
  

 

 

1 

  QSL s.r.o.  –   QUALITY SAFETY   LEGALITY   

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

  

    

  

 PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ  

 SRPEN 2019   

 LEGISLATIVA ČR  

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

 

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR 

Nařízení vlády č. 190/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o 

změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. 

 Platnost od 8. 8. 2019 

 Účinnost od 1. 9. 2019 

 

Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 

 Platnost od 15. 8. 2019 

 Účinnost od 1. 9. 2019 

 

Vyhláška č. 218/2019 Sb. o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 

 Platnost od 30. 8. 2019 

 Účinnost od 1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-190
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-218
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-110
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LEGISLATIVA EU  

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

  

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

lex.europa.eu/oj/2019/08/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc srpen.  

 

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ  
Nařízení Komise (EU) 2019/1288 ze dne 25. července 2019 o zapsání názvu do rejstříku zaručených 

tradičních specialit „Rögös túro“ (TSG) 

ÚV L 203, 1. 8. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1321 ze dne 23. července 2019, kterým se schvaluje změna 

specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Contea di Sclafani“ 

(CHOP)  

ÚV L 206, 6. 8. 2019, s. 9 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1322 ze dne 26. července 2019, kterým se podle článku 99 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „El Vicario“ (CHOP)  

ÚV L 206, 6. 8. 2019, s. 11 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1339 ze dne 8. srpna 2019, kterým stanoví přechodné období 

pro používání chráněného označení původu „Cidre Cotentin“/ „Cotentin“ (CHOP)  

ÚV L 209, 9. 8. 2019, s. 8 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1346 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Pomodoro S. Marzano dell´Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP)) 

ÚV L 213, 14. 8. 2019, s. 1 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1347 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvalují 

nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení („Roquefort“ (CHOP)) 

ÚV L 214, 16. 8. 2019, s. 1 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/08/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/08/direct-access.html?ojYear=2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1350 ze dne 12. srpna 2019 o registraci zeměpisného označení 

lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Absinthe de 

Pontarlier“)  

ÚV L 215, 19. 8. 2019, s. 1 

 

NOVÉ POTRAVINY  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1294 ze dne 1. srpna 2019, kterým se povoluje uvádění betainu 

jako nové potraviny na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se 

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

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 16 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1314 ze dne 2. srpna 2019, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje změna specifikací nové potraviny Lacto – N- 

nonotetraózy vyrobené z Escherichia coli K-12 a pozměňuje se tak prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470 (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 205, 5. 8. 2019, s. 4 

 

GMO 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1303 ze dne 26. července 2019, kterým se povoluje uvádění 

na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici 5307, sestávající z ní nebo vyrobených, 

podle nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem K (2019) 5493) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 60 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1304 ze dne 26. července 2019, kterým se podle nařízení 

(ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady povoluje uvádět na trh produkty, které obsahují 

geneticky modifikovanou kukuřici 4114, sestávající z ní nebo jsou z ní vyrobeny (oznámeno pod číslem 

K (2019) 5491) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 65 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1305 ze dne 26. července 2019, kterým se povoluje uvádění 

na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 a 

sestávající z ní nebo jsou z ní vyrobené a dílčí kombinace Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x 

GA21 a MIR162 x 1507 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003  (oznámeno 

pod číslem K (2019) 5502) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 69 
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1306 ze dne 26. července 2019, kterým se obnovuje 

povolení k uvádění na trh produktů, kterém obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 x NK603, 

sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003  

(oznámeno pod číslem K (2019) 5503) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 75 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1307 ze dne 26. července 2019, kterým se povoluje uvádění 

na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87403, sestávají z ní nebo jsou 

z ní vyrobeny, podle nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod číslem 

K (2019) 5481) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 81 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1308 ze dne 26. července 2019, kterým se povoluje uvádění 

na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87411, sestávají z ní nebo jsou 

z ní vyrobeny, podle nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod číslem 

K (2019) 5487) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 85 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1309 ze dne 26. července 2019, kterým se povoluje uvádění 

na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou sóju MON 87751, sestávající z ní nebo 

vyrobených, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003  (oznámeno pod číslem 

