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LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

NOVÉ ÚČINNÉ PŘEDPISY 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 

účinnost od: 1. 1. 2021  

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

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Sdělení Ministerstva financí č. 550/2020 Sb., o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se 

vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021 

účinnost od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

aktuální znění od: 1. 1. 2021  

NOVÁ KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ STARŠÍCH PŘEDPISŮ 

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

aktuální znění od: 1. 1. 2021  

http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-545
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-550/zneni-20210101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90
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PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA 

ČR 

Vyhláška č. 169/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších 

minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb. 

aktuální znění od: 1. 1. 2021  

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu 

aktuální znění od: 1. 1. 2021  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Novela implementuje právní předpisy Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z 

přidané hodnoty. V zákoně o spotřebních daních jsou upravena zejména ustanovení týkající se 

výpočtu stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, 

aromata) a provedeny změny příslušných ustanovení týkající se osvobození od daně u 

denaturovaného lihu. V zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o spotřebních daních se 

rozšiřuje stávající ustanovení, která upravují režim pro ozbrojené síly Severoatlantické smlouvy 

a Partnerství pro mír o ozbrojené síly členského státu, které se podílí na obranném úsilí 

vynakládaném na provádění SOBP EU. 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 11. 1. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Předmětem návrhu je úprava rozsahu vedení evidencí, rozsahu a způsobu ohlašování údajů z 

těchto evidencí, minimálního rozsahu ověření údajů autorizovanou obalovou společností a 

pravidla výpočtu využití odpadu z obalů. 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 7. 1. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-169
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-307
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6934958.htm
http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

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

předpisů, a další související zákony 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Cílem novely je zejména upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku 

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

informacemi, upravit povinnost provozovatelů potravinářského podniku, příslušných orgánů a 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 20. 1. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

LEGISLATIVA ČR zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 

a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových 

výrobků na životní prostředí). 

 

 

 

Cíle návrhu: 

Zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to 

především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na 

trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika 

cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke 

stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Zákonem předně dochází k zákazu uvádění některých 

vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Podmínkou pro zákaz daného druhu 

vybraného plastového výrobku byla vždy dostupnost vhodné a udržitelnější alternativy, která je 

též cenově přijatelná. Zákaz se vztahuje především na jednorázové plastové výrobky. 

 

 

 

 

 

 

poslední změna: 25. 1. 2021  

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm 

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
http://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6878700.htm
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

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

měsíc leden. 

ODKAZ ZDE 

NOVÉ POTRAVINY 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/50 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje 

rozšíření použití a změna specifikací nové potraviny „směs 2-fukosyllaktózy / difukosyllaktózy“ a 

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

ÚV L 023, 25. 1. 2021, s. 7 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/51 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje změna 

podmínek používání nové potraviny „trans- resveratrol“ 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 023, 25. 1. 2021, s. 10 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/82 ze dne 27. ledna 2021, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení sodné soli 6'-sialyllaktózy jako 

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

pro EHP) 

ÚV L 029, 28. 1. 2021, s. 16 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/96 ze dne 28. ledna 2021, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení sodné soli 3'-sialylktózy jako 

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

pro EHP) 

ÚV L 031, 29. 1. 2021, s. 201 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/01/direct-access.html?ojYear=2019
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/60 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje 

uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 

89034 × MIR162 × NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a geneticky modifikovaná 

kukuřice kombinuje dvě nebo tři jednotlivé události MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603 

a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1111 podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 150) (Text s 

významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 5 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 

834/2007 (ÚV L 150, 14. 6. 2018) 

ÚV L 007, 11. 1. 2021, s. 53 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/28 ze dne 14. ledna 2021, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o celní kvótu Unie pro banány pocházející z Mexika 

ÚV L 012, 15. 1. 2021, s. 1 

BEZPEČNOST POTRAVIN 

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

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/94 ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení 

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

a pro vaječný albumin 

ÚV L 031, 29. 1. 2021, s. 196 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/61 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje 

uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 

87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a kombinují dvě, 

tři nebo čtyři jednotlivé události MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603 podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C 

