PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
PROSINEC 2019
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové účinné předpisy
Nařízení vlády č. 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Platnost od 12. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Zrušeno k 31. 12. 2022

Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č.
235/2014 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
Poslední změna: 10. 12. 2019

Cíle návrhu
Zákon mění limit nejnižší hodnoty zboží, včetně daně z přidané hodnoty, kterou musí fyzická osoba ze
zemí, které jsou mimo Evropskou unii, zaplatit u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni, aby jí při
prokazatelném vývozu zboží vznikl nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží v
České republice. Původní limit 2000 Kč se mění na 1000 Kč.
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Historie procesu
Poslanecká sněmovna
28. 11. 2019 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
2. 12. 2019 – V připomínkovém řízení
10. 12. 2019 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6673902.htm

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: 6. 12. 2019

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
7. 12. 2018 – Ukončení sběru připomínek
20. 5. 2019 – Projednáno vládou, schváleno
Poslanecká sněmovna
5. 6. 2019 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
6. 12. 2019 – Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
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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://eurlex.europa.eu/oj/2019/12/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc prosinec.

GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2080 ze dne 28. listopadu 2019 o povolení uvedení
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sestávají z ní
nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
(oznámeno pod číslem C(2019) 7477) (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 51
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2081 ze dne 28. listopadu 2019 o obnovení povolení pro
uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou T45 (ACS-BNØØ8-2) nebo
jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v důsledku
obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005 (oznámeno pod číslem C(2019)
7480) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 57
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2083 ze dne 28. listopadu 2019 o obnovení povolení pro
uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají
z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
(oznámeno pod číslem C(2019) 7482) (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 68
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2084 ze dne 28. listopadu 2019 o obnovení povolení pro
uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704 -12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají
z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
(oznámeno pod číslem C(2019) 7483) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 74
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2085 ze dne 28. listopadu 2019 o povolení uvádění
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-402789 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 ×
DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 8419) (Pouze francouzské znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 80
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2086 ze dne 28. listopadu 2019 o povolení uvádění
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
× DAS-40278-9 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých
událostí MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich
vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod
číslem C(2019) 8425) (Pouze francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 87
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2087 ze dne 28. listopadu 2019 o povolení uvedení
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 ×
GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět jednoduchých událostí Bt11,
MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2019) 8428) (Pouze
nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 94

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2182 ze dne 16. prosince 2019 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pan Galego“ / „ Pan Gallego“
(CHZO)
ÚV L 330, 20. 12. 2019, s. 42
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2183 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Cordero Manchego“ (CHZO)
ÚV L 330, 20. 12. 2019, s. 43
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/218 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Riso del Delta del Po“ (CHZO)
ÚV L 330, 20. 12. 2019, s. 44
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2185 ze dne 16. prosince 2019, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Bleu du Vercors-Sassenage“ (CHOP)
ÚV L 330, 20. 12. 2019, s. 45
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2202 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Olio di Puglia“ (CHZO)
ÚV L 332, 23. 12. 2019, s. 12
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2203 ze dne 16. prosince 2019 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Black Pudding Sneem“ (CHZO)
ÚV L 332, 23. 12. 2019, s. 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2204 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Κρασοτύρι Κω“ (Krasotiri Ko) /
„Τυρί της Πόσιας“ (Tiri tis Possias) (CHZO))
ÚV L 332, 23. 12. 2019, s. 14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2205 ze dne 16. prosince 2019 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Κριτσά“ (Kritsa) (CHZO)]
ÚV L 332, 23. 12. 2019, s. 15

EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2018 ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2041] (Text s významem pro EHP)
ÚV L 323, 12. 12. 2019, s. 7
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11-13/2018 ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/2047-2049] (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 323, 12. 12. 2019; s. 22, 24 a 26
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2018 ze dne 9. února 2018, kterým se mění protokol 47 (o
odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2019/2070] (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 323, 12. 12. 2019, s. 67

