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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 ŘÍJEN 2018   

  

LEGISLATIVA ČR  

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

Nová konsolidovaná znění starších předpisů 

Vyhláška č. 95/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a 

rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do 

oběhu  

 Platnost od 5. 6. 2018  

 Účinnost od 20. 6. 2018  

 Aktuální znění od 1. 10. 2018  

 

Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ 

SPOTŘEBITELE  

Poslední změna: 26. 10. 2018  

 

Cíle návrhu  

Nařízení EU vymezuje konkrétní situace, kdy neexistují objektivní důvody pro odmítnutí prodeje zboží či 

poskytnutí služby anebo uplatňování odlišných podmínek vůči zákazníkům z jiných členských států a 

kdy je tedy takové jednání zakázáno. Zákon má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, 

kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení. 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-95
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
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Historie procesu  

Vláda 

15. 10. 2018 – V připomínkovém řízení 

26. 10. 2018 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6266169.htm  

  

 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 390/2015 SB., O 

ZPŮSOBU URČENÍ HLAVNÍHO PŘEDMĚTU ČINNOSTI ZEMĚDĚLSKÁ 

VÝROBA A ZPŮSOBU VEDENÍ EVIDENCE SEZNAMU VÝROBCŮ 

S HLAVNÍM PŘEDMĚTEM ČINNOSTI ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  
Poslední změna: 19. 10. 2018  

 

Cíle návrhu  

Novela opouští kontrolu statutu aktivního zemědělce podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady 1307/2013 a nahrazuje ji zejména stanovením minimálně 50% podílu příjmu ze zemědělství na 

celkových příjmech výrobce. Splnění této skutečnosti bude potvrzeno zprávou auditora. Dalším 

podpůrným dokladem o tom, že výrobce se zabývá zemědělstvím, je jeho zápis v evidenci 

zemědělského podnikatele. 

 

Historie procesu  

Vláda  

27. 9. 2018 – V připomínkovém řízení  

19. 10. 2018 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6261116.htm 

  

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6266169.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6261116.htm
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LEGISLATIVA EU  

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

  

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU (https://eur-

lex.europa.eu/oj/2018/10/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc říjen.  

 

ADITIVNÍ LÁTKY  

Nařízení Komise (EU) 2018/1461 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití 

nízkosubstituované hydroxypropylcelulózy (L-HPC) v potravních doplňcích (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 245, 1. 10. 2018, s. 1  
 

Nařízení Komise (EU) 2018/1462 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) 

č.231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace některých esterů 

sorbitanů (E 491 sorbitan monostearát, E 492 sorbitan tristearát a E 495 sorbitan monopalmitát)  (Text 

s významem pro EHP) 

ÚV L 245, 1. 10. 2018, s. 6 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1472 ze dne 28. září 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o košenilu, 

kyselinu karmínovou, karmíny (E 120) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 247, 3. 10. 2018, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1481 ze dne 4. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud 

jde o oktyl gallát (E 311) a dodecyl gallát (E 312) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 251, 5. 10. 2018, s. 13  
 

Nařízení Komise (EU) 2018/1482 ze dne 4. října 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o kofein a theobromin (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 251, 5. 10. 2018, s. 19  

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/2018/10/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/10/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018


  

  

 

4 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

+420 606 638 871    |   info@qualitysl.cz   |   www.qualitysl.cz   

  

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1497 ze dne 8. října 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských 

přídatných látek v doplňcích stravy (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 253, 9. 10. 2018, s. 36 

 

 

LIMITY REZIDUÍ  

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V 

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

cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, 

fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a 

trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. Věst. L 140, 6. 6. 2018)  

ÚV L 247, 3. 10. 2018, s. 9 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1514 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 

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

acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-isofetamid, Pasteuria 

nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text 

s významem pro EHP)  

ÚV L 256, 12. 10. 2018, s. 8 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1515 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy III a V nařízení (ES) č. 

396/2005 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a 

oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 256, 12. 10. 2018, s. 33 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1516 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

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

triflumizolu a triflumoronu některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 256, 12. 10. 2018, s. 45 

 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1594 ze dne 8. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cioccolato di Modica“(CHZO)) 

ÚV L 257, 15. 10. 2018, s. 3  
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1529 ze dne 22. října 2018, kterým se schvaluje změna, která 

není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit 

(Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli (ZTS)) 

ÚV L 265, 24. 10. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/165 ze dne 22. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lucanica di Picerno“) (CHZO)  

ÚV L 270, 29. 10. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1630 ze dne 24. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lička janjetina“ (CHZO)) 

ÚV L 272, 31. 10. 2018, s. 16 

 

 

