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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 ÚNOR 2019   

 LEGISLATIVA ČR  

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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Sdělení č. 40/2019 Sb. Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam 

zboží s regulovanými cenami pro rok 2019  

 Platnost od 15. 2. 2019 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 č. 51/2019 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na 

zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů 

       Platnost od 21. 2. 2019 

 Účinnost od 21. 2. 2019  

 

Nové účinné předpisy 

Zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů  

 Platnost od 10. 1. 2019 

 Účinnost od 1. 2. 2019  

 

Zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Platnost od 17. 1. 2019 

 Účinnost od 1. 2. 2019  

 

Vyhláška č. 110/2018 Sb. o tabákových nálepkách  

 Platnost od 15. 6. 2018  

 Účinnost od 15. 2. 2019 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-40
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-51
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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Vyhláška č. 268/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách  

 Platnost od 29. 11. 2018  

 Účinnost od 15. 2. 2019 

 

Zrušené předpisy 

Vyhláška č. 467/2003 Sb. o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků  

 Platnost od 31. 12. 2003  

 Účinnost od 1. 1. 2004 

 Zrušeno k 15. 2. 2019 (110/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 276/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při 

značení tabákových výrobků  

 Platnost od 14. 7. 2005  

 Účinnost od 14. 7. 2005 

 Zrušeno k 15. 2. 2019 (110/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 72/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při 

značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.  

 Platnost od 4. 4. 2007  

 Účinnost od 4. 4. 2007 

 Zrušeno k 15. 2. 2019 (110/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 203/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při 

značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů  

 Platnost od 15. 7. 2011  

 Účinnost od 1. 8. 2011 

 Zrušeno k 15. 2. 2019 (110/2018 Sb.) 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-467
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-276
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-72
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-203
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Připravovaná legislativa ČR  

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

 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 397/2016 SB., O 

POŽADAVCÍCH NA MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY, MRAŽENÉ KRÉMY A 

JEDLÉ TUKY A OLEJE  

Poslední změna: 28. 2. 2019  

 

Cíle návrhu  

Ve vyhlášce se ustanovení, která obsahují vymezení výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“, ruší. 

V příloze č. 4 se tabulka, která obsahuje členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a 

podskupiny, nahrazuje novým zněním, ze kterého jsou odstraněny výrazy „řecký jogurt“ a „jogurt 

řeckého typu“. 

 

Historie procesu  

Vláda 

7. 2. 2019 – V připomínkovém řízení 

28. 2. 2019 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6383558.htm 

 

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

SPOTŘEBITELE, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY  

Poslední změna: 15. 2. 2019  

 

Cíle návrhu  

Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany 

spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných 

dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné 

přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení. 

 

Historie procesu  

Vláda 

18. 1. 2019 – V připomínkovém řízení 

15. 2. 2019 – Ukončení sběru připomínek 

Zdroj:  https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6352114.htm  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6383558.htm
%20
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6352114.htm
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LEGISLATIVA EU  

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2019“)  

  

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

lex.europa.eu/oj/2019/02/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc únor.  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/238 ze dne 8. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 

37/2010 klasifikovat látku ovotransferrin, pokud jde o maximální limity reziduí (Text s významem pro 

EHP) 

ÚV L 39, 11. 2. 2019, s. 4 

 

EHP 
Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 82/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/194] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 26 

 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 83/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/195] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 27 

 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 84/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/196] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 29 

 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 85/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/197] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 31 

 

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 91/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2019/203] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 39 

 

 

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/2019/02/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/02/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 103/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění Protokol 47 

o odstranění technických překážek obchodu s vínem k Dohodě o EHP [2019/215] 

ÚV L 36, 7. 2. 2019, s. 65 

 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 
Oprava nařízení Komise (EU) 2018/1497 ze dne 8. října 2018, kterým mění příloha II nařízení 

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

potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy (Úř. Věst. L 253, 9. 10. 2018) 

ÚV L 60, 28. 2. 2019, s. 35 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/218 ze dne 1. února 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Vinos de Madrid“ 

(CHOP)) 

ÚV L 34, 6. 2. 2019, s. 8 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/219 ze dne 31. ledna 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bulot de la Baie de Granville“ 

(CHZO)) 

ÚV L 35, 7. 2. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/281 ze dne 12. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („The Vale of Clwyd Denbigh Plum“ 

(CHOP)) 

ÚV L 47, 19. 2. 2019, s. 33 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/332 ze dne 20. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Istra“ (CHOP)) 

ÚV L 59, 27. 2. 2019, s. 70 

 

GMP 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/239 ze dne 6. února 2019, kterým se mění rozhodnutí 

2011/891 / EU a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 a (EU) 

2017/2450, pokud jde o zástupce nebo držitele povolení (oznámeno pod číslem K (2019) 736) (Text 

s významem pro EHP)  

