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LEGISLATIVA ČR 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 
 
Vyhláška č. 141/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce 
potravin v místě určení. 
 

 Platnost od 12. 5. 2017 
 Účinnost od 1. 6. 2017 

 

 
Nové účinné předpisy 
 
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
 

 Účinnost od 31. 5. 2017 
 

 
Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR 
 
Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci ve znění 65/2017 Sb. 
 

 Účinnost od 31. 5. 2017 
 

Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci ve znění 65/2017 Sb. 

 Účinnost od 31. 5. 2017 
 

 

PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ 
KVĚTEN 2017 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-141
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-64
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
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LEGISLATIVA EU 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2017“) 

 
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU 
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/05/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc květen. 

 
HYGIENA A BEZPEČNOST 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/780 ze dne 3. května 2017, kterým se mění příloha 
prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce 
patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2938) 
ÚV L 116, 5. 5. 2017, s. 30 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/802 ze dne 10. května 2017, kterým se neschvaluje látka 
PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 5 
ÚV L 120, 11. 5. 2017, s. 29 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/801 ze dne 8. května 2017 o změně prováděcího 
rozhodnutí (EU) 2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého 
organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území 
Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem 
C(2017) 2894) 
ÚV L 120, 11. 5. 2017, s. 26 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/819 ze dne 12. května 2017, kterým se mění příloha 
prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce 
patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3331) 
ÚV L 122, 13. 5. 2017, s. 76 
 
POTRAVINY ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce 
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění 
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 
ÚV L 138, 25. 5. 2017, s. 4 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a 
zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny 
ÚV L 138, 25. 5. 2017, s. 57 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/05/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/05/direct-access.html?ojYear=2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.116.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2017:116:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.116.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2017:116:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.116.01.0030.01.CES&toc=OJ:L:2017:116:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0029.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0026.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0076.01.CES&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0076.01.CES&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0076.01.CES&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0004.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0057.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0057.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0057.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
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KONTAMINANTY 
Oprava nařízení Komise (EU) 2017/693 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 101, 13. 
4. 2017) 
ÚV L 131, 20. 5. 2017, s. 23 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/880 ze dne 23. května 2017, kterým se stanoví pravidla použití 
maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné 
potravině získané ze stejného druhu a maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky 
účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 
ÚV L 135, 24. 5. 2017, s. 1 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/903 ze dne 23. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 
2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 
96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 3324) 
ÚV L 138, 25. 5. 2017, s. 189 
 

ÚŘEDNÍ KONTROLA 
Nařízení Komise (EU) 2017/771 ze dne 3. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, 
pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů 
ÚV L 115, 4. 5. 2017, s. 22 

 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/800 ze dne 8. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 
2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek 
v Traces (oznámeno pod číslem C(2017) 2899)  
ÚV L 120, 11. 5. 2017, s. 22 

 
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o 
úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) 
č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a 
směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7. 4. 2017) 
ÚV L 137, 24. 5. 2017, s. 40 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0189.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0189.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0189.01.CES&toc=OJ:L:2017:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.115.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:115:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.115.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:115:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0040.01.CES&toc=OJ:L:2017:137:TOC


 
 

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

 
 

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/764 ze dne 2. května 2017, kterým se schvaluje změna, která 
není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit 
(Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTS)) 
ÚV L 114, 3. 5. 2017, s. 22 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/765 ze dne 2. května 2017, kterým se schvaluje změna, která 
není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit 
(Ovčí salašnícky údený syr (ZTS)) 
ÚV L 114, 3. 5. 2017, s. 23 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/791 ze dne 26. dubna 2017 o zápisu názvu do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stupavské zelé (CHOP)) 
ÚV L 120, 11. 5. 2017, s. 1 

 
EKOLOGICKÉ PRODUKTY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde 
o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí 
ÚV L 134, 23. 5. 2017, s. 6 
 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 
Nařízení Komise (EU) 2017/839 ze dne 17. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití dusitanů (E 249–250) ve 
výrobku „golonka peklowana“  
ÚV L 125, 18. 5. 2017, s. 7 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/874 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 
943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích 
ÚV L 134, 23. 5. 2017, s. 18 
 
Nařízení Komise (EU) 2017/871 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – 
fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech 
ÚV L 134, 23. 5. 2017, s. 3 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0022.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.114.01.0023.01.CES&toc=OJ:L:2017:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0006.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2017:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2017:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2017:125:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0018.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2017:134:TOC


 
 

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

 
 

NOVINKY 
Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: TROJDÍLNÝ SNÍDAŇOVÝ SET 
STAR WARS 
Vydáno: 3. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
STAR WARS/ 3 PIECES  PORCELAIN BREAKFAST SET/ STW29-39EZ 
Starwars Breakfast Set; zn. Disney  
(trojdílný snídaňový set)  
Licence No. 100-1452835, EAN kód: 6950687215331 (kód neexistuje) 
Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína 
Dovozce/ Distributor dle značení: SA GARTY, 198 B RUE DES RABATS, 92160 Anthony, Francie  
Distributor dle nabývacích dokladů: heo GmbH, Gewerbepark West 14, 768 63 Herxheim, 
Německo  
Prodejce: Zdeňka Kratochvílová, Chomutovská 1205, 432 01 Kadaň, IČO: 87784645 (Sběratelské 
potřeby – e-shop, Čsl. armády 41, 432 01 Kadaň)   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilny-snidanovy-set-
star-wars.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 
SVS STAHUJE DVĚ ZÁSILKY DRŮBEŽÍCH PRODUKTŮ Z BRAZÍLIE 
KVŮLI OBSAHU SALMONEL 
Vydáno: 3. 5. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 3. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje dvě zásilky drůbežích produktů 
původem z Brazílie. Důvodem pro stahování výrobků je informace od Vojenského veterinárního 
ústavu v Hlučíně, který informoval SVS, že ve dvou vzorcích odebraných v rámci kontrol masa 
z Brazílie zjistil přítomnost bakterií rodu Salmonella. Po stažení z trhu budou oba produkty 
vráceny zpět odesílateli, nebo zlikvidovány. Za uvádění zdravotně závadných potraviny na trh 
hrozí pokuta až 50 milionů Kč.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-dve-zasilky-drubezich-produktu-z-brazilie-kvuli-
obsahu-salmonel.aspx 
Petr Vorlíček  
tiskový mluvčí SVS 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilny-snidanovy-set-star-wars.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilny-snidanovy-set-star-wars.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkutrojdilny-snidanovy-set-star-wars3-pieces-_13743_880_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-dve-zasilky-drubezich-produktu-z-brazilie-kvuli-obsahu-salmonel.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-dve-zasilky-drubezich-produktu-z-brazilie-kvuli-obsahu-salmonel.aspx
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Zdroj: SVS 
 

