PŘEHLED LEGISLATIVY a novinek ZA OBDOBÍ LEDEN 2016

LEGISLATIVA ČR
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 363/2015 Sb. o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním
veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční
veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
Účinnost od 1. 1. 2016

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním
veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční
veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015 ve znění 363/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství ve znění 327/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016
Nařízení vlády č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o
provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů
Účinnost od 1. 1. 2016
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/01/direct-access.html?ojYear=2016) za měsíc leden.

OBECNÉ USTANOVENÍ
Oprava rozhodnutí Rady přidružení EU-Maroko č. 1/2011 (2011/293/EU) ze dne 30. března 2011
o změně přílohy II protokolu č. 4 k evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé obsahující seznam
operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby
konečný produkt mohl získat status původu (Úř. věst. L 141, 27. 5. 2011)
ÚV L 17, 26. 1. 2016, s. 23
Rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2016 ze dne 3. prosince 2015 o změně
protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce [2016/121]
ÚV L 23, 29. 1. 2016, s. 79

BEZPEČNOST
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky
pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně
Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014
ÚV L 3, 6. 1. 2016, s. 5
Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační
mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89
a (Euratom) č. 770/90
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 2

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení Komise (EU) 2016/27 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění přílohy III a IV nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení
a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
ÚV L 9, 14. 1. 2016, s. 4
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/39 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení
(ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo
jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity
v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
ÚV L 11, 16. 1. 2016, s. 3
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/41 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha II
rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí nebo jejich částí,
z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů
a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2016) 41)
ÚV L 11, 16. 1. 2016, s. 8

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/105 ze dne 27. ledna 2016, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol
jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 4, 6
a 13
ÚV L 21, 28. 1. 2016, s. 74
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování
s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 271, 16. 10. 2015)
ÚV L 21, 28. 1. 2016, s. 88
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/112 ze dne 27. ledna 2016, 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 23, 29. 1. 2016, s. 14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/124 ze dne 29. ledna 2016, kterým se schvaluje látka PHMB
(1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 4
ÚV L 24, 30. 1. 2016, s. 1

KONTAMINANTY
Nařízení Komise (EU) 2016/1 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát,
boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon,
pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram
v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 2, 5. 1. 2016, s. 1
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Doporučení Komise (EU) 2016/22 ze dne 7. ledna 2016 o prevenci a snížení kontaminace lihovin
z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o zrušení doporučení 2010/133/EU
ÚV L 6, 9. 1. 2016, s. 8
Nařízení Komise (EU) 2016/46 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl
a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 12, 19. 1. 2016, s. 28
Nařízení Komise (EU) 2016/53 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 2
Nařízení Komise (EU) 2016/60 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos
v některých produktech nebo na jejich povrchu
ÚV L 14, 21. 1. 2016, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2016/67 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl,
propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 15, 22. 1. 2016, s. 2
Nařízení Komise (EU) 2016/75 ze dne 21. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl
v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 16, 23. 1. 2016, s. 8
Nařízení Komise (EU) 2016/71 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
1-methylcyklopropen,

flonikamid, flutriafol,

kyselinu indolyloctovou,

kyselinu indolylmáselnou,

pethoxamid, pirimikarb, prothiokonazol a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 20, 27. 1. 2016, s. 1
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ÚŘEDNÍ KONTROLA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016, kterým se ukládají zvláštní
podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie
a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014
ÚV L 8, 13. 1. 2016, s. 1

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/42 ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění příloha
prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce
patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2016) 209)
ÚV L 11, 16. 1. 2016, s. 10

PŘIDATNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení Komise (EU) 2016/54 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam
aromatických látek Unie
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 40
Nařízení Komise (EU) 2016/55 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 43
Nařízení Komise (EU) 2016/56 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu
(E 392) v roztíratelných tucích
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 46

GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/87 ze dne 22. ledna 2016 o stažení stávajících produktů
získaných z MON 863 (MON-ØØ863-5) z trhu a o zrušení rozhodnutí 2010/139/EU, 2010/140/EU
a 2010/141/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici
MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810
(MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) a MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), sestávají
z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2016) 204)
ÚV L 17, 26. 1. 2016, s. 10
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VÍNO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/38 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (ES)
č. 555/2008, pokud jde o maximální strop záloh na podporu investic a inovací v rámci vnitrostátních
programů podpory v odvětví vína
ÚV L 11, 16. 1. 2016, s. 1

DRŮBEŽ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/57 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení
(ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích
zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat
drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě
Minnesota
ÚV L 13, 20. 1. 2016, s. 49