K (2019) 5614) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 204, 2. 8. 2019, s. 90 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1316 ze dne 15. července 2019 o podpisu Dohody mezi Spojenými státy 

americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celním sazebníku Spojeným státům americkým a 

Evropské unii Kvóta pro hovězí maso vysoké kvality uvedená v revidovaném memorandu o porozumění, 

pokud jde o dovoz hovězího masa ze zvířat, která nejsou léčena některými hormony podporujícími a 

zvýšenými povinnostmi, které Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie  

ÚV L 205, 5. 8. 2019, s. 5 
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DOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní 

preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi 

Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné 

a Ukrajiny na straně druhé 

ÚV L 206, 6. 8. 2019, s. 3 

 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

Nařízení Komise (EU) 2019/1338 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o 

plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 209, 9. 8. 2019, s. 5 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1351 ze dne 19. srpna 2019, kterým se mění zvláštní 

podmínky dovozu masných výrobků a ošetřených žaludků, močového měchýře a střev pocházejících 

z prasat pocházejících ze Srbské republiky po výskytu afrického moru prasat v této zemi a jejich tranzitu 

přes Unii a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426 / EU (oznámeno pod číslem K (2019) 6174) 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 216I, 20. 8. 2019, s. 1 
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NOVINKY  

převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/  

  

SZIF: DESET NOVÝCH VÝROBKŮ OBDRŽÍ OCENĚNÍ KLASA 
Vydáno: 2. 8. 2019  

Autor: SZIF  

Tisková zpráva SZIF 

Mezi oceněné Klasou se nově zařadí dalších deset výrobků. Jedná se o šunky, zeleninové směsi, 

jogurty, sýr nebo také svačinku v podobě luštěninového snacku. Značku Klasa má v současnosti 

930 výrobků od 221 výrobců.   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/szif-deset-novych-vyrobku-obdrzi-oceneni-klasa.aspx 

Zdroj:  SZIF 

 

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NEVPUSTILA DO ČR ČAJE S NADLIMITNÍ 

PŘÍTOMNOSTÍ PESTICIDŮ 
Vydáno: 5. 8. 2019  

Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 8. 2019 

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem 

Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu ČR, resp. EU zásilku čaje z Číny. Inspektoři zásilku 

nejprve zajistili v celním prostoru letiště z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu. 

Výsledky rozborů čajů s názvem „Fujian Green Tea Snail“ a Guangdong Mi Lan Xiang H-M 

prokázaly, že překračují maximální povolené limity u dvou typů pesticidů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-caje-s-nadlimitni-

pritomnosti-pesticidu.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
http://bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/szif-deset-novych-vyrobku-obdrzi-oceneni-klasa.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-caje-s-nadlimitni-pritomnosti-pesticidu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-caje-s-nadlimitni-pritomnosti-pesticidu.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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NA SLOVENSKU ZAZNAMENALI DRUHÝ PŘÍPAD AFRICKÉHO MORU 

PRASAT  
Vydáno: 5. 8. 2019  

Autor: ŠVPS SK 

Informace Státní veterinární a potravinářské správy Slovenské republiky  
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/na-slovensku-zaznamenali-druhy-pripad-africkeho-moru-prasat.aspx 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OPĚT VYHLAŠUJE ZÁŘÍ MĚSÍCEM 

BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ! 
Vydáno: 7. 8. 2019  

Autor: MZe 

Již 15. ročník kampaně představuje místní ekofarmy a výrobce biopotravin. 

Ministerstvo zemědělství chce touto tradiční kampaní veřejnosti představit místní ekofarmy 

a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje v souladu 

s dynamicky rostoucím zájmem spotřebitelů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-opet-vyhlasuje-zari-mesicem-

biopotravin-a-ekologickeho-zemedelstvi.aspx 

Zdroj:  http://www.mesicbiopotravin.cz/  

 