NOVÉ POTRAVINY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1631 ze dne 30. října 2018, kterým se v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení práškového brusinkového výluhu na 

trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem 

pro EHP) 

ÚV L 272, 31. 10. 2018, s. 17 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1632 ze dne 30. října 2018, kterým se v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení izolátu základního syrovátkového 

bílkovinného bovinního mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise 

(EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 272, 31. 10. 2018, s. 23 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1633 ze dne 30. října 2018, kterým se v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení rafinovaného koncentrátu peptidů 

z krevet na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text 

s významem pro EHP) 

ÚV L 272, 31. 10. 2018, s. 29 
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1506 ze dne 10. října 2018 o mimořádných opatřeních na 

podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii   

ÚV L 255, 11. 10. 2018, s. 1  

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1507 ze dne 10. října 2018 o mimořádných opatřeních na 

podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku   

ÚV L 255, 11. 10. 2018, s. 7  

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1583 ze dne 18. října 2018, kterým se mění přílohy I a II 

rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o dovoz mlžů a produktů rybolovu z Peru a Myanmaru určených 

k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C (2018) 6778) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 263, 22. 10. 2018, s. 71 

 

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1599 ze dne 15. října 2018, o podpisu Dohody o volném obchodu mezi 

Evropskou unií a Singapurskou republikou jménem Evropské unie 

ÚV L 267, 25. 10. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1607 ze dne 24. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu 

pocházející z Norska 

ÚV L 268, 26. 10. 2018, s. 22 

 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1489 ze dne 3. října 2018 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 252, 8. 10. 2018, s. 35  

 

Oprava prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách 

pro zavedení a provozování systému vysledovatelnosti tabákových výrobků (Úř. Věst. L 96, 16. 4. 2018)  

ÚV L 252, 8. 10. 2018, s. 47  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1519 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí 

rozhodnutí 2014/150/EU o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při 

uvádění populací druhů pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice na trh podle čl. Směrnice Rady 66/402/EHS 

(oznámeno pod číslem C (2018) 5470) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 256, 12. 10. 2018, s. 65 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1530 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 257, 15. 10. 2018, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1531 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 257, 15. 10. 2018, s. 7 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1555 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při 

označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 261, 18. 10. 2018, s. 3 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1556 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních 

tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text 

s významem pro EHP) 

ÚV L 261, 18. 10. 2018, s. 6 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) 

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, označovaní a kontrolu (Text 

s významem pro EHP)   

ÚV L 264, 23. 10. 2018, s. 1 

 

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1590 ze dne 19. října 2018, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, 

2014/391/EU, 2014/763/EU a 2014/893/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro 

udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování 

(oznámeno pod číslem C (2018) 6805) (Text s významem pro EHP)   

ÚV L 264, 23. 10. 2018, s. 24 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1608 ze dne 24. října 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný 

albumin  

ÚV L 268, 26. 10. 2018, s. 42 

 

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. října 2018 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. Věst. L 

150, 14. 6. 2018)  

ÚV L 270, 29. 10. 2018, s. 37 

 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1484 ze dne 4. října 2018 o minimální prodejní ceně sušeného 

odstředěného mléka pro 24. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného 

prováděcím nařízením (EU) 2016/2080  

ÚV L 251, 5. 10. 2018, s. 24 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1508 ze dne 10. října 2018, kterým se stanovuje koeficient 

snížení hodnoty použitelný pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci  veřejné intervence 

v účetním roce 2019   

ÚV L 255, 11. 10. 2018, s. 12 

 

Nařízení Rady (EU) 2018/1554 ze dne 15. října 2018 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, pokud jde 

o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka  

ÚV L 261, 18. 10. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1571 ze dne 18. října 2018 o minimální prodejní ceně sušeného 

odstředěného mléka pro 26. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného 

prováděcím nařízením (EU) 2016/2080  

ÚV L 262, 19. 10. 2018, s. 54 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1621 ze dne 26. října 2018, kterým se mění provádění nařízení 

(EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného v rámci 

nabídkového řízení 

ÚV L 271, 30. 10. 2018, s. 25 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

OSOBNÍ ÚDAJE A GDRP 
Vydáno: 1. 10. 2018  

Autor: Pavel Frencl 

Článek Jídelen.cz: Kdy osobní údaj spadá pod ochranu GDRP?  