ÚV L 39, 11. 2. 2019, s. 7 
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/240 ze dne 6. února 2019, kterým se mění prováděcí 

rozhodnutí 2013/648 / EU a 2013/650 / EU, pokud jde o zástupce držitelů povolení (oznámeno pod 

číslem K (2019) 747) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 39, 11. 2. 2019, s. 11 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/241 ze dne 6. února 2019, kterým se mění rozhodnutí 

2007/703 / ES a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2452 a (EU) 2018/1109, pokud jde o zástupce držitele 

rozhodnutí o registraci (oznámeno pod číslem K (2019) 748) (Text s významem pro EHP)  

ÚV L 39, 11. 2. 2019, s. 14 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Rozhodnutí pracovní skupiny pro víno EU-Japonsko č. 1/2019 ze dne 1. února 2019 o formulářích 

používaných pro osvědčení o dovozu vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie 

a o způsobech, které se týkají sebehodnocení [2019/224]    

ÚV L 35, 7. 2. 2019, s. 36 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních 

kvót zahrnutých do seznamu WTO Unie po stažení Spojeného království z Unie a o změně nařízení 

Rady (ES) č. 32/2000 

ÚV L 38, 8. 2. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/298 ze dne 20. února 2019, kterým se mění příloha I nařízení 

(ES) č. 798/2008, pokud jde o zápisy pro Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu a Japonsko do seznamu 

třetích zemí, území, které mohou být některé drůbeží komodity dováženy do Unie nebo tranzit přes ni 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 50, 21. 2. 2019, s. 20 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/302 ze dne 20. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 

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

albumin  

ÚV L 51, 22. 2. 2019, s. 3 

 

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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BEZPEČNOST POTRAVIN 
Nařízení Komise (EU) 2019/229 ze dne 7. února 2019,  kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o 

mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o určité metody, o kritériu bezpečnosti potravin pro 

Listeria Monocytogenes u naklíčených semen a kritéria hygieny procesu a bezpečnostní kritéria pro 

nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (připravené/hotové k jídlu) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 37, 8. 2. 2019, s. 106  

 

Nařízení Komise (EU) 2019/268 ze dne 15. února 2019,  kterým se mění nařízení (EU) č. 200/2010, 

(EU) č. 517/2011, Testování salmonely a odběr vzorků u drůbeže (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 46, 18. 2. 2019, s. 11 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/300 ze dne 19. února 2019,  kterým se stanoví obecný plán 

pro řešení krizí v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 50, 21. 2. 2019, s. 55 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/303 ze dne 21. února 2019 o minimální prodejní ceně sušeného 

odstředěného mléka pro 33. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného 

prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 

ÚV L 51, 22. 2. 2019, s. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

TŘI STA KILOGRAMŮ ZÁVADNÉHO HOVĚZÍHO Z POLSKA V ČR. 

VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI ZAČALI OKAMŽITĚ PROVĚŘOVAT, KAM SE 

DOSTALO  
Vydáno: 1. 2. 2019  

Autor: MZe  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 1. 2. 2019 

Zhruba 300 kilogramů hovězího masa z nelegálních porážek v Polsku odebraly podniky v České 

republice. Dnes odpoledne o tom Polsko informovalo v celoevropském systému varování pro 

potraviny RASFF. Inspektoři Státní veterinární správy začali situaci ihned kontrolovat v místech 

určení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/tri-sta-kilogramu-zavadneho-hoveziho-z-polska-v-cr-veterinarni-

inspektori-zacali-okamzite-proverovat-vsechna-mista-kam-se-dostalo.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
 

MINISTR TOMAN: POLSKO PŘIJME DO KONCE BŘEZNA NOVOU 

LEGISLATIVU, NAŠI VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI PROVĚŘÍ SITUACI NA 

MÍSTĚ 
Vydáno: 5. 2. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 5. 2. 2019 

Polsko přijme do konce března změnu legislativy, díky které budou všechna jatka pod 

nepřetržitým kamerovým dohledem. Zároveň skončí praxe, kdy mohli státní veterinární 

inspektoři delegovat dozor na jatkách na soukromé veterináře. V telefonickém rozhovoru 

s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem to dnes uvedl jeho polský protějšek Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-polsko-prijme-do-konce-brezna-novou-legislativu-

nasi-veterinarni-inspektori-proveri-situaci-na-miste.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/tri-sta-kilogramu-zavadneho-hoveziho-z-polska-v-cr-veterinarni-inspektori-zacali-okamzite-proverovat-vsechna-mista-kam-se-dostalo.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/tri-sta-kilogramu-zavadneho-hoveziho-z-polska-v-cr-veterinarni-inspektori-zacali-okamzite-proverovat-vsechna-mista-kam-se-dostalo.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-polsko-prijme-do-konce-brezna-novou-legislativu-nasi-veterinarni-inspektori-proveri-situaci-na-miste.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-polsko-prijme-do-konce-brezna-novou-legislativu-nasi-veterinarni-inspektori-proveri-situaci-na-miste.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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KAŽDÝ DRUHÝ OVOCNÝ ČAJ JE PLNÝ PESTICIDŮ, UKÁZEL TEST. 