SVS DOPORUČUJE NEVOZIT VEPŘOVÉ MASO A MASNÉ VÝROBKY ZE 

ZEMÍ S VÝSKYTEM AMP Z DOMÁCÍCH PORÁŽEK A Z NEZNÁMÝCH 

ZDROJŮ 
Vydáno: 8. 8. 2019  

Autor: SVS  

Tisková zpráva SVS ze dne 8. 8. 2019 

V souvislosti se zhoršující se situací šíření Afrického moru prasat (AMP) zejména ve střední 

a východní Evropě upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) na riziko přenosu nákazy 

prostřednictvím masa a masných výrobků z vepřového masa z domácích porážek a z neznámých 

zdrojů. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-

vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju.aspx 

Zdroj: SVS 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/na-slovensku-zaznamenali-druhy-pripad-africkeho-moru-prasat.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-opet-vyhlasuje-zari-mesicem-biopotravin-a-ekologickeho-zemedelstvi.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-opet-vyhlasuje-zari-mesicem-biopotravin-a-ekologickeho-zemedelstvi.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
http://www.mesicbiopotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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TEST SVĚTLÝCH LEŽÁKŮ 2019 
Vydáno: 14. 8. 2019  

Autor: dTest 

Informace organizace dTest 

Po dvou letech jsme do testového souboje opět vyslali piva. Naposledy jsme zkoumali pivo 

nealkoholické, letos došlo na českou vlajkovou loď: světlý ležák plzeňského typu, mezi konzumenty 

trochu nepřesně známý jako světlá dvanáctka. Chtěli jsme vědět, jak jsou na tom ležáky s obsahem 

škodlivých látek. A když už bylo pivo v laboratoři, nechali jsme posoudit, zda se v jeho chuti a vůni 

neobjevují nežádoucí vady.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/test-svetlych-lezaku-2019.aspx  

Zdroj: dTest 

 

MINISTR ADAM VOJTĚCH PRO IDNES: JSEM PRO OMEZENÍ REKLAMY NA 

ALKOHOL 
Vydáno: 20. 8. 2019  
Autor: Ministerstvo zdravotnictví  

Informace Ministerstva zdravotnictví 

Stát chce po zákazu kouření v restauracích a zvýšení daní na lihoviny omezit také dostupnost 

alkoholu. Mimo jiné by chtěl omezit i reklamy, které ho propagují. „Díváme se po zahraničních 

modelech, kde třeba některé obchody nesmějí prodávat tvrdý alkohol,“ říká v rozhovoru pro MF 

DNES ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-adam-vojtech-pro-idnes-jsem-pro-omezeni-reklamy-na-

alkohol.aspx 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/jaky-je-rozdil-mezi-pojmy-minimalni-trvanlivost%E2%80%9D-a-spotrebujte-do%E2%80%9D-polovina-cechu-chape-oznaceni-spatne.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/test-svetlych-lezaku-2019.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-adam-vojtech-pro-idnes-jsem-pro-omezeni-reklamy-na-alkohol.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-adam-vojtech-pro-idnes-jsem-pro-omezeni-reklamy-na-alkohol.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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ZNAČKU KLASA ZÍSKALO PŘI ZAHÁJENÍ ZEMĚ ŽIVITELKY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 8 VÝROBKŮ 
Vydáno: 26. 8. 2019  

Autor: SZIF  

Tisková zpráva SZIF 

Na českobudějovickém výstavišti se dnes slavnostně předávaly certifikáty KLASA. Šest výrobců 

převzalo ocenění za osm výrobků od zástupce Ministerstva zemědělství a generálního ředitele 

Státního zemědělského intervenčního fondu. V současné době má značku KLASA 930 výrobků 

od 225 výrobců. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ziskalo-pri-zahajeni-zeme-zivitelky-v-ceskych-

budejovicich-osm-vyrobku.aspx 

Zdroj: SZIF 

 

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: SZPI ZJISTILA ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY 

S CCA 3500X VYŠŠÍM OBSAHEM ALERGENU ARAŠÍDY OPROTI 

INFORMACI NA OBALU 
Vydáno: 27. 8. 2019  
Autor: SZPI  

Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět na trh potravinu: „SUŠENKY 

S KOUSKY ČOKOLÁDY LÍSKOVÝMI OŘECHY“ v balení 150 g, s označením data minimální 

trvanlivosti do: 05 03 2020, šarže: L191021, s informací: „Vyrobeno pro: Cookiesland s.r.o., Horní 

