u-masne-konzervy-z-
polska.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace,  
tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 
 
LABORATORNÍ ANALÝZY SZPI POTVRDILY VÝZNAMNÉ FALŠOVÁNÍ A 
JAKOSTNÍ PROHŘEŠKY U MEDŮ 
Vydáno: 31. 7. 2018 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 7. 2018. 
Laboratorní analýzy SZPI potvrdily významné falšování a jakostní prohřešky u medů 
distribuovaných na trh pod názvem fiktivního výrobce. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/laboratorni-analyzy-szpi-potvrdily-vyznamne-falsovani-a-
jakostni-prohresky-u-medu.aspx 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, 
tel.: + 420 542 426 613 
Zdroj: SZPI 

  

http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-opet-zjistila-pripad-falsovani-u-masne-konzervy-z-polska.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-opet-zjistila-pripad-falsovani-u-masne-konzervy-z-polska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-opet-zjistila-pripad-falsovani-u-masne-konzervy-z-polska.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/laboratorni-analyzy-szpi-potvrdily-vyznamne-falsovani-a-jakostni-prohresky-u-medu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/laboratorni-analyzy-szpi-potvrdily-vyznamne-falsovani-a-jakostni-prohresky-u-medu.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/laboratorni-analyzy-szpi-potvrdily-vyznamne-falsovani-a-jakostni-prohresky-u-medu-distribuovanych-na-trh-pod-nazvem-fiktivniho-vyrobce.aspx
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA V LIBERCI UZAVŘELA PROVOZOVNU 
RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ 
Vydáno: 3. 7. 2018 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 2. 7. 2018. 
Krajská veterinární správa v Libereckém kraji (KVS) provedla v Liberci 29. 6. 2018 kontrolu 
provozovny rychlého stravování. V celé provozovně včetně skladu, přípravny a kuchyně zjistila 
kontrola závažné problémy s dodržováním hygienických pravidel. Veterinární inspektoři objevili na 
zařízeních, podlaze i v těžko přístupných místech větší množství myšího trusu a nečistot, což 
pochopitelně odporuje hygienickým náležitostem, které musí takováto provozovna striktně splňovat. 
Na základě popsaného zjištění a v souladu s veterinárním zákonem veterinární inspektoři na místě 
pozastavili zpracování a zacházení se živočišnými produkty pro přípravu pokrmů do doby prokázání 
zdravotní nezávadnosti provozovny. Na místě kontrola zajistila 12 kg rozmraženého drůbežího masa 
a 10 kg rozmražených kachen. Tyto živočišné produkty budou neškodně odstraněné v asanační 
podniku na náklady kontrolovaného. Provozovateli rychlého občerstvení byla KVS nařízena 
deratizace, úklid a sanitace provozovny a za uvedené prohřešky hrozí kontrolovanému pokuta ve výši 
až 10 milionů Kč. 
Zdroj: SVS 
 

PRAŽŠTÍ HYGIENICI KONTROLUJÍ PROVOZOVNY RYCHLÉHO 
OBČERSTVENÍ NA KOUPALIŠTÍCH 
Vydáno: 3. 7. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 2. 7. 2018. 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, se i letos zaměřuje na kontroly provozoven 
rychlého občerstvení a stravovacích služeb v areálech pražských koupališť. Za loňskou letní 
sezónu HSHMP provedla 40 kontrol na čtrnácti pražských koupalištích. 14 kontrolních akcí 
proběhlo již letos a další budou pokračovat.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-
obcerstveni-na-koupalistich.aspx 
V Praze 2. 7. 2018   
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel 
Zdroj: HSHMP 
 

https://www.svscr.cz/krajska-veterinarni-sprava-v-liberci-uzavrela-provozovnu-rychleho-obcerstveni/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-koupalistich.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-koupalistich.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-koupalistich-3712_3712_161_1.html
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DESÍTKY PŘÍPADŮ ZAŽÍVACÍCH OBTÍŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - 
AKTUALIZACE 2. 7. 2018 
Vydáno: 4. 7. 2018 
Autor: KHS Královéhradeckého kraje 
KHS Královéhradeckého kraje zveřejnila výsledky laboratorních rozborů. 
Výsledky veškerých laboratorních rozborů prokázaly, že u strávníků Občerstvení MAXIM (Grill 
House), V Kopečku 82/3 v Hradci Králové se jednalo o akutní otravu z potravin, konkrétně 
stafylokokovou enterotoxikózu. Ta byla způsobena kmenem zlatého stafylokoka s produkcí 
střevního jedu – enterotoxinu typu A. Celkem onemocnělo 81 osob.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-
aktualizace-2-7-2018.aspx 
Za KHS 
Bc. Veronika Krejčí 
Předchozí informace: 
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.aspx 
Zdroj: KHS Královéhradeckého kraje 
 

MIMOŘÁDNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI 
Vydáno: 4. 7. 2018 
Autor: KHS Karlovarského kraje 
Tisková zpráva KHS Karlovarského kraje ze dne 3. 7. 2018. 
Mimořádná epidemiologická situace – hromadný výskyt akutních zažívacích problémů u 
zaměstnanců produkční a marketingové agentury zajišťující provoz stánků s občerstvením u 
hotelu Thermal v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (dále jen „MFF 
KV“). 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mimoradna-epidemiologicka-situace-v-karlovarskem-
kraji.aspx 
V Karlových Varech dne 03. 07. 2018 
Zpracovala: Bc. Michaela Zajíčková 

• Mimořádná epidemiologická situace - tisková zpráva 3. 7. 2018 
Zdroj: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-aktualizace-2-7-2018.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove-aktualizace-2-7-2018.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
http://www.bezpecnostpotravin.cz/desitky-pripadu-zazivacich-obtizi-v-hradci-kralove.aspx
http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=1810
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mimoradna-epidemiologicka-situace-v-karlovarskem-kraji.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mimoradna-epidemiologicka-situace-v-karlovarskem-kraji.aspx
http://www.khskv.cz/Tiskove_zpravy/mimoradna_epidemiologicka_situace_tiskova_zprava.pdf
http://www.khskv.cz/


 
 

17 QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY 
+420 602 681 569  |  info@qualitysl.cz  |  www.qualitysl.cz 

 
 

MÉNĚ TRADIČNÍ OLEJE 
Vydáno: 18. 7. 2018 
Autor: Fórum zdravé výživy 
Informace Fóra zdravé výživy o složení a vlastnostech méně známých olejů. 
Jak jsou na tom méně tradiční oleje se složením a je možné na nich vařit? Kolik obsahují n-3 
(omega 3 mastných kyselin) a jak moc jsou pro naše zdraví prospěšné? To bylo jedním z 
témat tiskové konference Fóra zdravé výživy. Analýzu 17 méně tradičních olejů představila a složení 
okomentovala prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., členka Fóra zdravé výživy. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mene-tradicni-oleje.aspx 
Zdroj: Fórum zdravé výživy 

 
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM HYGIENIKŮ: ZA 1. POLOLETÍ 
POKUTY ZA 1,3 MILIONU 
Vydáno: 20. 7. 2018 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 20. 7. 2018. 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v období 1. pololetí letošního 
roku, tedy od začátku ledna do konce června, udělila provozovatelům stravovacích služeb 195 
finančních sankcí v celkové výši 1.272.500 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali 
provozovatelé 52 napomenutí. „Nejčastějším prohřeškem je letos prozatím pochybení v 
označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, které jsme zjistili 
téměř ve dvaceti procentech případů,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek. Ve sledovaném 
kontrolovaném období pražští hygienici nemuseli přistoupit k okamžitému uzavření žádné z 
kontrolovaných provozoven. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-hygieniku-za-1-pololeti-
pokuty-za-1-3-milionu.aspx 
V Praze 20. 7. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel 
Zdroj: HSHMP 
 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH SLUŽEB LEDEN – ČERVEN 2018 
Vydáno: 27. 7. 2018 
Autor: MZ ČR  
Informace MZ ČR Výsledky kontrol zařízení stravovacích zařízení - leden – červen 2018 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-cerven-2018_15820_5.html 
Zdroj: MZ ČR 
 

http://www.fzv.cz/tiskova-konference-fora-zdrave-vyzivy-kdyz-se-zapomina-nejen-na-jidlo/#more-2784
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mene-tradicni-oleje.aspx
http://www.fzv.cz/mene-tradicni-oleje/#more-2793
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-hygieniku-za-1-pololeti-pokuty-za-1-3-milionu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-hygieniku-za-1-pololeti-pokuty-za-1-3-milionu.aspx
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-za-prvni-pololeti-zkontrolovali-skoro-1200-stravovacich-zarizeni-3728_3728_161_1.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-cerven-2018_15820_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/
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