PROPADL I BIO ČAJ PRO BATOLATA 
Vydáno: 7. 2. 2019  

Autor: dTest 

Spotřebitelská organizace dTest otestovala porcované ovocné čaje. U deseti z celkem 22 

testovaných čajů nalezla pesticidy. Mezi nimi byly také tři čaje určené dětem, z toho jeden 

dokonce v bio kvalitě. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bio-caj-pro-deti-obsahoval-

pesticidy/r~842e78a22ad111e9a0090cc47ab5f122/?redirected=1551094000 

Zdroj: dTest 

 

VÝSLEDKY KONTROL ZAMĚŘENÝCH NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

POTRAVINÁŘSKÝCH FÓLIÍ PRO DOMACÍ POUŽITÍ  
Vydáno: 7. 2. 2019  

Autor: HSHMP  

Informace HSHMP o kontrolách zdravotní nezávadnosti vybraných potravinářských strečových folií. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se v nedávné době v rámci své 

preventivně – kontrolní činností zaměřila na problematiku zdravotní nezávadnosti 

potravinářských strečových folií pro domácí použití. Tyto potravinářské folie domácnosti 

poměrně široce používají k balení svačin či úchově různých druhů potravin. Rizika u těchto folií 

mohou představovat ve fóliích obsažená změkčovadla. Některá z nich totiž nejsou pro výrobu 

potravinářských plastů povolená. Jiná jsou zakázaná pro výrobu plastů určených do kontaktu 

s tukovými potravinami. Povolená změkčovadla pak mají stanoveny migrační limity. Protože 

změkčovadla jsou obvykle lipofilního charakteru, proto je největším rizikem jejich eventuální 

průnik do tukových potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-zamerenych-na-zdravotni-rizika-potravinarskych-

folii-pro-domaci-pouziti.aspx 

Zdroj: HSHMP  

 

 

 

 

 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bio-caj-pro-deti-obsahoval-pesticidy/r~842e78a22ad111e9a0090cc47ab5f122/?redirected=1551094000
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bio-caj-pro-deti-obsahoval-pesticidy/r~842e78a22ad111e9a0090cc47ab5f122/?redirected=1551094000
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-zamerenych-na-zdravotni-rizika-potravinarskych-folii-pro-domaci-pouziti.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vysledky-kontrol-zamerenych-na-zdravotni-rizika-potravinarskych-folii-pro-domaci-pouziti.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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UPOZORNĚNÍ SPOTŘEBITELŮM A PROVOZOVATELŮM: NOVÁ PRAVIDLA 

PRO SLEDOVÁNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ  
Vydáno: 8. 2. 2019  

Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 2. 2019  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje spotřebitele a provozovatele, 

že k 20. květnu 2019 začne v praxi fungovat nový systém sledovatelnosti tabákových výrobků 

pro řešení problematiky nelegálního obchodu s tabákovými výrobky v Evropě. Zpočátku budou 

sledovány pouze cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-spotrebitelum-a-provozovatelum-nova-pravidla-pro-

sledovani-tabakovych-vyrobku.aspx 

Zpracoval: Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace 

Zdroj: SZPI 

 

CO DO JÍDELNÍČKU DĚTÍ (NE)PATŘÍ? 
Vydáno: 8. 2. 2019  

Autor: Výživa dětí  

Informace Poradenského centra Výživa dětí  

Naše děti a jejich zdravá výživa. Hodně velké téma. Co udělat jako úkol číslo jedna?  

Výživová specialistka Ing. Pavlína Žďárková hovořila v radioporadně Českého rozhlasu v Hradci 

Králové na téma: co do jídelníčku dětí (ne)patří? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/co-do-jidelnicku-deti-(ne)patri.aspx  

Zdroj: Poradenské centrum výživa dětí 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PK ČR – AKTUALITY V POTRAVINOVÉM 

PRÁVU A SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA 
Vydáno: 11. 2. 2019  

Autor: PK ČR  

Seminář se koná 10. dubna 2019 v budově SZÚ v Praze. 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován aktuálním novinkám v evropském 

a českém potravinovém právu, prodeji potravin a komunikaci o potravinách na internetu 

a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-pk-cr-aktuality-v-potravinovem-pravu-a-

souvisejici-problematika.aspx 

Zdroj: PK ČR 

https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-spotrebitelum-a-provozovatelum-nova-pravidla-pro-sledovani-tabakovych-vyrobku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-spotrebitelum-a-provozovatelum-nova-pravidla-pro-sledovani-tabakovych-vyrobku.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/co-do-jidelnicku-deti-(ne)patri.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/co-do-jidelnicku-deti-(ne)patri.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-pk-cr-aktuality-v-potravinovem-pravu-a-souvisejici-problematika.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-pk-cr-aktuality-v-potravinovem-pravu-a-souvisejici-problematika.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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SVS NA MORAVĚ ODHALILA ZÁSILKY VÍCE NEŽ 300 KG 

PROBLEMATICKÉHO MASA  
Vydáno: 14. 2. 2019  

Autor: SVS 

Informace SVS ze dne 14. 2. 2019. 