Líštná 92, 739 61 Třinec“. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-szpi-zjistila-cokoladove-susenky-s-cca-

3500x-vyssim-obsahem-alergenu-arasidy-oproti-informaci-na-obalu.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ziskalo-pri-zahajeni-zeme-zivitelky-v-ceskych-budejovicich-osm-vyrobku.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ziskalo-pri-zahajeni-zeme-zivitelky-v-ceskych-budejovicich-osm-vyrobku.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-szpi-zjistila-cokoladove-susenky-s-cca-3500x-vyssim-obsahem-alergenu-arasidy-oproti-informaci-na-obalu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-szpi-zjistila-cokoladove-susenky-s-cca-3500x-vyssim-obsahem-alergenu-arasidy-oproti-informaci-na-obalu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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PROBLEMATIKA SPOTŘEBY ALKOHOLU V ČR. KOLIK TOHO ČEŠI VYPIJÍ A 

JAKÉ JSOU SOUČASNÉ TRENDY SPOJENÉ S NEZODPOVĚDNOU 

KONZUMACÍ ALKOHOLU? 
Vydáno: 27. 8. 2019  
Autor: HSHMP  

Informace HSHMP 

V Praze se dne 22. 8. 2019 uskutečnila tisková konference k problematice spotřeby alkoholu 

v ČR. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje závěry nové 

studie „Spotřeba alkoholu v ČR – Vývoj, dopady, regulace a další rizikové faktory ohrožující 

zdraví společnosti“ a další důležité výstupy, které byly na tiskové konferenci představeny.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/problematika-spotreby-alkoholu-v-cr-kolik-toho-cesi-vypiji-a-jake-

jsou-soucasne-trendy-spojene-s-nezodpovednou-konzumaci-alkoholu.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

POVINNÉ UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TRACES NT PRO OZNAMOVÁNÍ PŘÍCHODU 

ZÁSILEK NĚKTERÝCH DOVÁŽENÝCH KOMODIT OD 14. 12. 2019 
Vydáno: 28. 8. 2019  
Autor: SZPI  

Upozornění SZPI pro dovozce potravin ze třetích zemí 

Dne 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz potravin ze třetích zemí, neboť od tohoto 

dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/625.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/povinne-vyuzivani-systemu-traces-nt-pro-oznamovani-prichodu-

zasilek-nekterych-dovazenych-komodit-od-14-12-2019.aspx 

Zdroj: SZPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/problematika-spotreby-alkoholu-v-cr-kolik-toho-cesi-vypiji-a-jake-jsou-soucasne-trendy-spojene-s-nezodpovednou-konzumaci-alkoholu.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/problematika-spotreby-alkoholu-v-cr-kolik-toho-cesi-vypiji-a-jake-jsou-soucasne-trendy-spojene-s-nezodpovednou-konzumaci-alkoholu.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/povinne-vyuzivani-systemu-traces-nt-pro-oznamovani-prichodu-zasilek-nekterych-dovazenych-komodit-od-14-12-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/povinne-vyuzivani-systemu-traces-nt-pro-oznamovani-prichodu-zasilek-nekterych-dovazenych-komodit-od-14-12-2019.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 
 

V ČESKÉ REPUBLICE BYL PO PŮL ROCE ZJIŠTĚN VÝSKYT 

NEBEZPEČNÉHO PARAZITA U DIVOČÁKA  
Vydáno: 1. 8. 2019  

Autor: SVS 

Tisková zpráva SVS ze dne 31. 7. 2019 

 V České republice byl po více než půl roce zjištěn výskyt nebezpečného parazita svalovce 

(trichinella) u prasete divokého. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Olomouc 

v závěru minulého týdne potvrdilo přítomnost trichinel u lončáka uloveného v katastrálním území 

Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradištsku ve Zlínském kraji. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-po-pul-roce-zjisten-vyskyt-nebezpecneho-

parazita-u-divocaka.aspx 

Zdroj: SVS 

 

LETNÍ KONTROLY SZPI: BAKTERIÁLNÍ KONTAMINACI INSPEKTOŘI 

ZJISTILI AŽ U 40 % LEDŮ DO NÁPOJŮ A ZMRZLIN  
Vydáno: 6. 8. 2019  
Autor: SZPI 

Tisková zpráva SZPI  

V rámci pravidelných kontrol sezónního sortimentu se v letních měsících inspektoři Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřují mj. na kontroly jakosti a bezpečnosti 

točených i kopečkových zmrzlin a ledů do nápojů v provozovnách společného stravování. 

