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LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

NOVĚ VYHLÁŠENÉ PŘEDPISY 

Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 221997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech (pokyny Ministerstva životního prostředí: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_povinnosti_pokyn_odpady/$FILE/OODP-

Pokyn_MZP_NZ_Prechodna_ust_Final-23122020.pdf) 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 584/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se 

zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-

2 

účinnost od: 1. 1. 2021  

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-526
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-540
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_povinnosti_pokyn_odpady/$FILE/OODP-Pokyn_MZP_NZ_Prechodna_ust_Final-23122020.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_povinnosti_pokyn_odpady/$FILE/OODP-Pokyn_MZP_NZ_Prechodna_ust_Final-23122020.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-545
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-584/zneni-0
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PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA 

ČR 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

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

předpisů, a další související zákony 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Cílem novely je zejména upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku 

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

informacemi, upravit povinnost provozovatelů potravinářského podniku, příslušných orgánů a 

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

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

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

poslední změna: 1. 12. 2020  

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

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o přizpůsobení veterinárních a 

hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se 

živočišnými produkty 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Novela vyhlášky rozšiřuje možnost dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro 

potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem a upravuje limity pro potravinářské 

podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa. 

poslední změna: 9. 12. 2020  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6846795.htm 

LEGISLATIVA ČR zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6846795.htm
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za 

měsíc prosinec. 

ODKAZ ZDE 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1823 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 234/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1331/2008, kterým se stanoví společný postup povolování potravinářských přídatných látek, 

potravinářských enzymů a látek určených k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 43 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1810 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení „Figue de Solliès“ (CHOP) 

ÚV L 404, 2. 12. 2020, s. 2 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2018 ze dne 9. prosince 2020 o zápisu názvu do 

Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mozzarella di 

Gioia del Colle“ (CHOP)) 

ÚV L 415, 10. 12. 2020, s. 46 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2079 ze dne 8. prosince 2020, kterým se schvalují 

změny specifikace produktu lihoviny, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení 

(Münchener Kümmel) 

ÚV L 423, 15. 12. 2020, s. 1 

 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/12/direct-access.html?ojYear=2019
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2095 ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvalují 

menší změny specifikace produktu pro název zapsaný do Rejstříku chráněných označení 

původu a chráněných zeměpisných označení [„Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP)] 

ÚV L 425, 16. 12. 2020, s. 2 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2157 ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvalují 

změny Unie ve specifikaci chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného 

označení („Montello – Colli Asolani“ (CHOP)) 

ÚV L 431, 21. 12. 2020, s. 30 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2158 ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvalují 

menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Chabichou du Poitou“ (CHOP)) 

ÚV L 431, 21. 12. 2020, s. 32 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2177 ze dne 15. prosince 2020 o zápisu názvu do 

Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Haricot de 

Castelnaudary“ (CHZO)) 

ÚV L 433, 22. 12. 2020, s. 30 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2178 ze dne 15. prosince 2020, kterým se opravuje 

provádějící nařízení (EU) 2020/1433, kterým se schvalují menší změny specifikace názvu 

zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 

(„Pouligny-Saint-Pierre“ (CHOP)) 

ÚV L 433, 22. 12. 2020, s. 31 

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

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2194 ze dne 16. prosince 2020 o zápisu názvu do 

Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Zeytinyağı“ 

(CHOP)) 

ÚV L 434, 23. 12. 2020, s. 29 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en


 
6 

  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2195 ze dne 16. prosince 2020, kterým se schvalují 

menší změny specifikace produktu pro název zapsaný do Rejstříku chráněných označení 

původu a chráněných zeměpisných označení („Monti Iblei“ (CHOP)) 

ÚV L 434, 23. 12. 2020, s. 30 

NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1820 ze dne 2. prosince 2020, kterým se povoluje 

uvedení sušené Euglena gracilis na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 29 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1821 ze dne 2. prosince 2020, kterým se povoluje 

uvedení extraktu z Panax notoginseng a Astragalus membranaceus na trh jako nové potraviny 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí 

