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 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 LISTOPAD 2018   

  

LEGISLATIVA ČR  

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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Vyhláška č. 253/2018 Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin  

 Platnost od 7. 11. 2018  

 Účinnost od 9. 11. 2018  

 

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 

 

Nové účinné předpisy 

Vyhláška č. 58/2018 Sb. o doplňcích stravy a složení potravin 

 Platnost od 12. 4. 2018  

 Účinnost od 1. 11. 2018  

 

Vyhláška č. 253/2018 Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin 

 Platnost od 7. 11. 2018  

 Účinnost od 9. 11. 2018  

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-253
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-58
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-253
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Zrušené předpisy 

Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 

 Platnost od 30. 6. 2008  

 Účinnost od 1. 7. 2008 

 Zrušeno k 1. 11. 2018 (rušící předpis 58/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 352/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

doplňky stravy a na obohacování potravin 

 Platnost od 12. 10. 2009  

 Účinnost od 15. 10. 2009 

 Zrušeno k 1. 11. 2018 (rušící předpis 58/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních 

rozpouštědel při výrobě potravin 

 Platnost od 23. 1. 2008  

 Účinnost od 15. 2. 2008 

 Zrušeno k 9. 11. 2018 (rušící předpis 253/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky 

použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin 

 Platnost od 6. 5. 2010  

 Účinnost od 1. 6. 2010 

 Zrušeno k 9. 11. 2018 (rušící předpis 253/2018 Sb.) 

 

Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky 

použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb. 

 Platnost od 12. 5. 2011  

 Účinnost od 1. 6. 2011 

 Zrušeno k 9. 11. 2018 (rušící předpis 253/2018 Sb.) 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-225
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-352
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-122
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Připravovaná legislativa ČR  

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

 

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  

Poslední změna: 9. 11. 2018  

 

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. 

 

Historie procesu  

Vláda 

9. 11. 2018 – V připomínkovém řízení 

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

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
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LEGISLATIVA EU  

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

  

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

lex.europa.eu/oj/2018/11/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc listopad.  

 

ADITIVNÍ LÁTKY  

Nařízení Komise (EU) 2018/1649 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých látek určených 

k aromatizaci ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 275, 6. 11. 2018, s. 7 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1747]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 16 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 20/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1754]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 25  

 

LIMITY REZIDUÍ  

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1746]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 15 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1748]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 17 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 15/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1749]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 18 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/11/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/11/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. 16/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1750]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 20 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1752]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 22 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1814]  

ÚV L 305, 29. 11. 2018, s. 13 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I 

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

Dohody o EHP [2018/1815]  

ÚV L 305, 29. 11. 2018, s. 15 

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1658 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Côtes de 

Montravel" (CHOP)) 

ÚV L 278, 8. 11. 2018, s. 1  
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1692 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tacoronte-

Acentejo" (CHOP)) 

ÚV L 282, 12. 11. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1693 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Viljen“ (CHOP)  

ÚV L 282, 12. 11. 2018, s. 3 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1694 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Oolde“  

ÚV L 282, 12. 11. 2018, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1708 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se uděluje ochrana 

podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 o názvu „Însurăței“ (CHOP) 

ÚV L 286, 14. 11. 2018, s. 1  

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1721 ze dne 12. listopadu 2018, kterým se schvalují změny, 

které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení 

původu a chráněných zeměpisných označení („Gailtaler Speck“ (CHZO)) 

ÚV L 287, 15. 11. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1786 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Chianti Classico“ 

(CHOP)) 

ÚV L 293, 20. 11. 2018, s. 8 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1851 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu názvu do rejstříku 

chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení „Bayrisch Blockmalz“/ 

„Bayrischer Blockmalz“/„Echt Bayrisch Blockmalz“/„Aecht Bayrischer Blockmalz“ (CHZO) 

ÚV L 302, 28. 11. 2018, s. 5 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1852 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna 

specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 

označení, která není menšího rozsahu („Mahón-Menorca“ (CHOP)) 

ÚV L 302, 28. 11. 2018, s. 7 

 

NOVÉ POTRAVINY 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1647 ze dne 30. října 2018, kterým se v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení na trh hyglyzátu vaječné membrány 