(2021) 255) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 12 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/62 ze dne 22. ledna 2021, kterým se obnovuje 

povolení k uvádění na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 

(SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 260) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 2. 202, s. 19 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/63 ze dne 22. ledna 2021, kterým se obnovuje 

povolení k uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 

89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 261) (Text s 

významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 25 

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

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/64 ze dne 22. ledna 2021, kterým se podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoluje uvedení na trh produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní 

vyrobeny (oznámeno pod dokumentem C (2021) 266) (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 31 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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LEGISLATIVA EU zdroj: www.eur-lex.europa.eu 
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“) 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/65 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje 

uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 

89034 × MIR162 × MON 87411, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny a kombinují dvě nebo tři 

jednotlivé události MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411 podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 268) (Text s 

významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 37 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/66 ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje 

uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 × MON 

87701 × MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 285) 

(Text s významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 44 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/67 ze dne 22. ledna 2021, kterým se obnovuje 

povolení k uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 

88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 286) (Text s 

významem pro EHP) 

ÚV L 026, 26. 1. 2021, s. 50 

Nařízení Komise (EU) 2021/77 ze dne 27. ledna 2021, kterým se zamítá povolení určitých 

zdravotních tvrzení při označování potravin, jiných než těch, která odkazují na snížení rizika 

onemocnění a na vývoj a zdraví dětí (Text s významem pro EHP) 

ÚV L 029, 28. 1. 2021, s. 1 

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

Z MĚSÍCE LEDNA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Informace k Brexitu na webových stránkách Ministerstva zemědělství 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách přehledně uvádí aktualizované 

informace ke změnám, k nimž dochází v důsledku vstoupení Spojeného království z Evropské 

unie (Brexit) i v resortu zemědělství. 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 4. 1. 2021  autor: Ministerstvo zemědělství 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Možnost čerpání finanční podpory z dotačního programu AGRICOVID 

POTRAVINÁŘSTVÍ 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na negativní dopad přijatých opatření proti koronaviru 

připravilo nový Dotační program, který by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a 

zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských podniků, které se podílejí na 

zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky. 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 5. 1. 2021  autor: Ministerstvo zemědělství  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Stanovení nebezpečného výrobku: jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY, KOREA 

DESIGN 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků  

č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  

jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY, KOREA DESIGN 

bez značení  

Výrobce/Země původu: neuvedeni 

Distributor dle nabývacího dokladu: SAVIVA JOINT STOCK COMPANY, Ha Noi, Vietnam 

Dovozce: VIVACOMEX spol. s.r.o., Evropská 2485/30a, 350 02 Cheb, IČO: 26371723 

 

 

 Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 5. 1. 2021  autor: Ministerstvo zemědělství  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/informace-k-brexitu-na-webovych-strankach-ministerstva-zemedelstvi.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/moznost-cerpani-financni-podpory-z-dotacniho-programu-agricovid-potravinarstvi.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-jidelni-hulky-zn-chopsticks-alloy-korea-design.aspx
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Přes 70 kg mořských plodů a masa neznámého původu převáželo vozidlo na 

Mostecku 

 

 

 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Ústeckého kraje při společné kontrole s celní 

správou odhalili dodávku převážející přes 70 kg mořských plodů, masa a masných výrobků  

v nevhodných podmínkách a při nedodržení požadovaných teplot. Hlídka celní správy v obci 

Želenice na Mostecku zastavila vozidlo, které převáželo potraviny živočišného původu. Na místo 

proto následně přivolala inspektory SVS. 

 

 
Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 8. 1. 2021  autor: SVS  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace 

 

 

 

V souvislosti s výskytem a šířením afrického moru prasat (AMP) na území Polska a jeho 

zavlečením do Německa vydala Státní veterinární správa (SVS) 12. 11. 2020 mimořádná 

veterinární opatření, kterými v Ústeckém a Libereckém kraji vymezila oblast při hranici  

s Polskem a Německem jako tzv. oblast s intenzivním odlovem prasat divokých. 

 

 

 Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 11. 1. 2021  autor: SVS  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Závad zjištěných při kontrolách prodejců vánočních kaprů meziročně ubylo 

 

 

 

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku při tradičních kontrolách 

prodeje vánočních kaprů zkontrolovali více než 830 prodejních míst v celé České republice. 