PŘES 2 TUNY SUŠENÉHO OVOCE GOJI Z ČÍNY OBSAHOVALO 
ZAKÁZANÉ PESTICIDY CARBOFURANY 
Vydáno: 4. 5. 2017 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 5. 2017. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět na trh 2300 kg sušeného 
ovoce z Číny, u kterého laboratorní analýza prokázala kontaminaci v EU zakázanými pesticidy 
ze skupiny Carbofuranů. 
Jedná se o potravinu GOJI – sušené plody kustovnice v balení 1 kg, označené dmt: 06/2018, výrobce: 
Organic Way s.r.o., Mexická 177/22, 71200 Ostrava, dodavatel: Smart AD s.r.o., Dobrá 240, 73951 
Dobrá. Předmětný vzorek inspektoři SZPI odebrali v provozovně Jiří Kovářík, Sloupského 1197, 68601 
Uherské Hradiště. Laboratoř SZPI ve vzorku identifikovala vedle Carbofuranů i pesticid Propargit. 
S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení sankce. Potravinářská inspekce 
doporučuje všem spotřebitelům, aby předmětnou šarži potraviny nekonzumovali. Informaci SZPI 
vložila do evropského systému rychlého varování RASFF. Carbofuran byl používán jako silný 
insekticid a pro své nežádoucí účinky jej EU od r. 2008 zakázala. 
Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí 
Zdroj: SZPI 

 
SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU - 5. KVĚTNA 2017 
Vydáno: 5. 5. 2017 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ke Světovému dni hygieny rukou 
Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, a který je součástí iniciativy Světové 
zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands / Zachraň život – umývej si 
ruce upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha 
infekčních onemocnění. V roce 2017 je tématem „Světového dne hygieny rukou“ boj s antibiotickou 
rezistenci: Fight antibiotic resistance - it's in your hands 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-hygieny-rukou-5-kvetna-2017.aspx 
 
Zajímavé je také video, kde je prezentováno správné mytí rukou při manipulaci 
s potravinami: https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3   
Zdroje dat: 
http://www.who.int/gpsc/5may/2017/en/ 
http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou 
https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3 
V Praze dne: 4. 5. 2017  
Ing. Anna Füleová  
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky 

https://www.svscr.cz/svs-stahuje-dve-zasilky-drubezich-produktu-z-brazilie-kvuli-obsahu-salmonel/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92518.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/pres-2-tuny-suseneho-ovoce-goji-z-ciny-obsahovalo-zakazane-pesticidy-carbofurany.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetovy-den-hygieny-rukou-5-kvetna-2017.aspx
https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3
http://www.who.int/gpsc/5may/2017/en/
http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou
https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3
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Přílohy 
• Příloha 1 - Den_hygieny_rukou_soutez_SZU_2017 (PDF, 708Kb) 
• Příloha 2 - Hand_Hygiene_When_and_How_Leaflet (PDF, 256Kb) 
• Příloha 3 - How_To_HandWash_Poster (PDF, 468Kb) 

Zdroj: HSHMP 
 

SZPI V ROCE 2016 PROVEDLA 45 159 KONTROL A ULOŽILA POKUTY 
VE VÝŠI 127,5 MIL. KČ 
Vydáno: 5. 5. 2017 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 5. 2017. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 
vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a 
internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85%. Z tohoto počtu inspektoři SZPI 
vykonali 26 292 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 10 114 vstupů do 
provozoven společného stravování, 8 968 vstupů ve výrobě potravin, 2 352 kontrol ve velkoskladech, 
1 063 v prvovýrobě, 834 v celních skladech a 1 068 v ostatních místech (např. při přepravě apod.). 
Inspektoři SZPI provedli celkem 450 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin u 213 
kontrolovaných osob. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či 
propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook či Twitter. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-v-roce-2016-provedla-45-159-kontrol-a-ulozila-pokuty-
ve-vysi-127-5-mil-kc.aspx 
Zpráva o činnosti SZPI za rok 2016 je ke stažení na webových stránkách inspekce. 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   
Zdroj: SZPI 
 
KAŽDÝ KUS MASA Z BRAZÍLIE SE MUSÍ VYŠETŘIT, NAŘÍDILI 
VETERINÁŘI. REAGUJÍ TAK NA OPAKOVANÝ DOVOZ MASA 
OBSAHUJÍCÍ SALMONELU 
Vydáno: 5. 5. 2017 
Autor: MZe, SVS 
Tisková zpráva MZe a SVS ze dne 5. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství od 9. května 
mimořádné veterinární opatření. Všechny zásilky živočišných produktů původem z Brazílie 
bude možné uvádět na český trh teprve až po jejich vyšetření na přítomnost salmonely. 
Veterináři tak reagují na opakované nálezy salmonel v drůbežím mase a masných 
polotovarech. Příchod všech zásilek brazilských potravin živočišného původu budou navíc 
muset příjemci zboží hlásit SVS. Za porušení nařízení s celorepublikovou platností hrozí pokuta 
až do výše dvou milionů Kč. 