Státní veterinární správa (SVS) v posledních dnech na dvou místech na Moravě zachytila celkem 

320 kilogramů problematického drůbežího a vepřového masa. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-morave-odhalila-zasilky-vice-nez-300-kg-problematickeho-

masa.aspx     

Zdroj: SVS 

 

PROCES HODNOCENÍ RIZIK V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI BUDE VŮČI 

VEŘEJNOSTI OTEVŘENĚJŠÍ   
Vydáno: 14. 2. 2019  

Autor: MZe   

Tisková zpráva MZe ze dne 14. 2. 2019  

Vědci a občané budou mít přístup ke klíčovým informacím ohledně bezpečnosti produktů, které 

posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku hodnocení rizik. 

Zajišťuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti systému 

hodnocení rizik v Evropské unii, na jehož konečném znění se tento týden shodly Evropský 

parlament a Rada. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/proces-hodnoceni-rizik-v-potravinovem-retezci-bude-vuci-verejnosti-

otevrenejsi.aspx  

Zdroj: MZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-morave-odhalila-zasilky-vice-nez-300-kg-problematickeho-masa.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-morave-odhalila-zasilky-vice-nez-300-kg-problematickeho-masa.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-morave-odhalila-zasilky-vice-nez-300-kg-problematickeho-masa.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/proces-hodnoceni-rizik-v-potravinovem-retezci-bude-vuci-verejnosti-otevrenejsi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/proces-hodnoceni-rizik-v-potravinovem-retezci-bude-vuci-verejnosti-otevrenejsi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/proces-hodnoceni-rizik-v-potravinovem-retezci-bude-vuci-verejnosti-otevrenejsi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „JAK SPRÁVNĚ ZNAČIT POTRAVINY?“ 
Vydáno: 14. 2. 2019  

Autor: PK ČR  

Semináře se budou konat v průběhu března a dubna 2019 v krajských městech ČR. 

Nevíte si rady, co všechno musí obsahovat etiketa Vašeho výrobku? Tápete v 

oblasti legislativních požadavků na označování potravinářských výrobků? Rádi byste zkusili 

štěstí v 10. ročníku soutěže o značku Regionální potravina? Tak právě pro Vás je určen seminář 

na téma „Jak správně značit potraviny?“, který se koná v rámci projektu Regionální potravina 

pod záštitou Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny.aspx 

Zdroj: PK ČR 

 

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY FALŠOVÁNÍ POTRAVIN 
Vydáno: 14. 2. 2019  

Autor: Zdeněk Kulhánek 

Rozhovor s Leonou Petrovou, auditorkou bezpečnosti potravin, konzultantkou na kvalitu potravin, 

členkou legislativního výboru Potravinářské komory ČR 

Podvody s potravinami jsou staré jako lidstvo samo. Praktiky nekalých výrobců nebo dodavatelů 

surovin jsou stále vynalézavější a možnosti spotřebitelů tyto podvody odhalit jsou omezené. 

Pokud však příslušné kontrolní orgány na podvod narazí, tresty výrobcům jsou citelné a v České 

republice mohou dosahovat až mnohamilionových částek. Leona Petrová popisuje nejčastější 

případy falšování potravin, ale rovněž radí, kde mohou spotřebitelé získat informace pro účinnou 

obranu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/02/poradna-jake-jsou-nejcastejsi-pripady-falsovani-

potravin/ 

 

JAK SE ORIENTOVAT PŘI NÁKUPECH MASA? TO ČESKÉ POZNÁTE 

PODLE NOVÉHO LOGA  
Vydáno: 15. 2. 2019  

Autor: Jiří Landa 

Potravinová komora chce lidem usnadnit orientaci při nákupech. Zjistit na první pohled, zda jim 

obchodníci nabízejí české výrobky, a ne pochybné polské maso, jim má pomoci značka cechovní 

normy. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://kolinsky.denik.cz/z-regionu/ceske-maso-poznate-podle-noveho-loga-20190214.html 

https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-jak-spravne-znacit-potraviny.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
https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/02/poradna-jake-jsou-nejcastejsi-pripady-falsovani-potravin/
https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/02/poradna-jake-jsou-nejcastejsi-pripady-falsovani-potravin/
https://kolinsky.denik.cz/z-regionu/ceske-maso-poznate-podle-noveho-loga-20190214.html
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HYGIENICI ZAVŘELI BISTRO, VE KTERÉM BYLO STO KILO 