Pochybení zjistili u necelých dvou procent z nich. Ve srovnání s předchozími roky závad 

poměrně výrazně ubylo. Mezi nejčastější porušení legislativy patřily různé prohřešky proti 

hygieně a nenahlášení prodejního místa SVS. V několika případech bylo zjištěno porušení zásad 

welfare zvířat a také nedostatky v dokumentaci o původu kaprů. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 14. 1. 2021  autor: SVS  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

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

https://www.bezpecnostpotravin.cz/pres-70-kg-morskych-plodu-a-masa-neznameho-puvodu-prevazelo-vozidlo-na-mostecku.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/africky-mor-prasat-(amp)-aktualni-informace.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/zavad-zjistenych-pri-kontrolach-prodejcu-vanocnich-kapru-mezirocne-ubylo.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE LEDNA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

U uhynulých labutí na Písecku byl potvrzen virus ptačí chřipky 

 

 

 

V České republice byl potvrzen výskyt aviární influenzy neboli ptačí chřipky. Vyšetření dnes 

nákazu potvrdilo u dvou uhynulých labutí nalezených na Zlivickém rybníku na Písecku. Jedná se 

o subtyp H5N8 nebezpečný pro ptáky, jehož přenos na člověka nebyl dosud nikdy 

zaznamenán. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 21. 1. 2021  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

V malochovu drůbeže na Táborsku potvrzena ptačí chřipka 

 

 

 

V České republice byl po necelém roce potvrzen výskyt aviární influenzy neboli ptačí chřipky v 

chovu drůbeže. Vyšetření dnes (22. 1.) nákazu potvrdilo v malochovu drůbeže v obci Dlouhá 

Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké 

kachny z blízkého rybníka. 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 25. 1. 2021  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Kontrola SZPI potvrdila, že výrobci nechybovali u potravin ošetřovaných ionizujícím 

zářením 

 

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem detekovat 

u potravin použití tzv. ionizujícího záření. Inspektoři zjišťovali, zda výrobci na obalu uvádí 

informace o použití ionizujícího záření, jak vyžadují národní i evropské právní předpisy, resp. 

zda lze detekovat ionizující záření i u potravin, kde tato informace na obalu uvedena není. 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 22. 1. 2021  autor: SZPI 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/u-uhynulych-labuti-na-pisecku-byl-potvrzen-virus-ptaci-chripky.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/v-malochovu-drubeze-na-taborsku-potvrzena-ptaci-chripka.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrola-szpi-potvrdila-ze-vyrobci-nechybovali-u-potravin-osetrovanych-ionizujicim-zarenim.aspx
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE LEDNA Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz 

Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření 

v celé ČR 

 

 

 

Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních ptáků v různých lokalitách 

jižních Čech, rozhodla dnes Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení mimořádných 

veterinárních opatření s celorepublikovou působností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 26. 1. 2021  autor: SVS 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Varování spotřebitelům: toustový chléb obsahuje ostré kovové střepiny 

 

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou šarži 

potraviny: DAN CAKE Toast bread wholegrain – chléb toustový pšeničný s celozrnnou moukou, 

krájený, v balení 500 g, datum minimální trvanlivosti: 20.03.2021, výrobce: Dan Cake Polonia Sp. 

z o.o., ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów, Polsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 27. 1. 2021  autor: SZPI 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

SZPI důrazně varuje před nebezpečným doplňkem stravy s vysokým obsahem 

amygdalinu 

 

 

 

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

vysokou dávkou látky amygdalin, která se v těle po požití metabolizuje na kyanovodík a kyanidy. 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 28. 1. 2021  autor: SZPI 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/ptaci-chripka-je-potvrzena-v-dalsich-dvou-lokalitach-svs-prijima-veterinarni-opatreni-v-cele-cr.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-toustovy-chleb-obsahuje-ostre-kovove-strepiny.aspx
https://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-durazne-varuje-pred-nebezpecnym-doplnkem-stravy-s-vysokym-obsahem-amygdalinu.aspx
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TESTY 

dTest: Treska pestrá: jedna ryba – ale pokaždé chutná trochu jinak 

 

 

 