Výsledky letošních kontrol (do 31. 7. 2019) ukázaly, že požadavkům právních předpisů 

nevyhovělo 40% hodnocených vzorků ledů do nápojů a 37% hodnocených vzorků točených 

i kopečkových zmrzlin. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/letni-kontroly-szpi-bakterialni-kontaminaci-inspektori-zjistili-az-u-

40-ledu-do-napoju-a-zmrzlin.aspx 

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

Zdroj: SZPI 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-po-pul-roce-zjisten-vyskyt-nebezpecneho-parazita-u-divocaka.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/v-ceske-republice-byl-po-pul-roce-zjisten-vyskyt-nebezpecneho-parazita-u-divocaka.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/letni-kontroly-szpi-bakterialni-kontaminaci-inspektori-zjistili-az-u-40-ledu-do-napoju-a-zmrzlin.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/letni-kontroly-szpi-bakterialni-kontaminaci-inspektori-zjistili-az-u-40-ledu-do-napoju-a-zmrzlin.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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KONTROLY ODHALILY ENTEROBAKTERIE VE ZRMZLINÁCH. MOHOU 

VYVOLAT STŘEVNÍ POTÍŽE, VARUJE V ROZHOVORU PRO TV SEZNAM 

MUDR. ZDEŇKA SHUMOVÁ Z PRAŽSKÉ HYGIENY 
Vydáno: 14. 8. 2019  
Autor: HSHMP  

Informace HSHMP 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zastoupená MUDr. Zdeňkou 

Shumovou, ředitelkou odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, seznámila veřejnost 

s výsledky červencových kontrol stravovacích zařízení a potravin dne 5. srpna 2019 v ranním 

vysílání Letní ráno TV Seznam.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-odhalily-enterobakterie-ve-zmrzlinach-mohou-vyvolat-

strevni-potize-varuje-v-rozhovoru-pro-tv-seznam-mudr-zdenka-shumova-z-prazske-hygieny.aspx 

Zdroj: pixabay.com 

 

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY V ČERVENCI 2019 
Vydáno: 16. 8. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce 

července 2019 celkem 197 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky 

došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 180.100,- Kč. Za méně závažné nedostatky 

bylo uloženo 1 napomenutí. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

cervenci-2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-odhalily-enterobakterie-ve-zmrzlinach-mohou-vyvolat-strevni-potize-varuje-v-rozhovoru-pro-tv-seznam-mudr-zdenka-shumova-z-prazske-hygieny.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-odhalily-enterobakterie-ve-zmrzlinach-mohou-vyvolat-strevni-potize-varuje-v-rozhovoru-pro-tv-seznam-mudr-zdenka-shumova-z-prazske-hygieny.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-odhalily-enterobakterie-ve-zmrzlinach-mohou-vyvolat-strevni-potize-varuje-v-rozhovoru-pro-tv-seznam-mudr-zdenka-shumova-z-prazske-hygieny.aspx
http://www.szpi.gov.cz/clanek/potravinarska-inspekce-zakazala-v-trznici-sapa-1-7-tuny-mrazenych-a-chlazenych-potravin-prepravovanych-pri-teplote-az-34-c.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-cervenci-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-cervenci-2019.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ A GDPR 
Vydáno: 19. 8. 2019  

Autor: Ing. Pavel Fencl 

Článek serveru Jídelny.cz 

Začátek nového školního roku již klepe na dveře, stejně jako zástupy zájemců o stravování ve 

vaší školní jídelně. Víte, jak má vypadat přihláška ke stravování, aby byla v souladu s GDPR? Je 

nutné uvádět souhlas ze zpracováním osobních údajů od strávníka? Nejste si jisti? Pak je 

nejvyšší čas si přečíst následující článek. 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1990 