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

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 34 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1822 ze dne 2. prosince 2020, kterým se podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvádění na trh biomasy 

obsahující kvasinky chromu (Yarrowia lipolytica) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí 

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

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 39 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1824 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění 

prováděcí nařízení (EU) 2017/2468, kterým se stanoví správní a vědecké požadavky na tradiční 

potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

o nových potravinách (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 51 

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

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1993 ze dne 4. prosince 2020, kterým se podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvádět na trh biomasu 

kvasinek obsahující selen (Yarrowia lipolytica) a mění se prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 410, 7. 12. 2020, s. 62 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2080 ze dne 9. prosince 2020 o zařazení určitého 

zboží do kombinované nomenklatury 

ÚV L 423, 15. 12. 2020, s. 3 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2150 ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa 

a vajec a pro vaječný albumin 

ÚV L 428, 18. 12. 2020, s. 54 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2020/1819 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání barviv v náhražkách 

lososa (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 406, 3. 12. 2020, s. 26 

Nařízení Komise (EU) 2020/2040 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1881/2006, pokud jde o maximální limity pyrrolizidinových alkaloidů v některých potravinách 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 420, 14. 12. 2020, s. 1 

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

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ 

Z MĚSÍCE PROSINCE Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Ocenění Klasa získá nově sedmnáct výrobků 

 

 

 

Dalších sedmnáct výrobků se může pyšnit značkou KLASA. S modro-červeným logem se 

spotřebitelé nově setkají například na vyzrálých hovězích steacích, pečené sedlácké klobáse 

nebo müsli tyčinkách a ovesných vločkách. Aktuálně je značkou KLASA oceněno celkem 965 

produktů od 245 českých a moravských výrobců. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 2. 12. 2020  autor: SZIF 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti? Nový nástroj na podporu 

provozovatelů potravinářských podniků 

 

 

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil informace týkající se data spotřeby 

potravin. Článek s názvem „Datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti? Nový nástroj na 

podporu provozovatelů potravinářských podniků“ byl publikován v anglickém, francouzském, 

německém a italském jazyku. Současně bylo téhož dne zveřejněno vědecké stanovisko úřadu 

EFSA, respektive pokyny pro správné značení data na obalu potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 7. 12. 2020  autor: KM EFSA  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Reakce SVS na nepřesné informace o údajném blížícím se zákazu přímého prodeje 

drůbežího a králičího masa 

 

 

 

Zejména na internetu se v posledních týdnech rychle šíří nepřesné informace o údajném 

blížícím se konci výjimky pro prodej malého množství drůbeže, králíků a nutrií poražených 

přímo v hospodářství (v české legislativě upravuje tuto záležitost § 27a veterinárního zákona). 

Jedná se bohužel o zásadní nepochopení složité bruselské legislativy. V České republice k žádné 

změně nedochází a v nejbližší době nedojde. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 11. 12. 2020  autor: SVS  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/oceneni-klasa-ziska-nove-sedmnact-vyrobku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/datum-spotreby-nebo-minimalni-trvanlivosti-novy-nastroj-na-podporu-provozovatelu-potravinarskych-podniku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/reakce-svs-na-nepresne-informace-o-udajnem-blizicim-se-zakazu-primeho-prodeje-drubeziho-a-kraliciho-masa.aspx
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Kontrola vysokoproteinových potravin potvrdila shodu mezi skutečným obsahem 

bílkovin a deklarovaným množstvím na obalech 

 

 

 

Inspektoři SZPI v průběhu kontrolní akce odebrali 16 vzorků vysokoproteinových potravin, 

přičemž obsah bílkovin se ve všech případech shodoval s množstvím uvedeným na obale ve 

výživových údajích. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 14. 12. 2020  autor: SZPI  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Potravinářská inspekce varuje před sezamovými semeny z Indie s výrazně 

nadlimitním obsahem nebezpečné látky 

 

 

 

SZPI odebrala vzorek potraviny Sezamová semínka 100 g Albert, Minimální trvanlivost do: 15. 3. 

2021, šarže: L20024, země původu suroviny: Indie, výrobce: Ing. Bohumil Kratochvíl - IBK Trade. 