NEOZNAČENÉHO MASA 
Vydáno: 18. 2. 2019  

Autor: Monika Gordíková  

Krajská hygienická stanice nechala zavřít asijské bistro v chomutovském obchodním centru 

Chomutovka. Vedle nedostatečné čistoty narazili kontroloři v provozovně rychlého občerstvení 

také například na zhruba sto kilogramů masa neznámého původu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/hygiena-maso-bistro-chomutov-

chomutovka.A190218_110857_usti-zpravy_grr 

 

PŘEPRAVA 130 KG ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ V ABSOLUTNĚ 

NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH 
Vydáno: 19. 2. 2019  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 19. 2. 2019 

Společná kontrola pracovníků Státní veterinární správy a pražských celníků odhalila přepravu 

živočišných produktů v nevyhovujících podmínkách. Celníci si ke své kontrole v Praze 10 

vytipovali dodávkový automobil, který řídil cizinec. Uvnitř nákladového prostoru bylo 130 kg 

různých živočišných produktů, např. vepřové vnitřnosti, drůbež, masné výrobky, krev 

v plastových lahvích a křepelčí a kachní vejce. Řidič vozidla k přepravovaným produktům 

nedoložil žádné doklady o původu a potraviny rovněž byly úplně bez označení. Dle vzhledu 

produktů se dá usuzovat, že pocházely z neschváleného zařízení. Dále se v nákladovém prostoru 

nacházely zmrazené ryby a mořské produkty, které byly znehodnoceny silnou vrstvou námrazy 

a zmrzlé masové šťávy. Tyto produkty rovněž doprovázel silný zápach. Veterinární inspektoři je 

proto znehodnotili obarvením a nařídili jejich neškodné odstranění. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/preprava-130-kg-zivocisnych-produktu-v-absolutne-nevyhovujicich-

podminkach.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/hygiena-maso-bistro-chomutov-chomutovka.A190218_110857_usti-zpravy_grr
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/hygiena-maso-bistro-chomutov-chomutovka.A190218_110857_usti-zpravy_grr
https://bezpecnostpotravin.cz/preprava-130-kg-zivocisnych-produktu-v-absolutne-nevyhovujicich-podminkach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/preprava-130-kg-zivocisnych-produktu-v-absolutne-nevyhovujicich-podminkach.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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V POLSKÉM HOVĚZÍM DOVEZENÉM DO ČR DNES ČESTÍ VETERINÁRNÍ 

INSPEKTOŘI ODHALILI NEBEZPEČNOU SALMONELU. SVS ZAVÁDÍ 

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ 
Vydáno: 20. 2. 2019  

Autor: MZe  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 20. 2. 2019 

Státní veterinární správa (SVS) nařídila okamžité stáhnutí z prodeje přibližně 700 kilogramů 

hovězího z Polska. Rozbory totiž potvrdily, že obsahuje bakterie salmonely. Vzorky byly 

odebrány ze skladu ve Středočeském kraji. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje mimořádná 

veterinární opatření: veškeré hovězí z Polska musí být před uvedením na trh vyšetřeno, zda je 

zdravotně nezávadné. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/v-polskem-hovezim-dovezenem-do-cr-dnes-cesti-veterinarni-

inspektori-odhalili-nebezpecnou-salmonelu-svs-zavadi-mimoradna-veterinarni-opatreni.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: BĚLÍCÍ PÁSKY NA ZUBY CREST, 

3D WHITE, NO SLIP, WHITESTRIPS, (L)8188V43 
Vydáno: 20. 2. 2019  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví o nadlimitní přítomnosti peroxidu vodíku v přípravku na bělení zubů. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

Crest®, 3D WHITE, NO SLIP, Whitestrips™, SUPREME FLEXFIT, (L)8188V43 

(bělící pásky na zuby); EAN kód: 889714000465 

Výrobce/ Země původu: PROCTER & GAMBLE, CINCINNATI OH 45202/ USA 

Dovozce: Vladislav Niedoba, Nádražní 841, 739 91 Jablunkov, http://www.vybeleni-zubu.com/, 

IČO: 05895197  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-belici-pasky-na-zuby-crest-3d-

white-no-slip-whitestrips-(l)8188v43.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/v-polskem-hovezim-dovezenem-do-cr-dnes-cesti-veterinarni-inspektori-odhalili-nebezpecnou-salmonelu-svs-zavadi-mimoradna-veterinarni-opatreni.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/v-polskem-hovezim-dovezenem-do-cr-dnes-cesti-veterinarni-inspektori-odhalili-nebezpecnou-salmonelu-svs-zavadi-mimoradna-veterinarni-opatreni.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://www.vybeleni-zubu.com/
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-belici-pasky-na-zuby-crest-3d-white-no-slip-whitestrips-(l)8188v43.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-belici-pasky-na-zuby-crest-3d-white-no-slip-whitestrips-(l)8188v43.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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SVS ZAVÁDÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKÝTEM SALMONEL V POLSKÉM 