Netřeba zdůrazňovat, že školní stravování již dávno není jen o výživě dětí. Kromě vhodné výživy 

by školní jídelna měla zabezpečit i osobní údaje svých strávníků. Jak jste na tom vy? Dnešní 

článek vám poradí, jak se jednoduše, rychle a správně rozhodovat, zda osobní údaj spadá pod 

ochranu GDPR, nebo ne. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1903 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA DOPLNĚK STRAVY Z USA 

S ŠESTI NEPOVOLENÝMI LÁTKAMI VČETNĚ ANABOLICKÝCH STEROIDŮ 

A LÉČIV  
Vydáno: 2. 10. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 10. 2018  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti USA-3D s.r.o., 

Ciboušovská 815, 43151 Klášterec nad Ohří, aby neprodleně stáhla z trhu potravinu WARRIOR 

LABZ SPARTAN WARRIOR SERIES, doplněk stravy v balení 90 kapslí, šarže: LOT 2428E, 

s označením data minimální trvanlivosti: EXP MARCH18, vyrobeno pro a distribuováno firmou 

WARRIOR LABZ, 1400 Pensacola St. Honolulu, HI 96822, země původu: USA.  

   Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-z-usa-s-sesti-

nepovolenymi-latkami-vcetne-anabolickych-steroidu-a-leciv.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

 

¨ 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1903
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-z-usa-s-sesti-nepovolenymi-latkami-vcetne-anabolickych-steroidu-a-leciv.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-z-usa-s-sesti-nepovolenymi-latkami-vcetne-anabolickych-steroidu-a-leciv.aspx
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MEZINÁRODNÍ ŠKOLENÍ PRO BEZPEČNĚJŠÍ POTRAVINY – 2. KURZ 

BEZPEČNOSTI POTRAVIN A ŘÍZENÍ RIZIK POŘÁDANÝ BVL  
Vydáno: 2. 10. 2018  

Autor: KM EFSA  

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2018  

Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) podruhé nabízí pokročilý 

vzdělávací kurz na téma „Bezpečnost potravin a řízení rizik“. Třídenní školení je určeno pro 

mezinárodní odborníky z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a řízení rizik. Experti BVL budou 

prezentovat základní principy bezpečnosti potravin a řízení rizik na národní a evropské úrovni. 

Tento kurz o bezpečnosti potravin a řízení rizik na evropské a národní úrovni v Německu se bude konat 

od 11. do 15. března 2019. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-skoleni-pro-bezpecnejsi-potraviny-2-kurz-bezpecnosti-

potravin-a-rizeni-rizik-poradany-bvl.aspx 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: DĚTSKÝ SET BAMBUSOVÉHO 

NÁDOBÍ 
Vydáno: 4. 10. 2018  

Autor: MZ ČR  

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 10. 2018. 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

DĚTSKÝ SET BAMBUSOVÉHO NÁDOBÍ, Pětidílná jídelní souprava 

EAN kód 8595625801535 

Výrobce dle značení/ Země původu: neuveden/ Čína 

Distributor / dovozce: 2P Paulowicz a partner, a.s., Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní 

Počernice, IČO: 28977866  

Prodejce: Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO:64945880 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-set-bambusoveho-

nadobi.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví   

  

 
 

http://bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-skoleni-pro-bezpecnejsi-potraviny-2-kurz-bezpecnosti-potravin-a-rizeni-rizik-poradany-bvl.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-skoleni-pro-bezpecnejsi-potraviny-2-kurz-bezpecnosti-potravin-a-rizeni-rizik-poradany-bvl.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-set-bambusoveho-nadobi.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-set-bambusoveho-nadobi.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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PLOŠNÝ MONITORING NA VÝSKYT VIRU AFRICKÉHO MORU PRASAT  
Vydáno: 4. 10. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 3. 10. 2018 

Mimořádná veterinární opatření, která měla nařídit, aby všechny zásilky vepřového masa, 

mletého masa s obsahem vepřového masa, masných polotovarů s obsahem vepřového masa, 

vepřového strojně odděleného masa, masa prasat divokých, celých těl prasat divokých a 

nezpracovaných vedlejších živočišných produktů pocházejících z prasat domácích nebo 

divokých z prasat původem z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska 

nebo Rumunska byly od 2. října 2018 před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA 

viru afrického moru prasat NEBYLA ZVEŘEJNĚNA NA ÚŘEDNÍ DESCE MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ A TUDÍŽ NENABYLA ÚČINNOSTI. Státní veterinární správa zavádí od 2. 10. 2018 

plošný monitoring přítomnosti DNA viru afrického moru prasat (AMP) ve vybraných živočišných 

produktech. Monitoringem se v souladu platnou legislativou rozumí namátkové 

a nediskriminační úřední kontroly v místech příjmu živočišných produktů ze zemí EU a třetích 

zemí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/plosny-monitoring-na-vyskyt-viru-africkeho-moru-prasat.aspx  

Zdroj: SVS  

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – NEKALÁ KONKURENCE 
Vydáno: 5. 10. 2018  

Autor: Vladimír Bureš  

Článek Jídelen.cz: Školní jídelna jako nekalá konkurence? 