Analýzou v akreditované laboratoři byla zjištěna ve výrobku výrazně nadlimitní přítomnost 

rezidua pesticidu ethylenoxid, a to v koncentraci vyšší než 5,0 miligramů na kilogram (mg/kg), 

přičemž maximální limit rezidua dle příslušného evropského nařízení činí pro sezam 0,05 

mg/kg. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 15. 12. 2020  autor: SZPI  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Potravinářská inspekce varuje před doplňkem stravy škodlivým pro lidské zdraví 

 

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před doplňkem stravy 

„VALENTUS SlimROAST OPTIMUM 118 g, původem z USA (distributor: Valentus, Inc., Sioux Falls, 

SD 57106, USA, šarže: A28594912G). Laboratorní analýza v akreditované laboratoři SZPI 

potvrdila v doplňku stravy přítomnost látky 2-phenylethylamin (PEA), a to v koncentraci 2618 

miligramů na kilogram (mg/kg). Vzhledem ke zjištěnému množství uvedené látky byla 

předmětná potravina vyhodnocena jako škodlivá pro lidské zdraví. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 17. 12. 2020  autor: SZPI  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE PROSINCE Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-vysokoproteinovych-potravin-potvrdila-shodu-mezi-skutecnym-obsahem-bilkovin-a-deklarovanym-mnozstvim-na-obalech.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-sezamovymi-semeny-z-indie-s-vyrazne-nadlimitnim-obsahem-nebezpecne-latky.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-doplnkem-stravy-skodlivym-pro-lidske-zdravi.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
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Výrobce potravin v ČR může dobrovolně umístit logo Nutri-Score na přední obal 

výrobku 

 

 

 

Potvrdili nám to v rozhovoru na MZe ČR. Nový systém Nutri-Score, který odhaduje základní 

nutriční hodnotu potraviny pro zdraví spotřebitele, se začal objevovat na obalech potravin v ČR 

Značení je dobrovolné. V obchodech ALBERT se objevily první potraviny/pokrmy, které na obalu 

nesou logo Nutri-Score. Spotřebitelé se tak začínají s novým poradním "zdravotním logem" 

setkávat. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 21. 12. 2020  autor: CZVP SZÚ  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Vietnamské krevetové špízy prodávané v ČR obsahovaly nadlimitní množství 

antibiotik 

 

 

 

Státní veterinární správa (SVS) varuje před zdravotně závadnými zmraženými krevetovými špízy, 

které se prodávaly v obchodech řetězce Globus. V krevetových špízech bylo detekováno 

nadlimitní množství antibiotik, konkrétně se jednalo o oxytetracyklin (tetracyklinové 

antibiotikum). 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 23. 12. 2020  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE PROSINCE Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

https://bezpecnostpotravin.cz/vyrobce-potravin-v-cr-muze-dobrovolne-umistit-logo-nutri-score-na-predni-obal-vyrobku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vietnamske-krevetove-spizy-prodavane-v-cr-obsahovaly-nadlimitni-mnozstvi-antibiotik.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
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TESTY 

Nutri-Score: hodnocení sýrů - jaké nutričně-zdravotní logo by měly na přední straně 

obalu 

 

 

 

Systém Nutri-Score, který hodnotí základní parametry složení potravin a pokrmů, se šíří 

Evropou. Zjednodušuje zdravotní kvalitu z hlediska základních živin, které jsou povinně popsány 

na štítku potravin. Složení je pro rychlou orientaci nepraktické, pokud jde o čas výběru potravin 

(kdo by četl malinká písmenka na štítku). Systém Nutri-Score zjednodušuje orientaci do 5 tříd 

(A-E) a používá logo s barevnou škálou od zelené do červené. Už jsme hodnotili hotová jídla, 

která dopadla překvapivě dobře. Tentokrát jsme se podívali na 129 sýrů. Jaké logo by se 

objevilo na přední straně obalu? 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 1. 12. 2020  autor: CZVP SZÚ  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Nutri-Score: hodnocení tuků a olejů - jaké nutričně-zdravotní logo by měly na přední 

straně obalu 

 

 

 