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

pro EHP) 

ÚV L 274, 5. 11. 2018, s. 51 
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1648 ze dne 29. října 2018, kterým se v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení xylooligosacharidů na trh jako nové 

potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 275, 6. 11. 2018, s. 1 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1670 ze dne 23. října 2018, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro uvádění jediného destilovaného 

vyrobeného hrncem a naplněného v Japonsku na trh Unie  

ÚV L 284, 12. 11. 2018, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1793 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se schvalují změny technického 

souboru zeměpisného označení pro lihovinu uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008, které vedly 

ke změně hlavních specifikací („Ron de Guatemala“ (GI)) 

ÚV L 294, 21. 11. 2018, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1800 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se stanoví spouštěcí 

objemy pro roky 2019 a 2020 pro účely případného uplatnění dodatečných dovozních cel pro některé 

ovoce a zeleninu  

ÚV L 296, 22. 11. 2018, s. 28 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1850 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu zeměpisného označení lihoviny 

do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008, které vedly ke změně hlavních specifikací („Гроздова ракия от 

Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO)) 

ÚV L 302, 28. 11. 2018, s. 1 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1871 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se do přílohy III nařízení (ES) 

č.110/2008 zapisuje zeměpisné označení lihoviny („Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от 

Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO)) 

ÚV L 306, 30. 11. 2018, s. 7 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1872 ze dne 23. listopadu 2018, kterým se stanoví odchylka 

od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 

2015/2081 a (EU 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a prováděcího nařízení (EU) č.480/2012 a 

nařízení (ES)č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto 

licencí v roce 2019 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka 

od prováděcího nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek k prodeji 

sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v rámci veřejné intervence v roce 

2019. 

ÚV L 306, 30. 11. 2018, s. 9 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1873 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) 

č.1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro 

vaječný albumin 

ÚV L 306, 30. 11. 2018, s. 12 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1650 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I 

nařízení (ES) č. 798/2008 pokud jde o údaje pro Kanadu, Rusko a Spojené státy v seznamu třetích 

zemí, území, zón nebo oddělení, z nichž mohou být některé drůbeží komodity dováženy do Unie ve 

vztahu vysoce patogenní influenze ptáků (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 275, 6. 11. 2018, s. 10  

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, stanoví zvláštní podmínky 

dovozu některých potravin neživočišného původu z některých třetích zemí kvůli riziku kontaminace 

reziduemi pesticidů, o změně nařízení (ES) č. 669/2009 a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 

885/2014 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 278, 8. 11. 2018, s. 7 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1668 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha I 

rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zápis Spojených států amerických do seznamu třetích zemí a 

území, z nichž je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, 

pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2018) 7207) (Text 

s významem pro EHP)  

ÚV L 278, 8. 11. 2018, s. 26 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.CES&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1729 ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 206/2009, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké 

veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (Text 

s významem pro EHP)  

ÚV L 288, 16. 11. 2018, s. 4 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1785 ze dne 15. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 293, 20. 11. 2018, s. 5 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I 

(Veterinární a rostlinářské předpisy) Dohody o EHP [2018/1738]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 5 

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2017 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha II 

(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1755]  

ÚV L 297, 22. 11. 2018, s. 26 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1864 ze dne 28. listopadu 2018 o zařazení určitého zboží do 

kombinované nomenklatury  

ÚV L 304, 29. 11. 2018, s. 3 

 

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1686 ze dne 8. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně 

sušeného odstředěného mléka pro 27. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení 

zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080  

ÚV L 279, 9. 11. 2018, s. 35 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1837 ze dne 22. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně 

sušeného odstředěného mléka pro 28. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení 

zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080  

ÚV L 298, 23. 11. 2018, s. 10 
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NOVINKY  
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

PROBLÉMY S OZNAČENÍM A TEPLOTOU VÝROBKŮ PŘI PRODEJI NA 

FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH V DĚČÍNĚ 

Vydáno: 7. 11. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 7. 11. 2018  

Veterinární inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provedli kontrolu prodeje živočišných 

produktů na farmářských trzích v Děčíně v Ústeckém kraji. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/problemy-s-oznacenim-a-teplotou-vyrobku-pri-prodeji-na-

farmarskych-trzich-v-decine.aspx 

Zdroj: SVS 

 

SZPI ZJISTILA KAPUSTU S NADLIMITNÍM OBSAHEM PESTICIDU 

CHLORPYRIFOS 
Vydáno: 8. 11. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 11. 2018. 