Žádáme zrušení doplňkové činnosti ve školní jídelně a náhradu ušlého zisku! Zní vám to jako 

holý nesmysl, který postrádá logiku? I takové názory se objevují. Důležité je se na takový 

požadavek předem připravit, umět se vhodně bránit a správně argumentovat. Čtěte dál a dozvíte 

se více. Na webu Lidovky.cz vyšel zajímavý článek o nekalém soupeření školních jídelen a 

restaurací. Ne všechny informace jsou tam přesné, ale určitě je dobré znát i argumenty druhé 

strany. A především umět jim čelit.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1906 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

  

 

http://bezpecnostpotravin.cz/plosny-monitoring-na-vyskyt-viru-africkeho-moru-prasat.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/skolni-jidelny-nam-berou-stravniky-zlobi-se-hostinsti-vnimaji-je-jako-nekalou-konkurenci.A180926_172226_firmy-trhy_pkk
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/skolni-jidelny-nam-berou-stravniky-zlobi-se-hostinsti-vnimaji-je-jako-nekalou-konkurenci.A180926_172226_firmy-trhy_pkk
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1906
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
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VOZIDLO V PARDUBICKÉM KRAJI PŘEPRAVOVALO POTRAVINY ZA 

NEVHODNÝCH PODMÍNEK  
Vydáno: 8. 10. 2018  

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 8. 10. 2018 

Inspektoři Státní veterinární správy v Pardubickém kraji odhalili v průběhu tohoto týdne při 

kontrole na dálnici D 11 provedené na základě podnětu od místního Celního úřadu přepravu 

téměř půl tuny potravin živočišného původu přepravovaných za nevhodných podmínek.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-pardubickem-kraji-prepravovalo-potraviny-za-nevhodnych-

podminek.aspx 

Zdroj: SVS 

 

SEZÓNA TEPLÝCH NÁPOJŮ  
Vydáno: 10. 10. 2018  

Autor: SOCR ČR  

Tisková zpráva SOCR ČR ze dne 10. 10. 2018.  

Začínající podzim s sebou přinesl vlnu chladnějších dní a s nižšími teplotami roste zájem o 

teplé nápoje, jako jsou káva a čaj. S blížícím se koncem roku si dopřejeme více kávy, jejíž 

maloobchodní spotřeba dosahuje v listopadu a prosinci více než 1 700 tun měsíčně, dva roky 

dozadu to bylo dokonce okolo 1 900 tun. Od září se postupně zvyšuje i prodej čajů až na 1,5 

násobek průměrné měsíční spotřeby v nejsilnějších měsících listopadu až únoru. Jak se dařilo 

těmto kategoriím v posledním roce a které druhy má český spotřebitel v oblibě nejvíce? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-sezona-teplych-napoju-boom-zrnkove-kavy-a-kapsli/ 

Zdroj: SOCR ČR  

 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN – ZÁŘÍ 2018 
Vydáno: 11. 10. 2018  

Autor: MZe ČR  

Informace MZe ČR: Výsledky kontrol stravovacích zařízení, KHS, leden – září 2018  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-zari-

2018_16107_3365_5.html 

Zdroj: SVS   

 

http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-pardubickem-kraji-prepravovalo-potraviny-za-nevhodnych-podminek.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-pardubickem-kraji-prepravovalo-potraviny-za-nevhodnych-podminek.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-sezona-teplych-napoju-boom-zrnkove-kavy-a-kapsli/
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-zari-2018_16107_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-zari-2018_16107_3365_5.html
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
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ROZBOR PITNÉ VODY 
Vydáno: 11. 10. 2018  

Autor: Lucie Janotová, Jan Strejček  

Článek ASPOS: Rozbory pitné vody – ano, či ne?  
Proč by měl stravovací provoz utrácet peníze za rozbory pitné vody, když vodu odebírá z veřejné 

vodovodní sítě, kde je kvalita vody pravidelně kontrolována? Odpověď je jednoduchá: stravovací 

provoz přebírá zodpovědnost za kvalitu vody, kterou dále zpracovává a používá. Také si často 

kladete otázku „Jak je to vlastně s rozbory pitné vody používané k přípravě pokrmů, která je 

odebíraná z veřejného vodovodní sítě“? Kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech je přeci 

pravidelně kontrolována a to nejen při výrobě, ale i na konci vodovodní sítě, tj. tzv. na kohoutku 

u spotřebitele. Proč by tedy stravovací provoz měl utrácet peníze za nějaké rozbory? Velká část 

stravovacích provozů je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, tj. je napojena na 

veřejný vodovod. I přes tuto skutečnost odpovídá každý provozovatel potravinářského podniku 

a tedy i stravovací provoz za to, že bude používat (k přípravě pokrmů, k sanitaci) vodu splňující 

parametry pitné vody. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-sezona-teplych-napoju-boom-zrnkove-kavy-a-kapsli/ 