Už jsme hodnotili hotová jídla a sýry. Nyní jsme se podívali na 60 druhů tuků a olejů, které 

najdete v obchodech. Jaké logo by se objevilo na přední straně obalu? U tuků je to zřejmé, že 

rozhodující bude obsah energie a nasycených mastných kyselin. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 1. 12. 2020  autor: CZVP SZÚ  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

QSL UMÍ – CHCETE POMOCI? KONTAKTOVAT QSL 

Nutri-Score: hodnocení nápojů - jaké nutričně-zdravotní logo by měly na přední 

straně obalu 

 

 

 

Už jsme hodnotili hotová jídla, sýry, tuky a oleje a končíme hodnocením nápojů. V tabulce 

hodnotíme 82 druhů nápojů, které se běžně dají koupit. Jaké logo by se objevilo na přední 

straně obalu? U nápojů rozhoduje většinou obsah mono a di-sacharidů, kterým říkáme "cukry" 

(jsou sladké na jazyku). 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 7. 12. 2020  autor: CZVP SZÚ  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://bezpecnostpotravin.cz/nutri-score-hodnoceni-syru-jake-nutricne-zdravotni-logo-by-mely-na-predni-strane-obalu.aspx
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://bezpecnostpotravin.cz/nutri-score-hodnoceni-tuku-a-oleju-jake-nutricne-zdravotni-logo-by-mely-na-predni-strane-obalu.aspx
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://qualitysl.cz/kontakt
https://bezpecnostpotravin.cz/nutri-score-hodnoceni-napoju-jake-nutricne-zdravotni-logo-by-mely-na-predni-strane-obalu.aspx
https://qualitysl.cz/kontakt


 
12 

  

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN 

NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ 

Test doplňků stravy s vitamínem D 2020 

 

 

 

Vitamín D má v těle spoustu funkcí. Jednou z nich je utužovat schopnost organismu bránit se 

útokům virů a bakterií. Zásoby vitamínu D můžeme celoročně čerpat z některých potravin, 

během léta je jeho významným zdrojem sluníčko. V průběhu zimy proto odborníci doporučují 

„déčko“ doplňovat i jinak. Prověřili jsme doplňky stravy s vitamínem D a zjišťovali, kolik jej 

poskytují i jestli nás výrobci nešidí. Většina výrobků prošla testem se ctí, tři však měly problém 

svůj slib dodržet. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 16. 12. 2020  autor: dTEST  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

TESTY 

http://www.testypotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/test-doplnku-stravy-s-vitaminem-d-2020.aspx
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

Jak na hygienu rukou – mýty a skutečnosti 

 

 

 

Kuchařky ze školení vědí, že si mají často a důkladně mýt ruce. Dnes se dozvídají, že co 

nejčastěji, pak je ještě dezinfikovat, pracovat v rukavicích a objevují se už i požadavky na 

dezinfekci ochranných pracovních pomůcek. Je to ale skutečně potřeba? Co na to odborníci na 

hygienu rukou? 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 7. 12. 2020  autor: Ing. Pavel Ludvík  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2020 

Každým měsíc jsme Vám v monitoringu přinesli 

souhrn informací, přehled v číslech: 

 

• 21 Nově vyhlášených předpisů 

• 9 Nově účinných předpisů 

• 14 Nově konsolidovaná znění 

• 4 Zrušené předpisy 

• 31 Připravovaná legislativa 

• 238 Legislativa EU 

• 19 Testů  

• 142 Článků  

• 51 Info pro stravováky 

 

• 64 testů na testypotravin.cz  

• 117 článků najdete na  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2121
https://www.testypotravin.cz/
https://www.testypotravin.cz/
https://www.iqsl.cz/
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Přejeme Vám úspěšný start do nového roku 2021! 

tým QSL 

 
 
 

NAŠE SLUŽBY 

• ZNAČENÍ POTRAVIN 

• ZNAČENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 

• VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH HODNOT 

• OBALOVÝ DESIGN 

• TESTOVÁNÍ POTRAVIN 

• STÁTNÍ INSPEKCE 

• AUDITY 

• HACCP 

• INOVACE 

 