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

kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži potraviny 

„Kapusta volná“ v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s., Ústecká 1905/8, Děčín. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-kapustu-s-nadlimitnim-obsahem-pesticidu-

chlorpyrifos.aspx 

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

Zdroj: SZPI   

  

 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/problemy-s-oznacenim-a-teplotou-vyrobku-pri-prodeji-na-farmarskych-trzich-v-decine.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/problemy-s-oznacenim-a-teplotou-vyrobku-pri-prodeji-na-farmarskych-trzich-v-decine.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-kapustu-s-nadlimitnim-obsahem-pesticidu-chlorpyrifos.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-kapustu-s-nadlimitnim-obsahem-pesticidu-chlorpyrifos.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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VOZIDLO V JIHOČESKÉM KRAJI PŘEPRAVOVALO 300 KG KEBABŮ ZA 

NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNEK  
Vydáno: 9. 11. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 9. 11. 2018 

Inspektoři Státní veterinární správy v Jihočeském kraji zjistili v závěru minulého týdne při 

společné kontrole s celníky na Českokrumlovsku nedostatky při přepravě 300 kg mrazených 

masných polotovarů určených pro přípravu kebabů v provozovnách rychlého občerstvení. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-jihoceskem-kraji-prepravovalo-300-kg-kebabu-za-

nevyhovujicich-podminek.aspx  

 

DALŠÍ TŘI VÝROBCI PŘEVZALI OCENĚNÍ KLASA 
Vydáno: 12. 11. 2018  

Autor: SZIF  

Tisková zpráva SZIF ze dne 12. 11. 2018 

Nově budeme logo Klasa vídat na pěti dalších výrobcích. Značka, která symbolizuje záruku 

kvality a je garantovaná státem, se představí nejen na moukách pro snadnější přípravu 

jednotlivých druhů těst, ale také na taveném sýru a milovníky masa potěší sklenička 

s nepřehlédnutelným obsahem. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-tri-vyrobci-prevzali-oceneni-klasa.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

SPOLEČNOST PHILIP MORRIS ČR PŘEDSTAVILA V ČESKÉ REPUBLICE 

NOVOU GENERACI ZAŘÍZENÍ IQOS, PŘEDNÍHO SVĚTOVÉHO VÝROBKU 

S TECHNOLOGIÍ NAHŘÍVÁNÍ TABÁKU 
Vydáno: 13. 11. 2018  

Informace ze serveru feedit.cz dne 13. 11. 2018.  

Společně Philip Morris ČR a.s., která je součástí skupiny Philip Morris International („PMI“), 

světového lídra inovací a vědy v oblasti tabákových výrobků bez kouře, dnes v České republice 

oficiálně představila novou generaci výrobků IQOS. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://feedit.cz/2018/11/13/spolecnost-philip-morris-cr-predstavila-v-ceske-republice-novou-

generaci-zarizeni-iqos-predniho-svetoveho-vyrobku-s-technologii-nahrivani-tabaku/  

Zdroj: Feedit 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-jihoceskem-kraji-prepravovalo-300-kg-kebabu-za-nevyhovujicich-podminek.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-v-jihoceskem-kraji-prepravovalo-300-kg-kebabu-za-nevyhovujicich-podminek.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/americke-urady-konecne-povolily-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-tri-vyrobci-prevzali-oceneni-klasa.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
http://feedit.cz/2018/11/13/spolecnost-philip-morris-cr-predstavila-v-ceske-republice-novou-generaci-zarizeni-iqos-predniho-svetoveho-vyrobku-s-technologii-nahrivani-tabaku/
http://feedit.cz/2018/11/13/spolecnost-philip-morris-cr-predstavila-v-ceske-republice-novou-generaci-zarizeni-iqos-predniho-svetoveho-vyrobku-s-technologii-nahrivani-tabaku/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA V PENNY MARKETU PŘINESLA 

LIDEM V NOUZI 39 709 PORCÍ JÍDLA 
Vydáno: 13. 11. 2018  

Informace z portálu agris.cz ze dne 13. 11. 2018.  