http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2120&typ=application/pdf&nazev=P%C5%99%C3%ADloha%201%20-%20Den_hygieny_rukou_soutez_SZU_2017.pdf
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2121&typ=application/pdf&nazev=P%C5%99%C3%ADloha%202%20-%20Hand_Hygiene_When_and_How_Leaflet.pdf
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2122&typ=application/pdf&nazev=P%C5%99%C3%ADloha%203%20-%20How_To_HandWash_Poster.pdf
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/svetovy-den-hygieny-rukou---5--kvetna-2017-3065_3065_161_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-v-roce-2016-provedla-45-159-kontrol-a-ulozila-pokuty-ve-vysi-127-5-mil-kc.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-v-roce-2016-provedla-45-159-kontrol-a-ulozila-pokuty-ve-vysi-127-5-mil-kc.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-szpi-za-rok-2016.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-v-roce-2016-provedla-45-159-kontrol-a-ulozila-pokuty-ve-vysi-127-5-mil-kc.aspx
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kazdy-kus-masa-z-brazilie-se-musi-vysetrit-naridili-
veterinari-reaguji-tak-na-opakovany-dovoz-masa-obsahujici-salmonelu.aspx 
Celý text mimořádného veterinárního opatření je zveřejněný na webových stránkách Ministerstva 
zemědělství: 
http://eagri.cz/public/web/file/533262/_29374_2017_MZE_18000.pdf 
Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství   
Petr Vorlíček  
tiskový mluvčí Státní veterinární správy 
PŘÍLOHY 

• Marian Jurečka: prohlášení k dovozům masa z Brazílie   (M4A, 468 KB) 
• Mimořádné veterinární opatření   (PDF, 195 KB) 
• Fotografie stahovaného masa z Brazílie 1   (JPG, 236 KB) 
• Fotografie stahovaného masa z Brazílie 2   (JPG, 118 KB) 
• Fotografie stahovaného masa z Brazílie 3   (JPG, 144 KB) 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ZA ROK 2016 NOVĚ 
NA WEBU 
Vydáno: 11. 5. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 5. 2017. 
V České republice loni trvala dobrá nákazová situace a většina závažných nakažlivých 
onemocnění se našemu území vyhýbala. V oblasti hygieny potravin živočišného původu 
vzrostl celkový počet kontrol. Přibylo především kontrol zásilek ze zahraničí. V oblasti ochrany 
zvířat před týráním provedli úřední veterinární lékaři více než 8000 kontrol, zvýšil se také počet 
podnětů od občanů, které tato problematika stále více zajímá. Toto a mnohem více najdete 
ve Výroční zprávě Státní veterinární správy za rok 2016 čerstvě zveřejněné na webu SVS. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2016-nove-
na-webu.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS 
Zdroj: SVS 
 

SVS ZAKÁZALA PRODEJ POLOTOVARŮ PRO PŘÍPRAVU KEBABU 
Vydáno: 11. 5. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 11. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zakázala prodej polotovarů pro přípravu kebabu ve dvou 
provozovnách stravovacích služeb v Kraji Vysočina. Polotovary pocházely od výrobce a 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kazdy-kus-masa-z-brazilie-se-musi-vysetrit-naridili-veterinari-reaguji-tak-na-opakovany-dovoz-masa-obsahujici-salmonelu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kazdy-kus-masa-z-brazilie-se-musi-vysetrit-naridili-veterinari-reaguji-tak-na-opakovany-dovoz-masa-obsahujici-salmonelu.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/533262/_29374_2017_MZE_18000.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/533303/Marian_Jurecka_k_dovozum_masa_z_Brazilie.m4a
http://eagri.cz/public/web/file/533305/Mimoradne_veterinarni_opatreni.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/533307/Brazilske_maso_se_salmonelou_Foto1.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/533309/Brazilske_maso_se_salmonelou_Foto2__1_.jpg
http://eagri.cz/public/web/file/533311/Brazilske_maso_se_salmonelou_Foto2__2_.jpg
https://www.svscr.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2016/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2016-nove-na-webu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2016-nove-na-webu.aspx
https://www.svscr.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2016-nove-na-webu/


 
 

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

 
 

dodavatele z Německa a obsahovaly přídatné látky, jejichž použití pro tento druh produktů 
evropská legislativa nepovoluje. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zakazala-prodej-polotovaru-pro-pripravu-kebabu.aspx 
Zdroj: SVS 

 
LIDÉ SE VÍCE ZAJÍMAJÍ O KVALITU JÍDLA, SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN 
ROSTE 
Vydáno: 12. 5. 2017 
Autor: MZe 
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 5. 2017. 
Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu činil v roce 2015 přibližně 3,73 
mld. Kč, meziročně tak vzrostl o 17 %. Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla 
hodnoty 2,25 mld. Kč a oproti předešlému roku vzrostla o 11,4 %, což je nejvyšší hodnota růstu 
od roku 2008. Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací činí podíl biopotravin na 
celkové spotřebě potravin a nápojů v ČR 0,81 %, každý tak v průměru utratí za biopotraviny 213 
Kč za rok. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/lide-se-vice-zajimaji-o-kvalitu-jidla-spotreba-biopotravin-
roste.aspx 
Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
PŘÍLOHA 

• Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015 (PDF, 1 MB) 
Zdroj: MZe 
 