Zdroj: Jidelny.cz 

 

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – KHS, 

LEDEN – ČERVENEC 2019  
Vydáno: 19. 8. 2019  

Autor: Ministerstvo zdravotnictví 

Informace Ministerstva zdravotnictví 

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

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

cervenec-2019_17704_3365_5.html 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

 

STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM PRAŽSKÝCH HYGIENIKŮ V ROCE 

2019 
Vydáno: 20. 8. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP o kontrolách v 1. polovině roku 2019 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své činnosti, v souladu 

se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zaměřuje na kontroly fyzických 

i právnických osob poskytujících stravovací služby. Místem kontroly mohou být například 

restaurace či jídelny.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-prazskych-hygieniku-v-roce-

2019.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1990
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-cervenec-2019_17704_3365_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-leden-cervenec-2019_17704_3365_5.html
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
https://bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-prazskych-hygieniku-v-roce-2019.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/stravovaci-zarizeni-pod-dohledem-prazskych-hygieniku-v-roce-2019.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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VYZKOUŠELI JSME ALTERNATIVU HOVĚZÍHO HAMBURGERU – „BEYOND 

BURGER TM“ 
Vydáno: 20. 8. 2019  

Autor: SZÚ, CZVP  

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ 

Beyond Burger TM, novinka na tuzemském trhu, je „vlajkovou lodí“ kalifornské firmy Beyond 

Meat®, do které investovala nejedna známá osobnost (např. Leonardo DiCaprio či Bill Gates). 

Jedná se o rostlinnou alternativu klasického hovězího hamburgeru, jež dle slov výrobce 

a prodejců „ vypadá a chutná jako čerstvý hovězí hamburger “.  

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde: 

https://bezpecnostpotravin.cz/vyzkouseli-jsme-alternativu-hoveziho-hamburgeru-beyond-

burgertm.aspx 

Zdroj: SZÚ 

 

HSHMP: HYGIENICI KONTROLUJÍ PROVOZOVNY RYCHLÉHO 

OBČERSTVENÍ NA KOUPALIŠTÍCH 
Vydáno: 21. 8. 2019  

Autor: HSHMP 

Informace HSHMP  

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, se i letos zaměřuje na kontroly provozoven rychlého 

občerstvení a stravovacích služeb v areálech pražských koupališť. V letošní letní sezóně HSHMP 

provedla 30 kontrol na čtrnácti pražských koupalištích.    

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

https://bezpecnostpotravin.cz/hshmp-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-

koupalistich.aspx 

Zdroj: HSHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpecnostpotravin.cz/vyzkouseli-jsme-alternativu-hoveziho-hamburgeru-beyond-burgertm.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/vyzkouseli-jsme-alternativu-hoveziho-hamburgeru-beyond-burgertm.aspx
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkusada-sklenicek-3ks-glassware-green-apple_15562_880_1.html
https://bezpecnostpotravin.cz/hshmp-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-koupalistich.aspx
https://bezpecnostpotravin.cz/hshmp-hygienici-kontroluji-provozovny-rychleho-obcerstveni-na-koupalistich.aspx
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/
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ZDRAVÍ A ŠKOLNÍ OBĚDY – JAK DÁL? BLUE PRINT. 
Vydáno: 28. 8. 2019  

Autor: SZÚ, CZVP 

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ 

Školní obědy jsou v ČR fenomén, který se jednou oslavuje, podruhé kritizuje. Vznikl v dobách 

socializmu. Neprošel mnoha organizačními změnami, ale stále slouží. Byl založen překvapivě 

dobře. Vzhledem k měnící se společnosti a změnám životního stylu ale vyžaduje plynulou 

adaptaci. U příležitosti zahájení školního roku 2019/20 zveřejňujeme "blue print".   

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:  

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zdravi-a-skolni-obedy-jak-dal-blue-print 

Zdroj: SZÚ 

 

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zdravi-a-skolni-obedy-jak-dal-blue-print
http://www.gate2biotech.cz/americke-urady-konecne-povolili-geneticky-vylepsenou-zlatou-ryzi/