Celkem 19 854 kilogramů potravin a 2206 kilogramů drogerie se podařilo v sobotu za deset hodin 

shromáždit díky štědrosti nakupujících v Penny Marketu. Obchodní řetězec se zapojil do šestého 

ročníku národní potravinové sbírky. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://www.agris.cz/clanek/201823  

Zdroj: Agris 

 

PLANETA BEZ ODPADŮ. LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ OMEZIT SPOTŘEBU 

OBALŮ, VYCHÁZEJÍ VSTŘÍC I ŘETĚZCE 
Vydáno: 13. 11. 2018  

Autor: Jakub Horáček 

Zpráva na webu irozhlas.cz ze dne 13. 11. 2018.  

Těstoviny do vlastní nádoby z bezobalové prodejny, aviváž jen přírodní a místo čisticích 

prostředků třeba ocet a soda. To by mohl být ve zkratce návod, jak může každý ve své 

domácnosti omezit produkci odpadů. Ideálem je nevytvářet odpad vůbec žádný. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zero-waste-bez-obalu-ekologie-cistici-prostredky-

minimalismus-priroda-zivotni_1811132217_gol  

Zdroj: irozhlas 

 

VĚDCI VYSTOPOVALI GENY, KTERÉ OVLÁDAJÍ TVAR PLODŮ ROSTLIN  
Vydáno: 14. 11. 2018  

Autor: Gate2Biotech  

Informace portálu Gate2Biotech o objevu významného genetického mechanismu 

Plody rostlin, a nejen ty, které důvěrně známe z talíře, mají rozmanité velikosti, barvy i tvary. Co 

ale způsobuje, že některá rajčata jsou velká a pěkně kulatá, zatímco jiná třeba malá a frivolně 

protáhlá? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/vedci-vystopovali-geny-ktere-ovladaji-tvar-plodu-rostlin.aspx 

Zdroj: Gate2Biotech  

 

http://www.agris.cz/clanek/201823
http://www.agris.cz/clanek/201823
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zero-waste-bez-obalu-ekologie-cistici-prostredky-minimalismus-priroda-zivotni_1811132217_gol
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zero-waste-bez-obalu-ekologie-cistici-prostredky-minimalismus-priroda-zivotni_1811132217_gol
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
http://bezpecnostpotravin.cz/vedci-vystopovali-geny-ktere-ovladaji-tvar-plodu-rostlin.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


  

  

 

13 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA STŘEDOAMERICKÝ MED 

OZNAČENÝ KLAMAVÝMI ÚDAJI O PŮVODU Z EU, ČR A ŠPANĚLSKA 
Vydáno: 15. 11. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 11. 2018  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila kontrolované osobě NATU s.r.o., aby 

neprodleně stáhla z nabídky nevyhovující med „Květový pomerančový med“ v balení 250 g, 

s označením data minimální trvanlivosti do: 12/2019, výrobce: Včelařství Thomayer, Josef 

Thomayer, Chodov 24, Trhanov. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-stredoamericky-med-oznaceny-

klamavymi-udaji-o-puvodu-z-eu-cr-a-spanelska.aspx 

Zdroj: SZPI  

 

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: BAMBOOWARE®, BAMBOO 

FIBRE PICHER & TUMBLER SET  
Vydáno: 16. 11. 2018  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 11. 2018. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Bambooware®, Bamboo Fibre Pitcher & Tumbler Set, kód *9VPRO262* 

Údaje na dolepené etiketě: Nádobí z bambusového vlákna – Džbán a poháry set 

Výrobce dle značení/ země původu: BRIGHTMAN INDUSTRIAL LTD, Ningbo Jiangdong Cheng You 

Imp Exp&Co. Ltd. 14F, Building B. Pacific Plaza, No. 565, Jiangjia Road, Ningbo, 315040, Zhejiang/ 