Zdroj: SOCR ČR  

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: PLASTOVÁ MISKA O PRŮMĚRU 

26 CM S KOSTKOVANÝM DEKOREM 
Vydáno: 15. 10. 2018  

Autor: MZ ČR  

Informace Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Plastová miska o průměru 26 cm s kostkovaným dekorem 

Údaje na dolepené etiketě: miska dekorační, ITEM NO: D7278C 5D5*48 

EAN kód 8597278014010 (neexistující) 

Výrobce dle značení/ Země původu: neuveden/ Čína 

Dovozce dle značení: ELDY spol. s.r.o., U Zahrady 74/1109 00 Praha 10 Czech Republic (společnost 

zapsaná od 22. 8. 2018 jako Presto Festo s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00, Praha 10 – Vinohrady, IČO: 

24265292) 

Prodejce: LM Megamax s.r.o., Obránců míru 100, 417 05 Osek, IČO: 05913021 (prodejna Tržnice, 

Sluneční 2556, 470 06 Česká Lípa) 

 

 

 

http://www.socr.cz/clanek/tz-nielsen-sezona-teplych-napoju-boom-zrnkove-kavy-a-kapsli/
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-plastova-miska-o-prumeru-26-

cm-s-kostkovanym-dekorem.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

SVS PŘEDSTAVILA NA LENFELDOVÝCH A HÖKLOVÝCH DNECH 

DŮLEŽITOST ÚZKÉ SPOLUPRÁCE S VFU 
Vydáno: 18. 10. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 18. 10. 2018.  

Společně s Fakultou veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

(VFU) již tradičně Státní veterinární správa (SVS) spolupořádá mezinárodní konferenci 

zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin s názvem Lenfeldovy a Höklovy dny. 

Výjimkou není ani letošní rok, kdy se dvoudenní akce koná 17. a 18. října v aule VFU. Letošní již 

48. ročník odborné konference má navíc slavnostnější charakter. I v jejím rámci si totiž VFU 

připomíná sté výročí svého založení.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/svs-predstavila-na-lenfeldovych-a-hoklovych-dnech-dulezitost-uzke-

spoluprace-s-vfu.aspx 

Zdroj: SVS  

 

SVS NA PARDUBICKU ZACHYTILA PŘES TUNU POTRAVIN 

PŘEPRAVOVANÝCH PŘI NEVYHOVUJÍCÍ TEPLOTĚ  
Vydáno: 22. 10. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 22. 10. 2018. 

Pracovníci Celního úřadu pro Pardubický kraj při své kontrole v okrese Svitavy zastavili vozidlo 

přepravující potraviny živočišného původu, které bylo následně odveleno do areálu celního 

úřadu Svitavy. Ke kontrole přizvali inspektora SVS. Následná veterinární kontrola zjistila, že 

vozidlo nebylo vybaveno chladicím zařízením a výrobky byly přepravovány za nevyhovující 

teploty + 18 °C, která nezaručí jejich zdravotní nezávadnost. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-plastova-miska-o-prumeru-26-cm-s-kostkovanym-dekorem.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-plastova-miska-o-prumeru-26-cm-s-kostkovanym-dekorem.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-predstavila-na-lenfeldovych-a-hoklovych-dnech-dulezitost-uzke-spoluprace-s-vfu.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-predstavila-na-lenfeldovych-a-hoklovych-dnech-dulezitost-uzke-spoluprace-s-vfu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-pardubicku-zachytila-pres-tunu-potravin-prepravovanych-pri-

nevyhovujici-teplote.aspx     

Zdroj: SVS 

 

VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI ZACHYTILI V PRAZE PŘES DVĚ TUNY 

MOŘSKÝCH PRODUKTŮ V NESCVHÁLENÉM PROVOZU  
Vydáno: 23. 10. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 23. 10. 2018  

Kontrola Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s Policií ČR objevila v Praze-Písnici sklad 

potravin živočišného původu, který provozoval svou činnost bez schválení a registrace SVS a 

v něm více než dvě tuny ryb a mořských plodů. Veterinární inspektoři nařídili zákaz uvádět 

všechny potraviny ze skladu na trh. Provozovatel skladu bude muset  SVS doložit, zda 

skladované produkty na své náklady zlikvidoval v asanačním podniku nebo je odeslal zpět do 

zemí původu.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-zachytili-v-praze-pres-dve-tuny-morskych-

produktu-v-neschvalenem-skladu.aspx     

Zdroj: SVS  

 