NOVÝ ZPŮSOB ODHADU EXPOZICE POTRAVINOVÝMI ENZYMY 
ZKVALITNÍ HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI 
Vydáno: 15. 5. 2017 
Autor: KM EFSA 
Úřad EFSA vytvořil nový způsob odhadu expozice spotřebitelů potravinovými enzymy. 
Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vynalezli způsob, jak přesněji 
odhadnout expozici  spotřebitelů enzymy používanými při výrobě potravin, což 
umožní kvalitnější hodnocení bezpečnosti těchto enzymů, dle požadavků evropského práva.   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-zpusob-odhadu-expozice-potravinovymi-enzymy-
zkvalitni-hodnoceni-bezpecnosti.aspx 
  

• Scientific opinion on Safety evaluation of the food enzyme β-amylase obtained from barley (Hordeum 
vulgare) 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-zakazala-prodej-polotovaru-pro-pripravu-kebabu.aspx
https://www.svscr.cz/svs-zakazala-prodej-polotovaru-pro-pripravu-kebabu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/lide-se-vice-zajimaji-o-kvalitu-jidla-spotreba-biopotravin-roste.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/lide-se-vice-zajimaji-o-kvalitu-jidla-spotreba-biopotravin-roste.aspx
http://eagri.cz/public/web/file/534195/Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2015.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_lide-se-vice-zajimaji-o-kvalitu-jidla.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-zpusob-odhadu-expozice-potravinovymi-enzymy-zkvalitni-hodnoceni-bezpecnosti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novy-zpusob-odhadu-expozice-potravinovymi-enzymy-zkvalitni-hodnoceni-bezpecnosti.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4756
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4756
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• Scientific opinion on Safety evaluation of the food enzyme β-amylase obtained from wheat (Triticum 
spp.) 

• Scientific opinion on Safety evaluation of the food enzyme β-amylase obtained from soybean (Glycine 
max) whey 

• Scientific opinion on Safety evaluation of the food enzyme endo-1,4-β-xylanase obtained from 
genetically modified Aspergillus niger strain XYL 
Zdroj: EFSA 

 
POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA FALŠOVANÉ RYBÍ PRSTY 
Vydáno: 15. 5. 2017 
Autor: SZPI 
Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 5. 2017. 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Iceland Czech a.s., aby 
neprodleně stáhla z tržní sítě nevyhovující potravinu Birds Eye - Křupavé rybí prsty – „Made with 
100% fish fillet“ v balení 224g, s označením data minimální trvanlivosti do: 07/2018, označení šarže: 
61-02 A L7010CL066, prodávající: IGLU a.s., č. p. 408, 330 02 Dýšina, ČR. Země původu: 
neuvedena, veterinární ovál: DE HB 00145 EC. Výrobce na obalu v ČJ mj. uvedl: „Složení: mleté rybí 
maso (62%)“. Analýza provedená v laboratoři SZPI ale potvrdila podíl rybího masa ve výrobku ve výši 
49% a informace na obalu potraviny tak uváděla spotřebitele v omyl. Dále laboratorní analýza 
prokázala přítomnost na obalu ČJ neuvedených alergenních látek, konkrétně mléčné bílkoviny a 
hořčice. Zákon přitom výrobcům ukládá vyznačit přítomnost všech alergenních látek na obal tak, aby 
nedošlo k nevědomé konzumaci osobou s alergií nebo intolerancí na danou látku. Inspektoři potravinu 
odebrali v provozovně Iceland Czech a.s., Leopoldova 16/2138 v Praze a na základě laboratorních 
protokolů nařídili stáhnout předmětnou šarži potraviny z celé tržní sítě. SZPI zahájí s kontrolovanou 
osobou správní řízení o uložení pokuty.  
Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí,tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI 
 
ETIKETOMAT UŠETŘIL VÝROBCŮM PŘES 5 000 000 KČ 
Vydáno: 15. 5. 2017 

Autor: tým QSL 

Půl roku poté, co vstoupila v platnost povinnost uvádět výživové údaje na etiketách, Etiketomat.cz 
ušetřil výrobcům, kteří jej používají, přes 5 milionů korun. Během této doby využilo tento nástroj 

k výpočtu výživových údajů na potravinách 730 výrobců, bylo provedeno 2700 výpočtů a bylo 

ušetřeno 94 % na nákladech. Přitom průměrná cena výpočtu pomocí Etiketomatu stojí 250 Kč, naproti 

tomu minimální cena laboratorního rozboru stojí 5000 Kč. Tým QSL provozující službu Etiketomat.cz 
získal za půl roku ostrého provozu mnoho praktických zkušeností a stále spolupracuje a komunikuje 

se státními i odbornými institucemi. Správnost údajů v databázi Etiketomatu je jeho nejvyšší prioritou. 

Zaplatit za služby Etiketomatu lze online pomocí platební karty nebo klasickým bankovním převodem. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4754
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4754
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4757
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4757
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4755
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4755
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170510
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-falsovane-rybi-prsty.aspx
https://www.etiketomat.cz/
http://qualitysl.cz/
https://www.etiketomat.cz/
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V případě zájmu nebo jakýchkoli informací ke službě Etiketomat se lze obrátit na emailovou adresu: 

info@etiketomat.cz 

Zdroj: QSL s.r.o. 
 
ÚŘAD EFSA ZVEŘEJNIL DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE POKRAČUJÍCÍ 
KOJENECKÉ VÝŽIVY S NIŽŠÍM OBSAHEM BÍLKOVIN 
Vydáno: 17. 5. 2017 
Autor: EFSA 
Úřad EFSA potvrdil, že pokračující kojenecká výživa s obsahem bílkovin nejméně 
1,6 g / 100 kcal, vyrobená z kravského nebo kozího mléka, je bezpečná a vhodná pro kojence 
žijící v Evropě. Současná legislativa EU stanovuje minimální obsah bílkovin v pokračující 
kojenecké výživě na 1,8 g / 100 kcal. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-zverejnil-doporuceni-tykajici-se-pokracujici-
kojenecke-vyzivy-s-nizsim-obsahem-bilkovin.aspx 
 