Čína 

Distributor/ dovozce: Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČO: 25620991 

Prodejce: Mountfield, Pražská 200, 530 06 Pardubice 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambooware%C2%AE-bamboo-

fibre-picher-tumbler-set.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-stredoamericky-med-oznaceny-klamavymi-udaji-o-puvodu-z-eu-cr-a-spanelska.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-stredoamericky-med-oznaceny-klamavymi-udaji-o-puvodu-z-eu-cr-a-spanelska.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambooware%C2%AE-bamboo-fibre-picher-tumbler-set.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bambooware%C2%AE-bamboo-fibre-picher-tumbler-set.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ GLYFOSÁTU JSOU PŘIPRAVENÁ, PŘED 

SKLIZNÍ HO NEBUDE MOŽNÉ POUŽÍT NA ŘEPKU ANI OBILOVINY 
Vydáno: 19. 11. 2018  

Autor: MZe  

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 10. 2018.  

Nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát zakážou předsklizňovou aplikaci všech 

přípravků s glyfosátem na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, tedy na obiloviny 

a řepku. Omezení začnou platit ode dne obnovení povolení přípravků obsahující glyfosát v České 

republice, tedy od 1. ledna 2019.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

 http://bezpecnostpotravin.cz/pravidla-pro-uzivani-glyfosatu-jsou-pripravena-pred-sklizni-ho-

nebude-mozne-pouzit-na-repku-ani-obiloviny.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

AKTUÁLNÍ PŘEHLED GM PLODIN POVOLENÝCH V EU  
Vydáno: 20. 11. 2018  

Autor: Biotrin, MŽP  

Aktuální informace Ministerstva životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí opět zveřejnilo aktuální přehled vydaných povolení a 

projednávaných žádostí o uvádění geneticky modifikovaných (GM) plodin na trh v EU. K jakým 

změnám došlo za uplynulý rok? 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-prehled-gm-plodin-povolenych-v-eu.aspx     

Zdroj: Biotrin 

 

DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH - 

LISTOPAD  
Vydáno: 21. 11. 2018  

Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin   

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE 

(Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).  

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu 

projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-

listopad.aspx     

http://bezpecnostpotravin.cz/pravidla-pro-uzivani-glyfosatu-jsou-pripravena-pred-sklizni-ho-nebude-mozne-pouzit-na-repku-ani-obiloviny.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/pravidla-pro-uzivani-glyfosatu-jsou-pripravena-pred-sklizni-ho-nebude-mozne-pouzit-na-repku-ani-obiloviny.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusklenice-240-mlvp%C2%AEdesign_15662_880_1.html
http://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-prehled-gm-plodin-povolenych-v-eu.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-prehled-gm-plodin-povolenych-v-eu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-listopad.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-listopad.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-listopad.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE UZAVŘELA PRODEJNU A ZAKÁZALA 

UŽÍVÁNÍ AUTOMOBILU K PŘEPRAVĚ POTRAVIN V AREÁLU SAPA 
Vydáno: 22. 11. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 11. 2018  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila ve spolupráci s Policií ČR, Celní 

správou a Státní veterinární správou kontrolní akci v areálu pražské tržnice SAPA. Inspektoři 

SZPI se při kontrole mimo jiné zaměřili na dodržování hygienických předpisů při prodeji, 

skladování a přepravě potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-prodejnu-a-zakazala-uzivani-

automobilu-k-preprave-potravin-v-arealu-sapa.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

SVS V AREÁLU SAPA ODHALILA POTRAVINY NEZNÁMÉHO PŮVODU A 

NEDODRŽOVÁNÍ TEPLOT  
Vydáno: 23. 11. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 23. 11. 2018  