HOVĚZÍM MASE MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ 
Vydáno: 21. 2. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 21. 2. 2019 

Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ode dneška 

mimořádná veterinární opatření. Všechny zásilky hovězího masa původem z Polska bude možné 

uvádět na český trh teprve až po jejich vyšetření na přítomnost salmonely. Veterináři tímto 

krokem reagují na včerejší nález salmonel v hovězím mase z Polska. Za porušení nařízení 

s celostátní platností hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zavadi-v-souvislosti-s-vyskytem-salmonel-v-polskem-hovezim-

mase-mimoradna-veterinarni-opatreni.aspx 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DOPLNĚK STRAVY OBSAHUJÍCÍ 

NEPOVOLENÉ FARMAKOLOGICKY ÚČINNÉ LÁTKY  
Vydáno: 22. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 2. 2019  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na tuzemském trhu doplněk stravy 

s nepovolenými a na obalu nedeklarovanými farmakologicky účinnými látkami sildenafil 

a thiosildenafil. Jde o látky, které se využívají zejména v léčivech na podporu mužské erekce. 

Nevědomé požití těchto látek může způsobit závažné zdravotní komplikace zejména kardiakům 

a lidem s vysokým krevním tlakem. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-obsahujici-

nepovolene-farmakologicky-ucinne-latky.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zavadi-v-souvislosti-s-vyskytem-salmonel-v-polskem-hovezim-mase-mimoradna-veterinarni-opatreni.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zavadi-v-souvislosti-s-vyskytem-salmonel-v-polskem-hovezim-mase-mimoradna-veterinarni-opatreni.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-obsahujici-nepovolene-farmakologicky-ucinne-latky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-doplnek-stravy-obsahujici-nepovolene-farmakologicky-ucinne-latky.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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DALŠÍ ZÁSILKA HOVĚZÍHO MASA Z POLSKA JE POZITIVNÍ NA 

SALMONELU  
Vydáno: 25. 2. 2019  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 25. 2. 2019  

Státní veterinární správa (SVS) dostala od polské veterinární služby prostřednictvím RASFF 

(systém rychlého varování) informace, že se do České republiky dostala zásilka polského 

hovězího masa, ve kterém byla detekována salmonela. Celková váha hovězího masa činí 1164 

kg a pochází ze stejné šarže jako předchozí problematická zásilka hovězího masa, která byla 

pozitivně testována na salmonelu. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-zasilka-hoveziho-masa-z-polska-je-pozitivni-na-salmonelu.aspx 

Zdroj: SVS 

 

INFORMACE KE KAUZE HOVĚZÍHO MASA Z POLSKA  
Vydáno: 27. 2. 2019  

Autor: Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství přináší aktualizované informace k probíhající aféře týkající se polského hovězího 

masa z nelegálních porážek. Mimo jiné se zde dozvíte, jak si sami můžete dohled původ masa, náležitosti 

jeho správného značení nebo třeba odpovědi na nejčastější otázky spotřebitelů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/informace-ke-kauze-hoveziho-masa-z-polska.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

NOVELA VINAŘSKÉHO ZÁKONA PŘISPĚLA KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU 

FALŠOVANÝCH VÍN NA TRHU  
Vydáno: 27. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 2. 2019 

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Sb. vstoupila v účinnost od 1. 4. 2017 

a výrazným způsobem zasáhla do fungování trhu s vínem zejména v oblasti prodeje sudového 

vína a dovozu nebaleného vína ze zahraničí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-prispela-ke-snizeni-vyskytu-falsovanych-

vin-na-trhu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

https://www.svscr.cz/v-polskem-hovezim-dovezenem-do-cr-dnes-cesti-veterinarni-inspektori-odhalili-nebezpecnou-salmonelu-svs-zavadi-mimoradna-veterinarni-opatreni/
https://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-zasilka-hoveziho-masa-z-polska-je-pozitivni-na-salmonelu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/informace-ke-kauze-hoveziho-masa-z-polska.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-prispela-ke-snizeni-vyskytu-falsovanych-vin-na-trhu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-prispela-ke-snizeni-vyskytu-falsovanych-vin-na-trhu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SKLENĚNÉ ODLIVKY 

S DEKOREM ŠVESTEK V DÁRKOVÉM BALENÍ S POLIČKOU NA ZEĎ 
Vydáno: 28. 2. 2019  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 2. 2019 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

Skleněné odlivky s dekorem švestek v dárkovém balení s poličkou na zeď 

(výrobek nebyl označen názvem); EAN kód: 889714000465 

Osoba odpovědná za uvedení na trh/ země původu: Zdeněk Glozar, Rybářská 1041/34, 664 91 

Ivančice, IČO: 42270855/ Česká republika 

Prodejce: Romana Smékalová, Růžová 80, 569 43 Jevíčko, IČO: 12356263 (provozovna Rybářův ráj, 