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2027 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví odchylka
od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES)) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU)
2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012
a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání
těchto licencí v roce 2020 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
ÚV L 313, 7. 12. 2019, s. 28
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2073 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření dohody mezi Spojenými státy
americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso
Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího
masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy
americké uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
ÚV L 316, 6. 12. 2019, s. 1
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2136 ze dne 5. prosince 2019 o zmocnění k zahájení jednání o změně
Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
ÚV L 324, 13. 12. 2019, s. 3
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2145 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření dohody jménem Evropské unie
ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro
drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa podle dohody o přidružení mezi Evropskou unií a
Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na
straně druhé
ÚV L 325, 16. 12. 2019, s. 41
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se
mění směrnice Rady 93/13 / EHS a směrnice 98/6 / ES, 2005/29 / ES a 2011/83 / EU Evropského
parlamentu a Rady pokud jde o lepší prosazování a modernizaci pravidel Unie v oblasti ochrany
spotřebitele (Text s významem pro EHP)
ÚV L 328, 18. 12. 2019, s. 7
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2163 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví spouštěcí
objemy pro roky 2020 a 2021 pro účely možného uplatňování dodatečných dovozních cel na některé
druhy ovoce a zeleniny
ÚV L 328, 18. 12. 2019, s. 58
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2179 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o přidělování celní kvóty zemi pro vysoce jakostní hovězí maso a
odchylku od tohoto prováděcího nařízení pro kvótový rok 2019/2020
ÚV L 330, 20. 12. 2019, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2186 ze dne 18. prosince 2019, 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 330, 20. 12. 2019, s. 46
Nařízení Rady (EU) 2019/2220 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013
o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské a průmyslové výrobky
ÚV L 333, 27. 12. 2019, s. 33
Nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013
o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u některých zemědělských a
průmyslových produktů
ÚV L 335, 27. 12. 2019, s. 1

BEZPEČNOST POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o
nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
pro průmysl potravin, nápojů a mléka (oznámeno pod číslem C(2019) 7989) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 313, 4. 12. 2019, s. 60
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Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici,
popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při
označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů
zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. Věst.
L 130, 17. 5. 2019)
ÚV L 316I, 6. 12. 2019, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2093 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES)
č. 333/2007, pokud jde o analýzu esterů 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) s mastnými kyselinami,
glycidylesterů mastných kyselin, chloristanu a akrylamidu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 317, 9. 12. 2019, s. 96
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES)
č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů s ohledem na ekologickou výrobu, označování a kontrolu
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 328, 18. 12. 2019, s. 61
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2165 ze dne 17. prosince 2019, kterým se povoluje změna
specifikací nového oleje ze semen potravinářského koriandru z Coriandrum sativum 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 328, 18. 12. 2019, s. 81
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH NÁRODNÍHO A KOORDINOVANÉHO
MONITORINGU REZIDUÍ PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ZA ROK 2018
Vydáno: 4. 12. 2019
Autor: SZPI
Na monitoringu reziduí pesticidů se podílejí dozorové orgány SZPI, SVS a ÚKZÚZ.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů
v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, se členské státy účastní kontrolního
programu Společenství s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v
potravinách rostlinného a živočišného původu, který je zahrnutý do Víceletého kontrolního plánu
pro kontrolu reziduí pesticidů v potravinách v ČR.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-vysledcich-narodniho-a-koordinovaneho-monitoringurezidui-pesticidu-v-potravinach-za-rok-2018.aspx
Zdroj: SZPI

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE SPOLEČNĚ S CELNÍM ÚŘADEM ZAMEZILA
UVEDENÍ ŠESTI A PŮL TUNY NEBEZPEČNÝCH SUŠENÝCH FÍKŮ NA TRH
Vydáno: 6. 12. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro
Středočeský kraj – územní pracoviště Rudná nevpustili do vnitřního trhu ČR zásilku potraviny
„Sušené fíky“, původem z Turecka v množství 6 660 kg.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-spolecne-s-celnim-uradem-zamezilauvedeni-sesti-a-pul-tuny-nebezpecnych-susenych-fiku-na-trh.aspx
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.: +420 542 426 613
Zdroj: SZPI
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VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI V PRAZE ODHALILI NELEGÁLNÍ POJÍZNOU
PRODEJNU DRŮBEŽE
Vydáno: 12. 12 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v Praze odhalili nelegální rozvážkový prodej drůbeže
neznámého původu v nevyhovujících hygienických podmínkách. Na podezřelý inzerát kolující na
sociálních sítích byla SVS upozorněna podnětem.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-v-praze-odhalili-nelegalni-pojizdnou-prodejnudrubeze.aspx
Zdroj: SVS