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: ZAKÁZANÝ PESTICID CARBOFURAN VE 

2T GOJI Z ČÍNY 
Vydáno: 24. 10. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 10. 2018  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na výskyt 

nevyhovující potraviny goji – kustovnice čínská s prokázanou přítomností pesticidu carbofuran 

na trhu.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-zakazany-pesticid-carbofuran-ve-2t-goji-z-

ciny.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

hhttp://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-pardubicku-zachytila-pres-tunu-potravin-prepravovanych-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
hhttp://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-pardubicku-zachytila-pres-tunu-potravin-prepravovanych-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
hhttp://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-pardubicku-zachytila-pres-tunu-potravin-prepravovanych-pri-nevyhovujici-teplote.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-zachytili-v-praze-pres-dve-tuny-morskych-produktu-v-neschvalenem-skladu.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-zachytili-v-praze-pres-dve-tuny-morskych-produktu-v-neschvalenem-skladu.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-zachytili-v-praze-pres-dve-tuny-morskych-produktu-v-neschvalenem-skladu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-zakazany-pesticid-carbofuran-ve-2t-goji-z-ciny.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-zakazany-pesticid-carbofuran-ve-2t-goji-z-ciny.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA NADLIMITNÍ OBSAH PESTICIDU 

FLONICAMID V PEKINGSKÉM ZELÍ  
Vydáno: 26. 10. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 10. 2018  

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila 

kontrola Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nevyhovující šarži pekingského zelí 

v prodejně společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Bohosudovská 1882, 415 01 Teplice.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-nadlimitni-obsah-pesticidu-

flonicamid-v-pekingskem-zeli.aspx 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.: +420 542 426 613 

Zdroj: SZPI 

 

RUSKO ZRUŠILO OMEZENÍ DOVOZU DRŮBEŽÍHO A VAJEC ZE 

ZLÍNSKÉHO KRAJE KVŮLI NEWCASTLESKÉ CHOROBĚ  
Vydáno: 26. 10. 2018  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 26. 10. 2018 

Státní veterinární správa (SVS) obdržela od svého ruského protějšku (Federální služby 

veterinárního a rostlinolékařského dozoru RF) informaci o ukončení omezení vývozu živé 

drůbeže a násadových vajec, hotových masných výrobků z drůbeže a veškerých druhů produktů 

chovu drůbeže ze Zlínského kraje do Ruska. Ruská federace tímto krokem k 22. 10. 2018 zrušila 

dovozní restrikce oficiálně zavedené 28. 5. 2018. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/rusko-zrusilo-omezeni-dovozu-drubeziho-a-vajec-ze-zlinskeho-kraje-

kvuli-newcastleske-chorobe.aspx 

Zdroj: SVS 

 

EPIDEMIE NÁKAZ BAKTERIÍ LISTERIA MONOCYTOGENES SPOJENÁ 

S KONZUMACÍ VÝROBKŮ Z LOSOSA  
Vydáno: 29. 10. 2018  

Autor: KM EFSA  

EFSA a ECDC vydaly zprávu hodnotící epidemii způsobenou bakterií Listeria monocytogenes. 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-nadlimitni-obsah-pesticidu-flonicamid-v-pekingskem-zeli.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-nadlimitni-obsah-pesticidu-flonicamid-v-pekingskem-zeli.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/rusko-zrusilo-omezeni-dovozu-drubeziho-a-vajec-ze-zlinskeho-kraje-kvuli-newcastleske-chorobe.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/rusko-zrusilo-omezeni-dovozu-drubeziho-a-vajec-ze-zlinskeho-kraje-kvuli-newcastleske-chorobe.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
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Pravděpodobným zdrojem nákaz baktérií Listeria monocytogenes, které postihly Dánsko, 

Německo a Francii od roku 2015 jsou výrobky z lososa určené k přímé spotřebě, jako je např. 

losos uzený za studena a marinovaný losos. Pro identifikaci této mezinárodní epidemie použil 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 

nemocí (ECDC) celogenomové sekvenování. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/epidemie-nakaz-bakterii-listeria-monocytogenes-spojena-s-

konzumaci-vyrobku-z-lososa.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA 22 TUN MÁKU SE 

ŠESTINÁSOBNĚ PŘEKROČENÝM LIMITEM PRO PESTICID CARBOXIN 
Vydáno: 30. 10. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 10. 2018  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nadlimitní přítomnost pesticidu 

carboxin v potravině „Mák modrý – BLUE POPPY SEEDS, 4,45 kg/balení, země původu: 

Turecko“. Vzorek potraviny inspektoři odebrali ve skladu společnosti QUWAT GROUP s.r.o., 