Pivovarská 812m, Jevíčko)  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-s-dekorem-

svestek-v-darkovem-baleni-s-polickou-na-zed.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

SVS V PRAZE ODHALILA ČERNOU BOURÁRNU HOVĚZÍHO MASA  
Vydáno: 28. 2. 2019  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 28. 2. 2019 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při společné kontrole s Policií ČR a Celní správou ČR 

objevili provozování nelegální bourárny hovězího masa na pražském Bohdalci. Na místě bylo 

zajištěno téměř 1200 kg hovězího masa bez dokladů o původu a bez značení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-praze-odhalila-cernou-bourarnu-hoveziho-masa.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-s-dekorem-svestek-v-darkovem-baleni-s-polickou-na-zed.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenene-odlivky-s-dekorem-svestek-v-darkovem-baleni-s-polickou-na-zed.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-praze-odhalila-cernou-bourarnu-hoveziho-masa.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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SVS ZACHYTILA ZÁSILKU POLSKÉHO DRŮBEŽÍHO MASA S NÁLEZEM 

SALMONELY  
Vydáno: 28. 2. 2019  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 28. 2. 2019 

Státní veterinární správa (SVS) zachytila zásilku 1 200 kg kuřecích mražených stehen z Polska, 

u které byla vyšetřením potvrzena přítomnost  salmonel (konkrétně Salmonella Enteritidis). 

Zásilku objevili veterinární inspektoři v provozu velkoobchodního skladu Petr Novotný – 

Gastroplus v Lounech.  V současné době probíhá intenzivní šetření SVS dalšího pohybu 

kontaminovaného drůbežího masa. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zachytila-zasilku-polskeho-drubeziho-masa-s-nalezem-

salmonely.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 

BEZPEČNÉ PODLAHY NA PRVNÍM MÍSTĚ 
Vydáno: 6. 2. 2019  

Autor: Martin Mrštný  

Článek portálu Jídelny.cz RemmersCrete – bezpečné podlahy na prvním místě 

Zatížení podlah v potravinářském provozu patří k těm nejtěžším. Na podlahu působí velké 

množství negativních faktorů a často také jejich kombinace v jeden okamžik – horká voda s 

čisticími prostředky, pojezd kovovým kolem s velkou hmotností, mechanický ráz pádem 

těžkých nerezových hrnců, pekáčů apod. Polyuretanbetonová podlaha RemmersCrete je tvořena 

speciálními plnivy, pojivem je polyuretanová pryskyřice, což dává podlaze výjimečnou odolnost. 

Polyuretan je houževnatá hmota, která v kombinaci se speciálním plnivem snese vysoký 

mechanický ráz bez poškození, má velkou tepelnou odolnost, odolá agresivním chemickým 

látkám a to i za vysokých teplot. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1938 

Zdroj: Jidelny.cz 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zachytila-zasilku-polskeho-drubeziho-masa-s-nalezem-salmonely.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zachytila-zasilku-polskeho-drubeziho-masa-s-nalezem-salmonely.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1938
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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SVS ZJISTILA ZÁVADY PŘI DOŠETŘOVÁNÍ ZÁSILEK POLSKÉHO HOVĚZÍHO 

V PRAŽSKÝCH RESTAURACÍCH  
Vydáno: 6. 2. 2019  

Autor: SVS  

Tisková informace Státní veterinární správy ze dne 6. 2. 2019 

Státní veterinární správa zjistila v souvislosti s šetřením případu dovozu podezřelého hovězího 

masa z Polska do České republiky v jedné z pražských restauraci (Restaurace „U Moťáka“, 

Sokolovská 65/26, 180 00 Praha 8) uložení 31 kg různých druhů neoznačeného masa, u něhož 

nebylo možné dohledat původ a datum zamražení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavady-pri-dosetrovani-zasilek-polskeho-hoveziho-v-

prazskych-restauracich.aspx 

Zdroj: SVS 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA V RESTAURACÍCH TŘI PŘÍPADY 

KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE O PŮVODU HOVĚZÍHO MASA A DESÍTKY 

PŘÍPADŮ ABSENCE NABÝVACÍCH DOKLADŮ  
Vydáno: 11. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 2. 2019 

Od propuknutí kauzy s nevyhovujícím hovězím polským masem se Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce (SZPI) intenzivně věnuje kontrolám této komodity v obchodní síti i v 

provozovnách společného stravování (restaurace, hospody, bistra), kde mimo jiné ověřuje 

zejména pravdivost deklarovaných údajů o původu masa i korektní způsob uvádění informací 

pro spotřebitele. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-restauracich-tri-pripady-klamani-

spotrebitele-o-puvodu-hoveziho-masa-a-desitky-pripadu-absence-nabyvacich-dokladu.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavady-pri-dosetrovani-zasilek-polskeho-hoveziho-v-prazskych-restauracich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zjistila-zavady-pri-dosetrovani-zasilek-polskeho-hoveziho-v-prazskych-restauracich.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-restauracich-tri-pripady-klamani-spotrebitele-o-puvodu-hoveziho-masa-a-desitky-pripadu-absence-nabyvacich-dokladu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-restauracich-tri-pripady-klamani-spotrebitele-o-puvodu-hoveziho-masa-a-desitky-pripadu-absence-nabyvacich-dokladu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE INFORMUJE O DALŠÍCH PŘÍPADECH 