• Safety and suitability of FOF with a protein content of at least 1.6g/100kcal 
Zdroj: EFSA 

 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: A ALOBAL 10 M, HLINÍKOVÁ 
FÓLIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 
Vydáno: 17. 5. 2017 
Autor: MZ ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
A ALOBAL 10m, HLINÍKOVÁ FÓLIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 
EAN 8594020720007 (kód neexistuje) 
Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeno 
Prodejce: Dang Khoa Tran, Pod Loretou 549/63, 293 06 Kosmonosy 
Popis výrobku: Alobal s modrobílou papírovou etiketou s názvem výrobku (v češtině a ve 
slovenštině), s varováním a neexistujícím čárovým (EAN) kódem. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-a-alobal-10-m-hlinikova-
folie-pro-domaci-pouziti.aspx 
 
Příloha 

• 2017-21683-vyhlášení-alobal (PDF, 403Kb) 
Zdroj: HSHMP 
 

http://qualitysl.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-zverejnil-doporuceni-tykajici-se-pokracujici-kojenecke-vyzivy-s-nizsim-obsahem-bilkovin.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-zverejnil-doporuceni-tykajici-se-pokracujici-kojenecke-vyzivy-s-nizsim-obsahem-bilkovin.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4781
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170511-0
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-a-alobal-10-m-hlinikova-folie-pro-domaci-pouziti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-a-alobal-10-m-hlinikova-folie-pro-domaci-pouziti.aspx
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2131&typ=application/pdf&nazev=2017-21683-vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-alobal.pdf
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/a-alobal-10-m--hlinikova-folie-pro-domaci-pouziti-3075_3075_161_1.html
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MELAMINOVÝ HNĚDÝ HRNEK 
Vydáno: 19. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
Melaminový hnědý hrnek 
údaje z průvodní dokumentace:  
Hrnek „Bambus“, 400ml, průměr 8,5 cm, Nr. 33387, 
EAN: 4044633146496 
Výrobce/ Země původu: United Outdoor Ltd., Unit 1907-1914, 19/F, New World #1 Commercial 
Building, 1018 Mingan Road, 315 040 Ningbo/ Čína 
Dovozce/Distributor: Max Fuchs AG, Industristr. 1, 94075 Freyung, Německo 
Prodejce: 1/ Zdenka Kolešová, Velké Nepodřice 58, 397 01 Dobev, IČO: 15799263 (provozovna: 
ARMY VÝLET, Chelčického 53/7,397 01 Písek)  
                  2/ Aleš Beránek, V Rámech 277, 580 01 Havlíčkův Brod  
                  3/ Army Shop – START, Křížkovského 10, 130 00 Praha 3 
Popis: Světlehnědý melaminový hrnek objemu 400 ml a průměru 8,5 cm s uchem. Na dně výrobku 
může být dolepena bílá papírová etiketa s uvedením názvu a adresy dovozce a s piktogramem 
výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“). Jiné značení se na výrobku 
nenachází. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminovy-hnedy-
hrnek.aspx 
 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 
TESTY POTRAVIN NA JEDNOM MÍSTĚ 
Vydáno: 22. 5. 2017 

Autor: tým QSL 

Tým poradenské společnosti QSL vytvořil nový specializovaný web testypotravin.cz sdružující 

informace o testech potravin v ČR. Tento web je součástí informačního portálu o potravinách iQSL.cz. 
Na titulní straně webu www.testypotravin.cz jsou vždy uvedeny aktuálně publikované testy potravin 

ve vybraných médií. Konkrétní potravinu si lze pak jednoduše vyhledat ve vyhledávači na titulní straně 

webu, nebo přímo z uvedených kategorií potravin v dolní části internetových stránek. Velkou výhodou 

tohoto informačního webu je zobrazení výsledků jedné potraviny hodnocené ve více testech a to vše v 

přehledné a porovnatelné formě. Další možností, kterou web bezplatně nabízí, je odběr emailových 

upozornění na nově vložené testy potravin. Pomocí tohoto nástroje lze jednoduše, rychle a přehledně 

vyhledat informace týkající se testů potravin v ČR. 

Zdroj: QSL 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminovy-hnedy-hrnek.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminovy-hnedy-hrnek.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumelaminovy-hnedy-hrnek_13818_880_1.html
http://qualitysl.cz/
http://www.testypotravin.cz/
http://www.iqsl.cz/
http://www.testypotravin.cz/
http://qualitysl.cz/
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KUŘECÍ ŘÍZKY Z POLSKA OBSAHOVALY SALMONELY 
Vydáno: 22. 5. 2017 
Autor: SVS 
Tisková zpráva SVS ze dne 22. 5. 2017. 
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) v Libereckém kraji zjistila přítomnost nebezpečných 
baktérií rodu Salmonella v zásilce 300 kg kuřecích prsních řízků z Polska. Necelá polovina 
zásilky byla expedována do několika jídelen v Liberci, zbytek kuřecího masa byl přímo u 
příjemce zásilky ve Frýdlantu tepelně opracován a prodáván v podnikových prodejnách ve 
Frýdlantu a v Liberci. V době doručení výsledku vyšetření bylo maso již po datu použitelnosti. 
Podle zákona o potravinách hrozí subjektu, který uvedl maso na trh, pokuta ve výši až 50 mil. 
Kč. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kureci-rizky-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx 
Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí SVS  
Zdroj: SVS 
 

VEŘEJNÁ SCHŮZE ČESKÉ KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S GM 
ORGANISMY A GENETICKÝMI PRODUKTY 
Vydáno: 22. 5. 2017 
Autor: MŽP 
Veřejná schůze se bude konat 13. června 2017 v posluchárně VŠCHT Praha. 
Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty si Vás 
dovoluje pozvat na veřejnou schůzi, kde bude podán přehled o její činnosti a budou prezentována 
další aktuální témata. 
Termín konání: 13. června 2017, od 13:00 hodin 
Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, posluchárna B III 