Státní veterinární správa (SVS) při společné kontrole s policisty, celníky a Státní zemědělskou a 

potravinářskou inspekcí uskutečněné ve středu 21. 11. 2018 v areálu tržnice SAPA v Praze zjistila 

ve třech případech pochybení při přepravě masa a masných výrobků. Závady se týkaly 

neznámého původu potravin, nedodržení teplotního režimu a nezaregistrování vozidla pro 

přepravu živočišných potravin.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-arealu-sapa-odhalila-potraviny-neznameho-puvodu-a-

nedodrzovani-teplot.aspx 

Zdroj: SVS 

 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-prodejnu-a-zakazala-uzivani-automobilu-k-preprave-potravin-v-arealu-sapa.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-prodejnu-a-zakazala-uzivani-automobilu-k-preprave-potravin-v-arealu-sapa.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-arealu-sapa-odhalila-potraviny-neznameho-puvodu-a-nedodrzovani-teplot.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-arealu-sapa-odhalila-potraviny-neznameho-puvodu-a-nedodrzovani-teplot.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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PRESTIŽNÍ ZNAČKU KLASA NOVĚ ZÍSKALO 22 VÝROBKŮ  
Vydáno: 23. 11. 2018  

Autor: SZIF  

Tisková zpráva SZIF ze dne 22. 11. 2018 

Při středečním slavnostním večeru v paláci Žofín předávali certifikáty KLASA nově oceněných 

výrobkům ministr zemědělství Miroslav Toman a generální ředitel Státního zemědělského 

intervenčního fondu Martin Šebestyán. Svá ocenění převzalo 9 výrobců s celkovým počtem 22 

výrobků. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/prestizni-znacku-klasa-nove-ziskalo-22-vyrobku.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

NOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘEDPISY EU – ŘÍJEN 2018  
Vydáno: 23. 11. 2018  

Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková  

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. 

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně 

zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin 

a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-rijen-2018.aspx 

 

SZPI ZJISTILA PROSTŘEDEK NA HUBNUTÍ Z AUSTRÁLIE BEZ ŘÁDNÉ 

INFORMACE O IONIZUJÍCÍM OZÁŘENÍ  
Vydáno: 26. 11. 2018  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 11. 2018  

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

Suns Chitosan Fat Blocker, CHITOSAN – vláknina, označení data minimální trvanlivosti do: 

02/2021, výrobce: Natural Pharmaceuticals Australia Pty Ltd., Unit 15, 15 Mahogany Court 

Wilawong, QLD-4110 Australia. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-prostredek-na-hubnuti-z-australie-bez-radne-informace-o-

ionizujicim-ozareni.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/prestizni-znacku-klasa-nove-ziskalo-22-vyrobku.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-rijen-2018.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-prostredek-na-hubnuti-z-australie-bez-radne-informace-o-ionizujicim-ozareni.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-prostredek-na-hubnuti-z-australie-bez-radne-informace-o-ionizujicim-ozareni.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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DTEST: TEST ARAŠÍDŮ: PLÍSNÍ SE BÁT NEMUSÍTE  
Vydáno: 28. 11. 2018  

Autor: dTEST 

Informace časopisu dTEST o testování kvality pražených solených arašídů  

Solené buráky patří k tradičnímu občerstvení nabízenému hostům doma, na návštěvě i 

v restauraci. Časopis dTEST otestoval kvalitu pražených solených arašídů. Spotřebitelé se 

nemusí obávat o své zdraví, nezávislý test totiž ukázal, že buráky neobsahují žádné nežádoucí 

látky. Prohřešky výrobců se týkaly pouze nedodrženého množství soli. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-arasidu-plisni-se-nemusite-bat.aspx 

Zdroj: dtest.cz 

 

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

 

NOVÁ VYHLÁŠKA ZPŘEHLEDNÍ ORIENTACI V ŠIROKÉM SORTIMENTU PIV 
Vydáno: 1. 11. 2018  
Autor: MZe 

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství zde dne 1. 11. 2018  

Změny v názvosloví piva přináší nová vyhláška o požadavcích pro nápoje, kvasný ocet a droždí, 

kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Jasně například odlišuje piva typu „ležák“ od nově 

nazvaných „plných piv“. U nealkoholických nápojů jsou nově definovány ovocné a zeleninové 

šťávy, upřesňuje rovněž označení medoviny. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/nova-vyhlaska-zprehledni-orientaci-v-sirokem-sortimentu-piv.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

PROŠLÉ MASO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
Vydáno: 2. 11. 2018  

Autor: SVS  

Informace SVS ze dne 2. 11. 2018  

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy při kontrole provozovny veřejného stravování 

v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji nalezli v chladicím boxu na čerstvé maso téměř 

šedesát kilogramů vakuově baleného masa (vepřového a hovězího) s prošlým datem 

použitelnosti. Jídelna vaří pro místní školy, školku a veřejnost denně zhruba 700 obědů. 

   Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/prosle-maso-ve-skolni-jidelne-v-kralovehradeckem-kraji.aspx 

Zdroj: SVS 

http://bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-arasidu-plisni-se-nemusite-bat.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
http://bezpecnostpotravin.cz/nova-vyhlaska-zprehledni-orientaci-v-sirokem-sortimentu-piv.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/prosle-maso-ve-skolni-jidelne-v-kralovehradeckem-kraji.aspx
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PRACOVNÍ ODĚV KUCHAŘEK  
Vydáno: 5. 11. 2018  

Autor: Pavel Ludvík  

Článek Jídelen.cz Pracovní oděv kuchařek  

Může mít kuchařka místo bílých kalhot světlé legíny a třeba tričko s motivem? Existuje předpis, 

kde je napsáno, na jaké konkrétní pracovní oděvy má nárok kuchařka za 1 rok? A co obuv, je 

někde stanovený druh obuvi pro kuchařku? Na tyto a další otázky týkající se pracovního oblečení 

odpovídá následující článek.  

   Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1913 

Zdroj: Jídelny.cz 

 

ZELINÁŘSKÁ HLÍDKA MÍŘÍ DO ŠKOL  
Vydáno: 5. 11. 2018  

Autor: ZUČM  

Článek ZUČM Zelinářská hlídka míří na první stupeň základních škol  

Zelinářská unie Čech a Moravy (dále jen ZUČM míří se svým edukačním programem mezi děti do 

vybraných základních škol. Projekt plný čerstvé farmářské zeleniny a kouzel startuje už 5. 11. ve 

Zlíně. Kontaktní tour Zelinářské unie Čech a Moravy na podporu konzumace lokální produkce 

ovoce a zeleniny je v plném proudu. Poté co tým nadšených zelinářů navštívil s letošní 

zeleninovou úrodou několik festivalů a tradičních zemědělských akcí, míří za dětmi do škol – 

„protože u našich nejmenších to všechno začíná“. 

   Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.zucm.cz/aktuality/zelinarska-hlidka-miri-na-prvni-stupen-zakladnich-skol/ 

Zdroj: ZUČM 

 

VÝSLEDKY KONTROL KHS, LEDEN – ŘÍJEN 2018  
Vydáno: 8. 11. 2018  

Autor: MZ ČR 

Informace MZ ČR Výsledky kontrol stravovacích zařízení - KHS, leden – říjen 2018 

  Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

2018_16258_5.html 

Zdroj: MZ ČR 

 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1913
https://www.zucm.cz/aktuality/zelinarska-hlidka-miri-na-prvni-stupen-zakladnich-skol/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-rijen-2018_16258_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-rijen-2018_16258_5.html
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BEZPEČNOST POTRAVIN: ZJEDNODUŠENÝ SYSTÉM PRO USNADNĚNÍ 

DAROVÁNÍ POTRAVIN  
Vydáno: 12. 11. 2018  

Autor: KM EFSA 

Úřad EFSA vytvořil jednodušší systém řízení bezpečnosti potravin pro maloobchodníky. 

Úřad EFSA vytvořil nový jednodušší systém řízení bezpečnosti potravin, který má malým 

prodejcům usnadnit darování potravin. Zjednodušený systém nebude od maloobchodníků 

vyžadovat, aby měli podrobné znalosti o konkrétních rizicích. Systém zahrnuje kroky důležité 

pro ověření, zda jsou darované potraviny bezpečné, jako je např. kontrola trvanlivosti, udržování 

chladicího řetězce a zajištění komunikace mezi dárcem a příjemci. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/bezpecnost-potravin-zjednoduseny-system-pro-usnadneni-darovani-

potravin.aspx 

Zdroj: EFSA 

 

TRŽBY V ODVĚTVÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ TÁHNOU RESTAURACE 