Treska pestrá patří mezi nejčastěji lovené ryby světa. Není proto divu, že se i v českých 

domácnostech stala synonymem pro mořské ryby. Redakce časopisu dTest poslala do 

laboratoře 18 vzorků mražených tresek ve formě filetů a tzv. filé, aby zkontrolovala jejich chuť, 

obsah rybího masa a také nežádoucích látek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 15. 1. 2021  autor: dTest  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN 

NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/dtest-treska-pestra-jedna-ryba-ale-pokazde-chutna-trochu-jinak.aspx
http://www.testypotravin.cz/
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

Jak na dětskou nimravku 

 

 

 

Nešťourej se v tom a jez! Možná vás tato věta také občas napadne při pohledu na strávníky 

rýpající se ve vámi uvařeném jídle. Nezoufejte a přečtěte si náš článek. Dozvíte se několik 

zajímavých a hravých nápadů, jak zaujmout děti, které nechtějí jíst. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 4. 1. 2021  autor: Mgr. Radana Večeřová  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Nové energetické štítky – aktualizovaný nástroj pro výběr úspornějších spotřebičů 

 

 

 

Od března letošního roku budou některé kategorie elektrospotřebičů označeny novými 

energetickými štítky – jedním z hlavních cílů této změny je přehlednější a aktuálnější zařazení 

výrobků do energetických tříd. Energetické štítky totiž už 25 let pomáhají evropským 

spotřebitelům v orientaci při výběru úspornějších elektrospotřebičů a po několika letech nastal 

čas k jejich aktualizaci.  

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 14. 1. 2021  autor: SEVEn  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Pozice SZPI k novele zákona o potravinách, která mj. řeší dozorové kompetence  

v restauracích 

 

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podporuje pozměňovací návrh k novele 

zákona o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb., který přináší sjednocení dozoru 

nad požadavky potravinového práva v zařízeních společného stravování otevřeného typu (např. 

restaurace, bary, kavárny, rychlé občerstvení) pod Potravinářskou inspekci. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 19. 1. 2021  autor: SZPI  

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2124
http://www.socr.cz/clanek/nove-energeticke-stitky-aktualizovany-nastroj-pro-vyber-uspornejsich-spotrebicu/
https://www.bezpecnostpotravin.cz/pozice-szpi-k-novele-zakona-o-potravinach-ktera-mj-resi-dozorove-kompetence-v-restauracich.aspx
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Hygienici důrazně varují před přijetím poslanecké novely zákona o potravinách 

 

 

 

Hygienici důrazně varují před přijetím poslanecké novely zákona o potravinách: reálně hrozí 

radikální snížení kvality státního zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací 

služby. 

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 20. 1. 2021  autor: HSHMP 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Objevte zmrazenou zeleninu a ovoce - přínos pro zdraví je zaručen 

 

 

 

Čerstvá zelenina a ovoce jsou obvykle nutričně nejvíce hodnotné. Ale mražené produkty mohou 

být také skvělou alternativou. Mražené ovoce a zelenina mají podobný obsah vitaminů a dalších 

důležitých živin jako čerstvé výrobky. Vyzkoušejte každý týden kombinaci čerstvého a 

mraženého, abyste dosáhli rovnováhy mezi cenou, pohodlím a zdravím.   

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 20. 1. 2021  autor: SZÚ 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

Konec zbytečných plastových odpadů se blíží. Vláda schválila návrh zákona 

 

 

 

Haldy odpadu z jednorázového plastového nádobí nebo plastových kelímků na horké nápoje se 

začnou tenčit. Vláda posunula směrem do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu 

vybraných plastových výrobků, který převádí do českého práva evropskou směrnici o 

jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a 

oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky). Nová legislativa zahrnuje hned několik typů 

opatření - od úplného zákazu některých výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné 

příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.   

Tato zpráva byla zkrácena. 

vydáno: 27. 1. 2021  autor: MŽP 

CELÝ ČLÁNEK ZDE 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-durazne-varuji-pred-prijetim-poslanecke-novely-zakona-o-potravinach.aspx
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/objevte-zmrazenou-zeleninu-a-ovoce-prinos-pro-zdravi-je
https://www.bezpecnostpotravin.cz/konec-zbytecnych-plastovych-odpadu-se-blizi-vlada-schvalila-navrh-zakona.aspx
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