Řípovská 1044, 67401 v Třebíči.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-22-tun-maku-se-sestnasobne-

prekrocenym-limitem-pro-pesticid-carboxin.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MELAMINOVÁ MISKA  RSW 
Vydáno: 31. 10. 2018  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 10. 2018. 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Melaminová miska RSW 

Údaje na dolepených etiketách: 104496 – Melaminová miska Bello, ITEM NO: AM4979, šarže/BATCH 

NO: 029205, EAN kód 5015302449797 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/listeria
http://bezpecnostpotravin.cz/epidemie-nakaz-bakterii-listeria-monocytogenes-spojena-s-konzumaci-vyrobku-z-lososa.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/epidemie-nakaz-bakterii-listeria-monocytogenes-spojena-s-konzumaci-vyrobku-z-lososa.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-22-tun-maku-se-sestnasobne-prekrocenym-limitem-pro-pesticid-carboxin.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-22-tun-maku-se-sestnasobne-prekrocenym-limitem-pro-pesticid-carboxin.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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Dovozce dle značení: RSW International Ltd., OL 11 2PU, Velká Británie, www.rswinternational.co.uk  

Distributor dle značení/ distributor dle nabývacího dokladu: Pragimport s.r.o., Svídnická 515/2, 181 

00 Praha 8, IČO: 03171531/  S & H Supplies (Leeds) ltd, Unit 2 B1, Seacroft Industrial Estate, Coal 

Road, Leeds, LS 14 2AQ  

Prodejce: Pragimport s.r.o., Svídnická 512/2, 181 00 Praha 8, IČO: 03171531 (prodejna: Vše za 10,- a 

20,-, Moskevská 142/47, 460 01 Liberec)  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-rsw.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví  

 

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: V DISKUSI O NASTAVENÍ PRAVIDEL PRO SLEVY 

PANUJE SHODA, VĚŘÍM, ŽE ZAČÁTKEM ROKU BUDEME MÍT KONRKÉTNÍ 

VÝSLEDKY  
Vydáno: 5. 10. 2018  

Autor: MZe  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 4. 10. 2018  

Aktuální situaci v potravinářském průmyslu bylo věnováno Žofínské fórum v Praze dne 4. 10. 

2018. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil například o českých potravinách, 

soběstačnosti, dovozu potravin a v této souvislosti také o plošném monitoringu dovozů 

vepřového masa i tepelně neopracovaných výrobků z nich. Věnoval se rovněž obchodním 

řetězcům a slevovým akcím.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-v-diskusi-o-nastaveni-pravidel-pro-slevy-panuje-

shoda-verim-ze-zacatkem-roku-budeme-mit-konkretni-vysledky.aspx  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství  

 
 

 

 
 

www.rswinternational.co.uk
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-rsw.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-rsw.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-v-diskusi-o-nastaveni-pravidel-pro-slevy-panuje-shoda-verim-ze-zacatkem-roku-budeme-mit-konkretni-vysledky.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-v-diskusi-o-nastaveni-pravidel-pro-slevy-panuje-shoda-verim-ze-zacatkem-roku-budeme-mit-konkretni-vysledky.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
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MASTNÉ KYSELINY BUDOU MÍT LIMIT V EU – V ČR UŽ TAK NÁRODNÍ LIMIT 

NEPOTŘEBUJEME 
Vydáno: 8. 10. 2018  

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace Centra zdraví, výživy a potravin a SZÚ  

Evropská komise po letech diskusí právě navrhla limit pro obsah trans-mastných kyselin (TFA) 

v tucích. Návrh zní: "Obsah trans-tuku, kromě trans tuku, který se přirozeně vyskytuje v 

živočišném tuku, v potravinách určených pro konečného spotřebitele nesmí přesáhnout 2 gramy 

na 100 gramů tuku.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/trans-mastne-kyseliny-budou-mit-limit-v-eu-v-cr-uz-tak-narodni-limit-

nepotrebujeme.aspx 

Zdroj: SZÚ  

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ CHCE PODPOROVAT PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR, 

S TUZEMSKÝMI I EVROPSKÝMI PROSTŘEDKY SE NADÁLE POČÍTÁ  
Vydáno: 9. 10. 2018  

Autor: MZe  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 8. 10. 2018  

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce podpořit konzumaci i pěstování brambor v České republice. 

Mají k tomu pomoct národní i evropské zdroje. Dlouhodobým cílem MZe je zastavit propad ploch 

s bramborami a zvýšit soběstačnost České republiky v této komoditě. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-chce-podporovat-pestovani-brambor-s-

tuzemskymi-i-evropskymi-prostredky-se-nadale-pocita.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

  

SROVNÁNÍ: ŠLEHAČKY VE SPREJI 
Vydáno: 11. 10. 2018  

Autor: dTest  

dTest srovnával 25 různých šlehačkových sprejů.  