A POHOSTINSKÁ ZAŘÍZENÍ  
Vydáno: 15. 11. 2018  

Autor: SOCR ČR  

Informace SOCR ČR Tržby v odvětví ubytování a stravování táhnou útraty v restauracích a pohostinských 

zařízeních 

Tržby subjektů nabízejících ubytování a stravování v ČR prošly, pokud jde o dynamiku, v 

posledních dvou letech výraznými změnami. Zapůsobilo na ně, kromě ekonomické 

konjunktury zvětšující výdaje spotřebitelů za tyto služby, i zavedení elektronické evidence 

tržeb (EET). Po jejich silných dvojciferných růstech v roce 2017 však letos efekt EET ve 

statistickém vyjádření, tj. v dynamice tržeb, vyprchal. Vydejme se krátce do historie. Po dlouhých 

meziročních poklesech tržeb v odvětví ubytování a stravování v letech 2008-2012, stagnaci 

v roce 2013 a dalšímu poklesu v roce 2014, došlo k výraznějšímu oživení těchto podnikatelských 

aktivit až počínaje rokem 2015, kdy zde podnikatelé stržili za první tři čtvrtletí reálně o 6,2 % y/y 

víc než ve stejném období předchozího roku. Ovlivnily to více tržby za ubytování jako důsledek 

oživení turismu.  

   Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-odvetvi-ubytovani-a-stravovani-tahnou-utraty-v-restauracich-

a-pohostinskych-zarizenich/ 

Zdroj: SOCR ČR 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/bezpecnost-potravin-zjednoduseny-system-pro-usnadneni-darovani-potravin.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/bezpecnost-potravin-zjednoduseny-system-pro-usnadneni-darovani-potravin.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkumiska-melamin-detska-zoo-friends_15618_880_1.html
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-odvetvi-ubytovani-a-stravovani-tahnou-utraty-v-restauracich-a-pohostinskych-zarizenich/
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-odvetvi-ubytovani-a-stravovani-tahnou-utraty-v-restauracich-a-pohostinskych-zarizenich/
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BILANCE LÉTA: PRAŽŠTÍ HYGIENICI PROVEDLI 129 KONTROL ZMRZLIN A 

LEDOVÝCH TŘÍŠTÍ  
Vydáno: 15. 11. 2018  

Autor: HSHMP  

Informace HSHMP o provedených kontrolách zmrzlin a ledových tříští.  

V průběhu letošního parného léta v Praze enormně stoupal prodej zmrzlin a ledových tříští. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se proto zaměřila na detailní 

kontroly právě těchto komodit. V období od ledna do konce září provedli pražští hygienici 129 

kontrol přípravy a jejich podávání. V průběhu těchto kontrol odebrali u výrobců 17 vzorků 

zmrzlin a ledových tříští, které nechali podrobit mikrobiologickému a chemickému rozboru. Za 

zjištěná pochybení uložili pokuty v celkové výši 26 tisíc korun. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

http://bezpecnostpotravin.cz/bilance-leta-prazsti-hygienici-provedli-129-kontrol-zmrzlin-a-ledovych-

tristi.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

KDY MUSÍ MÍT KUCHAŘKA POKRÝVKU HLAVY?  
Vydáno: 28. 11. 2018  

Autor: Pavel Ludvík  

Článek Jídelen.cz Kdy musí mít kuchařka pokrývku hlavy?  

Kontrola z KHS udělila kuchařce u výdeje obědů pokutu 500 Kč za to, že neměla pokrývku 

hlavy. Měla na to právo? Kdy musí kuchařka nosit pokrývku hlavy a kdy ne? Jak má takový kus 

oděvu vypadat, stačí šátek, kšilt nebo čelenka? Přečtěte si rozhovor s hygieničkou, který 

přináší podrobnosti. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1920 

Zdroj: Jidelny.cz 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/bilance-leta-prazsti-hygienici-provedli-129-kontrol-zmrzlin-a-ledovych-tristi.aspx
http://bezpecnostpotravin.cz/bilance-leta-prazsti-hygienici-provedli-129-kontrol-zmrzlin-a-ledovych-tristi.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1920
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zjistila-opet-polska-jablka-s-pesticidy.aspx