•  Pozvánka s programem (pdf, 532 KB) 
Zdroj: MŽP 

 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA NÁDOBÍ ORCHIDEJ, 12 
DÍLŮ 
Vydáno: 22. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
Sada nádobí Orchidej, 12 dílů  
BX1501, MC 30619, 75   
Výrobce/ Země původu: 8G, XIAMEN BONDED GOODS MARKET, BLDG. W. HULI BLVD, 
XIAMEN/ Čína 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kureci-rizky-z-polska-obsahovaly-salmonely.aspx
https://www.svscr.cz/kureci-rizky-z-polska-obsahovaly-salmonely/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Pozvanky/Pozvanka_program_13-06-2017.pdf
http://www.mzp.cz/cz/verejna_schuze_gmo_cerven
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Dovozce/Distributor: 3 PAGEN VERSAND, POSTFACH 5001, 5308 85 AACHEN, Německo 
Prodejce: CEMOD – CZ s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice – Pardubičky, IČO: 25629662   
Popis: Sada bílého plastového nádobí ORCHIDEJ dekorovaného obrázkem větvičky orchideje 
(obsahuje 12 ks nádobí – z toho 4 talíře, 4 dezertní talíře a 4 misky) baleného v bílé papírové 
skládačce. Na skládačce byla nalepena bílá papírová etiketa s názvem výrobku, cenou a různými 
kódy. Jiné značení se na výrobku nenachází. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-nadobi-orchidej-12-
dilu.aspx 
Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví 
 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MENŠÍ PANÁKOVÁ 
SKLENIČKA S DEKOREM HRADU A ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV 
Vydáno: 22. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
menší panáková sklenička s dekorem hradu a zámku Český Krumlov 
(název dle nabývacího dokladu: sklenice GLADKY baby 02c)  
Výrobce/ Distributor/ Země původu: EUROCERA spol. s r.o., U Nádraží 955, 391 65 Bechyně, IČO: 
25179225 /Česká republika 
Prodejce: Zdeněk Poláček, Stříbrná 79, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, IČO: 25179225 
(provozovna: KERAMIKA ROSETA, Latrán 53, 381 01 Český Krumlov – Latrán)   
Popis: Jedná se o menší panákovou skleničku (výška cca 6,5 cm, průměr cca 4,5 cm) s obrázkem 
hradu a zámku Český Krumlov (včetně nápisu Český Krumlov), dekorovanou ornamenty a linkou zlaté 
barvy v okraji pro pití. Výrobek je prodáván bez jakéhokoli dalšího značení. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mensi-panakova-
sklenicka-s-dekorem-hradu-a-zamku-cesky-krumlov.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: VĚTŠÍ PANÁKOVÁ SKLENICE 
S DEKOREM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV 
Vydáno: 22. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  
větší panáková sklenice s dekorem města Český Krumlov  
(název dle nabývacího dokladu: sklenice 5cl senior)   

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-nadobi-orchidej-12-dilu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-nadobi-orchidej-12-dilu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-nadobi-orchidej12-dilu_13819_880_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mensi-panakova-sklenicka-s-dekorem-hradu-a-zamku-cesky-krumlov.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mensi-panakova-sklenicka-s-dekorem-hradu-a-zamku-cesky-krumlov.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumensi-panakova-sklenicka-s-dekorem-hradu-a-z_13817_880_1.html
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Výrobce/ Distributor/ Země původu: EUROCERA spol. s r.o., U Nádraží 955, 391 65 Bechyně, IČO: 
25179225 /Česká republika 
Prodejce: Zdeněk Poláček, Stříbrná 79, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, IČO: 25179225 
(provozovna: KERAMIKA ROSETA, Latrán 53, 381 01 Český Krumlov – Latrán)   
Popis: Jedná se o větší panákovou sklenici (výška cca 9 cm, průměr cca 5 cm) s obrázkem města 
Český Krumlov (včetně nápisů Český Krumlov a Czech Republic), dekorovanou ornamenty a linkou 
zlaté barvy v okraji pro pití. Výrobek je prodáván bez jakéhokoli dalšího značení. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-vetsi-panakova-sklenice-
s-dekorem-mesta-cesky-krumlov.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: TROJDÍLNÁ PORCELÁNOVÁ 
SADA MINNIE MOUSE ZN. DISNEY 
Vydáno: 23. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví 
č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
Disney Minnie Mouse Porcelain 3pce set (mug, bowl, plate); Breakfast set –  
TROJDÍLNÁ PORCELÁNOVÁ SADA MINNIE MOUSE zn. Disney  
(HRNÍČEK, MISKA, TALÍŘ)  
Item no. 70165, EAN kód: 8412497701650, šarže: viz text níže  
Dovozce/ Země původu: Stor S.L., Paseo General Martínez Campos, 53, 28010 Madrid, Španělsko/ 
Čína 
Distributor: TESCO INTERN. CLOTHING BRAND, Kamenné nám. 1/A, Bratislava, Slovensko 
Prodejce: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice (prodejna: TESCO 
– My Národní, Národní 63/26, Praha 1)   
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilna-porcelanova-
sada-minnie-mouse-zn-disney.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 
SVS ZJISTILA V AREÁLU SAPA V PRAZE PRODEJ MASA NEZNÁMÉHO 
PŮVODU 
Vydáno: 24. 5. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 24. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) zjistila v areálu SAPA v Praze 4 skladování a prodej 60 kg masa 
neznámého původu. Jednalo se o zmrazené hovězí, vepřové maso a ryby a dále chlazené vepřové a 
drůbeží maso. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-vetsi-panakova-sklenice-s-dekorem-mesta-cesky-krumlov.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-vetsi-panakova-sklenice-s-dekorem-mesta-cesky-krumlov.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkuvetsi-panakova-sklenice-s-dekorem-mesta-cesk_13816_880_1.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilna-porcelanova-sada-minnie-mouse-zn-disney.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-trojdilna-porcelanova-sada-minnie-mouse-zn-disney.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkutrojdilna-porcelanova-sada-minnie-mouse-zn_13820_880_1.html
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Uvedené živočišné produkty nebyly nijak označeny, nenacházely se v originálních obalech výrobce, 
nebyly doprovázeny doklady o původu. Veterinární inspektoři konstatovali, že nebyla zajištěna 
sledovatelnost a bezpečnost a je nutno mít za to, že existuje reálné nebezpečí ohrožení zdraví 
spotřebitelů při uvedení těchto potravin na trh. 
Vzhledem k tomu, že zmrazené živočišné produkty jevily smyslové změny, veterinární inspektoři 
provedli znehodnocení uvedených zmrazených živočišných produktů a nařídili neškodné odstranění 
pro všechny zjištěné produkty. 
Případ bude řešen sankcí ve správním řízení. Provozovateli hrozí pokuta až do výše 10 milionů Kč.   
Zdroj: SVS 
 
STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MAČKADLO NA BRAMBORY, 
POTATO, MESHER, SMART COOK 
Vydáno: 26. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2017. 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:   
Mačkadlo na brambory, Potato, mesher, Smart Cook, nylon,  
ITEM NO: 232 06 61, EAN: 8595249106610   
Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh/Země původu:  Home pro International s.r.o., 
V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČO: 26851415 / neuvedena   
Popis výrobku: Černé nylonové mačkadlo na brambory s kroužkem stříbrné barvy v rukojeti. Délka 
výrobku je cca 25 cm, průměr mačkadla je cca 8,5 cm. K rukojeti je připevněna papírová etiketa 
s údaji identifikujícími výrobek (včetně názvu v několika jazycích), uvedením odpovědné osoby a její 
adresy a webové stránky, kódem výrobku a čárovým (EAN) kódem, symbolem Zeleného bodu, 
recyklačním symbolem, piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami a symbolem nabádající 
k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-
potato-mesher-smart-cook.aspx 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví  
 
PRODEJ FALŠOVANÉHO MEDU NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH PROSEK V 
PRAZE 
Vydáno: 30. 5. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 29. 5. 2017. 
Státní veterinární správa (SVS) odhalila při svých kontrolách na farmářských trzích Prosek 
v Praze 9 prodej falšovaného medu. Na základě laboratorní analýzy bylo zjištěno, že vzorek 
medu nevyhověl parametrům smyslového vyšetření, vůně a chuť byly cizí, netypické pro med, dále 
výrobek nevyhověl v obsahu hydroxymethylfurfuralu, sacharózy (uvedené hodnoty byly větší než je 

https://www.svscr.cz/svs-zjistila-v-arealu-sapa-v-praze-prodej-masa-neznameho-puvodu/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-potato-mesher-smart-cook.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-potato-mesher-smart-cook.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumackadlo-na-bramborypotatomeshersmart-_13830_880_1.html
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přípustný limit) a aktivita enzymu diastáza byla téměř nulová, výrobek tak nesplnil požadavky vyhlášky 
MZe č. 76/2003 Sb. v platném znění. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskych-trzich-prosek-v-
praze.aspx 
Zdroj: SVS 
 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 
VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI PODALI TRESTNÍ OZNÁMENÍ ZA POKUS O 
ÚPLATEK 
Vydáno: 3. 5. 2017 
Autor: SVS 
Informace SVS ze dne 3. 5. 2017. 
Státní veterinární správa při kontrole provozovatele zařízení stravovacích služeb, cizího státního 
příslušníka, odhalila v okrese Brno-venkov řadu závažných nedostatků. 
Bylo zjištěno několik desítek kilogramů zabaleného drůbežího  masa a drůbežích koster v mrazicím 
boxu v mikrotenových sáčcích bez jakéhokoliv označení, dále vejce značená polským kódem 
producenta, silně znečištěná s viditelnou plísní na povrchu skořápky. Rovněž nebyl předložen doklad 
o původu zboží. Opatřením na místě byla nařízena likvidace zboží. Těsně po ukončení kontroly došlo 
ze strany provozovatele k pokusu o blíže nespecifikovaný úplatek v podobě obálky, na který 
veterinární inspektoři reagovali podáním trestního oznámení u orgánu Policie České republiky.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-podali-trestni-oznameni-za-pokus-o-
uplatek.aspx 
Zdroj: SVS 
 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDEN – DUBEN 2017 
Vydáno: 10. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Informace Ministerstva zdravotnictví Výsledky kontrol zařízení stravovacích služeb - leden - duben 
2017 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-duben-2017_13759_5.html 
Zdroj: MZ ČR 

 
PRAŽŠTÍ HYGIENICI OPĚT VYRAZILI NA KONTROLY STÁNKŮ 
Vydáno: 10. 5. 2017 
Autor: HSHMP 
Informace HSHMP ze dne 10. 5. 2017. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskych-trzich-prosek-v-praze.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskych-trzich-prosek-v-praze.aspx
https://www.svscr.cz/prodej-falsovaneho-medu-na-farmarskych-trzich-prosek-v-praze/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-podali-trestni-oznameni-za-pokus-o-uplatek.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-podali-trestni-oznameni-za-pokus-o-uplatek.aspx
https://www.svscr.cz/veterinarni-inspektori-podali-trestni-oznameni-za-pokus-o-uplatek/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/prehled-szd-leden-duben-2017_13759_5.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-brezen-2017_13663_5.html
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Odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se zaměřili na 
kontrolu stánků s občerstvením při  akcích pořádaných na konci dubna letošního roku. Konkrétně se 
jednalo o akci Majáles na Letišti Letňany, pořádanou dne 29. 4. 2017 a akci Čarodějnice na 
Ladronce, konanou společně s Ladronka piknik food festivalem dne 30. 4. 2017. Stánky s 
občerstvením na těchto akcích nabízely teplé pokrmy, jako byly grilovaná masa a uzeniny, 
hamburgery, bramboráky, langoše, hotové teplé pokrmy připravované z polotovarů, dále zmrzliny, 
palačinky, koblížky, balené cukrovinky, teplé i studené nápoje, točené pivo.  
"Při kontrolách stánků byl z naší strany kladen důraz na provozní a osobní hygienu a na bezpečnost 
nabízených potravin," říká Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny a dodává: "Jsem rád, že jsme po 
provedených kontrolách mohli konstatovat, že nebyly u kontrolovaných subjektů zjištěny žádné 
nedostatky." 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-opet-vyrazili-na-kontroly-stanku.aspx 
V Praze dne 10. 5. 2017  
MUDr. Zdeňka Shumová  
vedoucí oddělení hygieny výživy 
Příloha 