Ke šlehačce můžeme přijít i bez námahy. Potřeba je k tomu speciální láhev, vychlazená smetana 

ke šlehání a jednorázové bombičky. Ještě méně práce dá použití už hotové šlehačky ve spreji z 

nabídky velkovýrobců. Jak jsme zjistili z našeho srovnání 25 šlehačkových sprejů, daní za 

pohodlí může být až podivně nešlehačkový obsah v podobě vody a palmového tuku.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/srovnani-slehacky-ve-spreji.aspx 

http://bezpecnostpotravin.cz/trans-mastne-kyseliny-budou-mit-limit-v-eu-v-cr-uz-tak-narodni-limit-nepotrebujeme.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/trans-mastne-kyseliny-budou-mit-limit-v-eu-v-cr-uz-tak-narodni-limit-nepotrebujeme.aspx
https://www.svscr.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-behem-letosnich-kontrol-farmarskych-trhu-zjistili-zavady-u-jedne-petiny-prodejcu/
http://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-chce-podporovat-pestovani-brambor-s-tuzemskymi-i-evropskymi-prostredky-se-nadale-pocita.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-chce-podporovat-pestovani-brambor-s-tuzemskymi-i-evropskymi-prostredky-se-nadale-pocita.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/inspekce-zjistila-pripady-klamani-o-obsahu-krene-wasabi-v-potravinach.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/srovnani-slehacky-ve-spreji.aspx
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VLASTNÍCH 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÝCH KELÍMKŮ NA „KÁVU S SEBOU“ 
Vydáno: 19. 10. 2018  

Autor: BfR  

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) radí jaká dodržovat hygienická pravidla při opakovaném použití 

kelímků. 

Poměrně rozšířenou praxí se stávají zákazníci, kteří používají své vlastní opakovaně použitelné 

kelímky na „kávu s sebou“. Na stále více místech, jako jsou čerpací stanice, pekárny, kavárny a 

večerky, doplňují zákazníkům teplé nápoje do opakovaně použitelných šálků, které si zákazníci 

sami přinášejí. Jedná se především o jedince, kteří si rádi vychutnávají šálek horké kávy, čaje 

nebo čokolády i mimo domov, a chtějí se vyhnout odpadům způsobeným jednorázovými kelímky. 

V současné době je výběr ze široké škály opakovaně použitelných kelímků, včetně termo hrnků.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/casto-kladene-otazky-tykajici-se-pouziti-vlastnich-opakovane-

pouzitelnych-kelimku-na-kavu-s-sebou.aspx 

Zdroj: Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) 

 

 

MODERNÍ TVARY TĚSTOVIN SI KUPUJE STÁLE VÍCE ČESKÝCH 

DOMÁCNOTSTÍ NEŽ TY TRADIČNÍ  
Vydáno: 25. 10. 2018  

Autor: SZÚ, CZVP  

Tisková zpráva SOCR ČR. 

Z hlediska výdajů domácností, zakoupeného objemu či frekvence nakupování jednoznačně 

dominují bezvaječné těstoviny nad vaječnými. Téměř ¾ českých domácností si koupilo těstoviny 

ve tvaru vřetena. Domácnosti využívají i nákupy v akci, a proto nákupy za zvýhodněnou cenu 

tvoří 2/5 celkových výdajů českých domácností za těstoviny. Nejvíce se těstoviny nakupují 

v hypermarketech a diskontních prodejnách. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.socr.cz/clanek/tz-gfk-moderni-tvary-testovin-si-kupuje-vice-ceskych-domacnosti-

nez-ty-tradicni-nejoblibenejsi-jsou-fusilli-vretena/ 

Zdroj: SZÚ 
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CUKRY V „MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH“ VERZUS „NOVÁ PAMLSKOVÁ 

VYHLÁŠKA“  
Vydáno: 26. 10. 2018  

Autor: SZÚ, CZVP  

Komentář Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ 

Ve veřejném prostoru se objevila řada různých reakcí na nové znění tzv. „pamlskové vyhlášky“ 

(vyhláška č.160/2018 Sb.), která upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama 

a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Jeden z parametrů je 

také obsah cukrů (celkových) v ochucených a neochucených mléčných výrobcích, které 

hodnotou 11 g na 100 g nebo ml rozdělují výrobky této skupiny na vyhovující a nevyhovující. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/cukry-v-mlecnych-vyrobcich-verzus-nova-pamlskova-vyhlaska.aspx  

Zdroj: SZÚ 
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