BAKTERIE RODU SALMONELLA JSOU NEJČASTĚJŠÍMI PŮVODCI EPIDEMIÍ
Z POTRAVIN V EU
Vydáno: 12. 12. 2019
Autor: KM EFSA
Výroční zpráva o trendech a zdrojích zoonóz v EU v roce 2018 zpracovaná EFSA a ECDC
Téměř každá třetí epidemie onemocnění způsobených potravinami v EU v roce 2018 byla
způsobena bakteriemi rodu Salmonella. To je jedno z hlavních zjištění výroční zprávy o trendech
a zdrojích zoonóz zveřejněné dnes Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a
Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/bakterie-rodu-salmonella-jsou-nejcastejsimi-puvodci-epidemii-zpotravin-v-eu.aspx
Zdroj: EFSA

SEZNAM MÍST SEZÓNNÍHO PRODEJE ŽIVÝCH RYB NA WEBU SVS
Vydáno: 17. 12. 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Tak jako v loňském roce zveřejňuje Státní veterinární správa (SVS) i letos před Vánoci na svých
internetových stránkách aktuální seznam nahlášených míst prodeje živých ryb.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/seznam-mist-sezonniho-prodeje-zivych-ryb-na-webu-svs.aspx
Zdroj: SVS
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EVROPU TRÁPÍ NOVÝ VIRUS RAJČETE A PAPRIKY
Vydáno: 18. 12. 2019
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ
Informujeme pěstitele rajčat a paprik a dodavatele osiv a sadby těchto rostlin o fytosanitárním
riziku, které aktuálně představuje do Evropy nově zavlečený virus. Jedná se o původce virové
hnědé vrásčitosti plodů rajčete, který způsobuje deformaci plodů a listů rajčete a papriky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/evropu-trapi-novy-virus-rajcete-a-papriky.aspx
Zdroj: ÚKZÚZ

25. VĚDECKÉ KOLOKVIUM EFSA: „KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP
K HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK MIKRO- A NANOPLASTŮ
V POTRAVINÁCH“
Vydáno: 19. 12. 2019
Autor: KM EFSA
Vědecké kolokvium se bude konat v Lisabonu ve dnech 8. – 9. 6. 2020.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/25-vedecke-kolokvium-efsa-koordinovany-pristup-k-hodnocenizdravotnich-rizik-mikro-a-nanoplastu-v-potravinach%E2%80%9D.aspx
Zdroj: EFSA

PŘÍRUČKA O PODMÍNKÁCH DOVOZU/VÝVOZU ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ
A POTRAVIN VE VZTAHU K ZEMÍM MIMO EU
Vydáno: 20. 12. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Příručka MZe pro začínající podnikatele
Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím
mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů
vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských
výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří
hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace
nezbytné k zahájení takovéto činnosti.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prirucka-o-podminkach-dovozu-vyvozu-zemedelskych-vyrobku-apotravin-ve-vztahu-k-zemim-mimo-eu.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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ZNAČKU KLASA ZÍSKALO 14 NOVÝCH VÝROBKŮ
Vydáno: 20. 12. 2019
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Logem kvality KLASA se může nově pyšnit 14 tuzemských produktů. Mezi oceněnými výrobky
najdete nejen kvalitní zeleninu a ovoce, ale také masné výrobky, rýži a sýrový snack.
Spotřebitelům umožňuje značka lepší orientaci mezi potravinami v prodejnách a usnadňuje
nákup kvalitních českých potravin. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt logo KLASA na
obalech celkem 921 produktů od 225 českých a moravských výrobců.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ziskalo-14-novych-vyrobku.aspx
Zdroj: SZIF

SVS NA VYSOČINĚ ODHALILA PŮL TUNY MASA NEZNÁMÉHO PŮVODU
PŘEPRAVOVANÉHO ZA NEVHODNÝCH PODMÍNEK
Vydáno: 30. 12. 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s celní správou a policií objevili na
dálnici D1 u Tasova na Žďársku při kontrole vozidla s rakouskou poznávací značkou 27 jatečně
upravených kusů jehňat, 1 ovci, 1 kozu a 1 přepravku drobů o celkové váze 520 kg. Veškeré
potraviny byly neznámého původu, bez označení a bez jakýchkoli průvodních dokladů. Uvedené
maso bylo navíc převáženo v nevhodných podmínkách a při nedodržení doporučené teploty.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-vysocine-odhalila-pul-tuny-masa-neznameho-puvoduprepravovaneho-za-nevhodnych-podminek.aspx
Zdroj: SVS
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
HOTELY: NÁVŠTĚVNOST V NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH TŘÍ- A
ČTYŘHVĚZDIČKOVÝCH HOTELECH V ČR V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
MEZIROČNĚ STOUPLA
Vydáno: 15. 12. 2019
Autor: SOCR ČER
Informace publikované na portálu socr.cz
Ačkoli by se dalo čekat, že vzmáhající se segment alternativního ubytování v kontrastu
s turismem využívajícím hromadné ubytovací kapacity začne významněji měnit proporce,
statistiky ČSÚ o jejich klesající váze zcela nepřesvědčují. Kdo se vlastně v hotelech ubytovává?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/hotely-navstevnost-v-nejvyhledavanejsich-tri-a-ctyrhvezdickovychhotelech-v-cr-v-letnich-mesicich-mezirocne-stoupla/
Zdroj: SOCR ČR

UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZOVATELE STRAVOVACÍCH SLUŽEB A
DOVOZCE MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ PRO STYK S POTRAVINAMI
Vydáno: 12. 12. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje, že dne 14. 12. 2019
začnou platit nová pravidla pro dovoz materiálů a předmětů pro styk s potravinami, neboť od
tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 (dále jen „nařízení“).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/upozorneni-pro-provozovatele-stravovacich-sluzeb-a-dovozcematerialu-a-predmetu-pro-styk-s-potravinami.aspx
Zdroj: HSHMP
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PROVOZOVATELÉ STÁNKŮ S OBČERSTVENÍM NA PRAŽSKÝCH
VÁNOČNÍCH TRZÍCH ZAPOMÍNAJÍ NA DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH
PRAVIDEL
Vydáno: 13. 12. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Poznatky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") z terénu ukazují, že
provozovatelé stánků s občerstvením na vánočních trzích v Praze základní hygienická pravidla
většinou dodržují. Přesto, jak odhalila kontrola pražských hygieniků na vánočních trzích, se
najdou i negativní výjimky. Z 42 kontrolovaných stánků s prodejem občerstvení a nápojů
umístěných na vánočních trzích pražští hygienici v 6 stáncích zjistili nedostatky závažného
charakteru a v 1 stánku drobnější prohřešek. Pochybení se tak vyskytla v 17 % kontrolovaných
stáncích. Kontroly probíhaly na vánočních trzích v centrálních částech metropole, tedy na území
městských částí Praha 1, 2, 3 a 5.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovatele-stanku-s-obcerstvenim-na-prazskych-vanocnichtrzich-zapominaji-na-dodrzovani-hygienickych-pravidel.aspx
Zdroj: HSHMP

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MZ ČR PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY: MUSÍME TO
OPRAVIT
Vydáno: 13. 12. 2019
Autor: Státní zdravotní ústav
Informace Státního zdravotního ústavu
Po diskusi odborníků i veřejnosti zadalo MZ ČR úkol zaměřený na „rekonstrukci tzv. Nutričního
doporučení MZ ČR“ (ND). To používají školní jídelny (ŠJ) k sestavování jídelníčku. Ale také
hygienici zaměření na hygienu dětí a mládeže (HDM KHS). Musí naplnit literu zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ten ukládá, aby „podávané pokrmy měly odpovídající smyslové
vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny“.
Bohužel se tyto požadavky zákona v řadě případů nedodržují. Stát vkládá do školního stravování
asi 8 miliard Kč (na hlavu přispěje každý ročně 800 Kč) a rodiče dětí dalších více než 7 miliard
Kč. Jak dlouho se budou nedostatky tolerovat? Chce s tím společnost vůbec pohnout kupředu?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nutricni-doporuceni-mz-cr-pro-skolni-jidelny-musime-to-opravit.aspx
Zdroj: Státní zdravotní ústav
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PŘEMÝŠLELI JSTE O MNOŽSTVÍ SOLI V PEČIVU?
Vydáno: 16. 12. 2019
Autor: Státní zdravotní ústav
Infografika Státního zdravotního ústavu ukazuje obsah soli v pečivu.
Doporučená maximální dávka soli pro dospělého člověka je 5 g na den, to je asi jedna čajová
lžička. V ČR se denní dávka pohybuje často v množství až 15 g na den! Změřili jsme aktuálně
100 různých druhů pečiva v největších řetězcích. Nejvyšší a nejnižší obsah soli má více než 11
násobný rozdíl.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/premysleli-jste-o-mnozstvi-soli-v-pecivu.aspx
Zdroj: Státní zdravotní ústav
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