• Stánkový prodej duben (JPG, 208Kb) 
Zdroj:  HSHMP 
 

RESTAURATÉRŮM A HOTELIÉRŮM V ČR ROSTOU TRŽBY RYCHLEJI 
NEŽ V EU 
Vydáno: 15. 5. 2017 
Autor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
Článek SOCR ČR Restauratérům a hoteliérům v ČR rostou tržby třikrát rychleji než v EU 
Tržby v sektoru služeb České republiky stouply v první čtvrtletí reálně a zejména nominálně nejrychleji 
od konce roku 2005. Vliv má zejména jejich zrychlení v segmentu stravování. Výrazný rozdíl v 
dynamice je vidět jak oproti přírůstkům tržeb za služby v ČR celkem, tak i při srovnání temp za 
ubytovací a stravovací služby docilovaných v EU. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.socr.cz/clanek/restauraterum-a-hotelierum-v-cr-rostou-trzby-trikrat-rychleji-nez-v-
eu/ 
Zdroj: SOCR ČR 
 
INFORMACE Z AUDITŮ ČINNOSTI ORGÁNŮ OCHRANY VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ 2013 – 2015 
Vydáno: 23. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Informace Ministerstva zdravotnictví Informace z dokončeného cyklu auditů činnosti orgánů ochrany 
veřejného zdraví v období 2013 – 2015 
Dne 1. ledna 2006 se stalo použitelným nařízení (ES) č. 882/2004, podle kterého musí být všechny 
dozorové orgány podrobeny auditům, jejichž cílem je prověření činnosti dozorového orgánu a 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-opet-vyrazili-na-kontroly-stanku.aspx
http://www.hygpraha.cz/Soubor.ashx?souborID=2127&typ=image/jpeg&nazev=St%C3%A1nkov%C3%BD%20prodej%20duben.jpg
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/test-3073_3073_161_1.html
http://www.socr.cz/clanek/restauraterum-a-hotelierum-v-cr-rostou-trzby-trikrat-rychleji-nez-v-eu/
http://www.socr.cz/clanek/restauraterum-a-hotelierum-v-cr-rostou-trzby-trikrat-rychleji-nez-v-eu/
http://www.socr.cz/clanek/sluzby-trzby-za-ubytovani-a-stravovani-stale-vyrazne-rychlejsi-nez-celkove-trzby-sektoru/
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identifikace případných nedostatků a návrhy a doporučení k zefektivnění činnosti dozorového orgánu. 
V souladu s tímto požadavkem byly auditům podrobeny jednotlivé krajské hygienické stanice (KHS), 
kdy v tříletém cyklu v letech 2013 – 2015 byl interní audit proveden na všech 14 KHS, včetně 14 
vybraných územních pracovišť (na každé KHS jedno územní pracoviště). Předmětem auditu byly 
odbory hygieny výživy, předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých KHS, které vykonávají 
státní zdravotní dozor v oblastech, na které se vztahují požadavky potravinového práva. Následující 
zpráva poskytuje souhrnnou informaci o provedených auditech. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-z-dokonceneho-cyklu-auditu-cinnosti-organu-
ochrany-verejneho-zdravi-v-_13824_5.html 
Zdroj: MZ ČR 
 
FESTIVAL POD ŠIRÝM NEBEM? ,,VĚNUJTE POZORNOST SKLADOVÁNÍ 
POTRAVIN“ 
Vydáno: 26. 5. 2017 
Autor: Hygienické stanice hlavního města Prahy 
Informace HSHMP Festival pod širým nebem? „Věnujte pozornost skladování potravin,“ radí hygienici 
Hygienická stanice hlavního města Prahy uspořádala bezplatnou přednášku na téma Hygienická 
pravidla jednorázových akcí. Pořadatelé food festivalů a provozovatelé stánků se dozvěděli na co si 
dát největší pozor.  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/festival-pod-sirym-nebem---venujte-pozornost-skladovani-
potravin---radi-hygienici-3105_3105_161_1.html 
Zdroj: HSHMP 
 
DO POSLEDNÍHO TÍPNUTÍ ZBÝVÁ JEN NĚKOLIK HODIN 
Vydáno: 30. 5. 2017 
Autor: Ministerstvo zdravotnictví 
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 5. 2017. 
V českých hospodách, restauracích, barech a na dalších veřejných místech se za několik málo 
hodin přestane kouřit. Nový tzv. protikuřácký zákon vstupuje v účinnost již zítra 31. května. 
O tom, co nová legislativa přinese a zda bude pro Čechy přínosem nebo komplikací, bude 
Ministerstvo zdravotnictví ČR v průběhu roku informovat ve vybraných českých městech 
v rámci kampaně Poslední típnutí. 
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 
http://www.bezpecnostpotravin.cz/do-posledniho-tipnuti-zbyva-jen-nekolik-hodin.aspx 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
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