KLAMÁNÍ O PŮVODU HOVĚZÍHO MASA V RESTAURACI  
Vydáno: 13. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 2. 2019 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-informuje-o-dalsich-pripadech-klamani-o-

puvodu-hoveziho-masa-v-restauraci.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ PŘÍPAD KLAMÁNÍ 

SPOTŘEBITELŮ O PŮVODU HOVĚZÍHO MASA, TENTOKRÁT V HOTELU 

HOLIDAY INN V PRAZE 
Vydáno: 18. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 2. 2019 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripad-klamani-spotrebitelu-o-

puvodu-hoveziho-masa-tentokrat-v-hotelu-holiday-inn-v-praze.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ PŘÍPAD KLAMÁNÍ 

SPOTŘEBITELŮ O PŮVODU HOVĚZÍHO MASA V PRAŽSKÝCH 

RESTAURACÍCH 
Vydáno: 19. 2. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 19. 2. 2019 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-spotrebitelu-o-

puvodu-hoveziho-masa-v-prazskych-restauracich.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-informuje-o-dalsich-pripadech-klamani-o-puvodu-hoveziho-masa-v-restauraci.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-informuje-o-dalsich-pripadech-klamani-o-puvodu-hoveziho-masa-v-restauraci.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripad-klamani-spotrebitelu-o-puvodu-hoveziho-masa-tentokrat-v-hotelu-holiday-inn-v-praze.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripad-klamani-spotrebitelu-o-puvodu-hoveziho-masa-tentokrat-v-hotelu-holiday-inn-v-praze.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-spotrebitelu-o-puvodu-hoveziho-masa-v-prazskych-restauracich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-spotrebitelu-o-puvodu-hoveziho-masa-v-prazskych-restauracich.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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JSOU VÝROBKY Z HLINÍKŮ BEZPEČNÉ PRO KONTAKT S POTRAVINAMI?  
Vydáno: 21. 2. 2019  

Autor: HSHMP, SZÚ  

Informace HSHMP o testování folií z hliníku, misek na grilování/zapékání a hliníkových ešusů. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se v nedávné době v rámci své 

preventivně – kontrolní činností zaměřila na problematiku zdravotní nezávadnosti výrobků 

z hliníku pro potravinářské použití. Nejprve byla ověřena kvalita hliníkových folií a jejich 

vhodnost pro balení různých druhů potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/jsou-vyrobky-z-hliniku-bezpecne-pro-kontakt-s-potravinami.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V LEDNU 2019  
Vydáno: 22. 2. 2019  

Autor: HSHMP  

Informace HSHMP ze dne 21. 2. 2019 

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

výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce ledna 2019 celkem 

194 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo 

k uložení 63 finančních sankcí v celkové výši 360.400,- Kč, dále se realizovalo 1 nápravné 

opatření – okamžité uzavření provozovny.  Za méně závažné nedostatky pražští hygienici uložili 

4 napomenutí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

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

lednu-2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/jsou-vyrobky-z-hliniku-bezpecne-pro-kontakt-s-potravinami.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-lednu-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-lednu-2019.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html


  

  

 

22 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

ZDRAVOTNÍCI NAVRHUJÍ PROJEKT „NUTRIČNÍ PLÁNOVÁNÍ ŠKOLNÍCH 

OBĚDŮ“ 
Vydáno: 26. 2. 2019  

Autor: SZÚ, CZVP  

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ o plánovaném projektu. 

Školní stravování je téměř pořád v centru pozornosti veřejnosti. V poslední době hlavně kvůli 

bezplatným obědům pro děti. Je to pochopitelné, týká se to až 1,7 milionů dětí. Stát školní obědy 

dotuje. Je proto celkem rozumné, aby do systému stravování dětí také zasahoval. Zdravotníci se 

dlouhodobě starají o nutriční stránku školních obědů. Nedávné studie potvrdily, že úspěšný 

systém plánování, který oslavil přibližně 30 leté jubileum, přeci jen vykazuje některé anomálie ve 

smyslu plnění nutričních doporučení. Je čas na inovace, ve kterých se musí více prosadit 

informatika. Po několika diskusích odborníků ze zdravotnictví spatřil světlo světa návrh nového 

projektu. Měl by být zaměřen na nutriční plánování školních obědů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/zdravotnici-navrhuji-projekt-nutricni-planovani-skolnich-obedu.aspx 

Zdroj: SZÚ 
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