VEPŘOVÉ MASO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/85 ze dne 25. ledna 2016, kterým se pozastavuje podávání
žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU)
2015/2334
ÚV L 17, 26. 1. 2016, s. 10

VEJCE A VAJEČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/15 ze dne 7. ledna 2016, kterým se schvaluje program Bývalé
jugoslávské republiky Makedonie pro tlumení salmonel u nosnic a mění příloha I nařízení (ES)
č. 798/2008, pokud jde o položku pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na seznamu třetích
zemí, z nichž lze do Unie dovážet konzumní vejce
ÚV L 5, 8. 1. 2016, s. 1
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NOVINKY
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

RÁDCE ŠKOLNÍ JÍDELNY DÍL 1., DÍL 2.
Vydáno: 5. 1. 2016
Autor: Státní zdravotní ústav
SZÚ vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ke
spotřebnímu koši. Nyní byl doplněn Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše.
Publikace se jmenuje Rádce školní jídelny 1 a snaží se vysvětlit, jak sestavovat jídelníček pro zařízení
školního stravování tak, aby byl dostatečně pestrý. Při sestavování jídelníčku dle Rádce školní jídelny
1 dojde k dostatečnému plnění spotřebního koše. Tato metodika Ministerstva zdravotnictví přispívá
k plnění Národní strategie Zdraví 2020.
Publikaci si můžete stáhnout zde
Stáhněte si i Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše
Zdroj: Státní zdravotní ústav

VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O GMO
Vydáno: 5. 1. 2016
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 4. 1. 2016.
Ke konci starého roku vláda schválila návrh novely zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty (dále jen "zákon o GMO"). Těsně před Vánocemi
byl návrh rozeslán poslancům. Předkladatel návrhu - Ministerstvo životního prostředí - počítá s tím, že
nový zákon začne platit od 1.4.2016.
Novela se týká dvou hlavních oblastí, a to:
1. zjednodušení administrativy v případě uzavřeného nakládání s GMO
Současný zákon o GMO je pro 1. kategorii rizika uzavřeného nakládání přísnější, než vyžadují
předpisy EU. Oprávněné osoby i správní úřady jsou tak zatěžovány nadbytečnou administrativou.
Cílem novely zákona je odstranit povinnosti, které jdou nad rámec příslušného předpisu EU (směrnice
Evropské komise a Rady č. 2009/41/ES), při zachování spolehlivosti hodnocení rizika nakládání s
GMO. Jedná se především o zrušení oznamování nových GMO v 1. kategorii rizika na pracovišti,
které již bylo předmětem předchozího oznámení, a zrušení havarijních plánů pro 1. kategorii rizika.
2. umožnění zákazu či omezení pěstování GM plodin v ČR
Směrnice EU 2015/412 umožňuje členským státům na svém území omezit či zakázat pěstování GM
plodin, které byly na úrovni EU schváleny pro uvádění na trh. Stávající zákon o GMO takové omezení
nebo zákaz neumožňuje, což může být problémem v případě, že ČR bude chtít toto pěstování na
svém území v odůvodněných případech omezit nebo zakázat. V novele se navrhuje, aby omezení či
zákaz pěstování určité GM plodiny byly přijaty ve formě vládního opatření obecné povahy.
V prvním případě jde jistě o pozitivní zprávu pro uživatele, kteří s GMO pracují v uzavřených
prostorách např. laboratoří; zjednoduší se jim nezbytné papírování.
V druhém případě jde o nezbytnou záležitost – harmonizaci národního práva s předpisy EU. Zároveň
s tím se však otevírají dveře pro snadnější politickou manipulaci v oblasti GMO; o (ne)pěstování GM
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plodin v ČR bude rozhodovat vláda. Nutno však dodat, že předložená novela zákona o GMO už jen
uvádí do praxe dohodu, která vznikla na úrovni EU.
Další osud návrhu novely zákona lze sledovat

ve

sněmovním

tisku

č.

686/0

-

viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=686&CT1=0.
Zdroj: Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Převzato z: BIOTRIN

ROČENKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2014
Vydáno: 6. 1. 2016
Autor: MZe
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a Českou technologickou
platformou pro ekologické zemědělství ročenku ekologického zemědělství za rok 2014.
Ročenka podává informace o aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v
České republice.
PŘÍLOHY – ROČENKA EZ 2014

HTTP://EAGRI.CZ/PUBLIC/WEB/MZE/ZEMEDELSTVI/EKOLOGICKEZEMEDELSTVI/STATISTIKA-A-PRUZKUMY/ROCENKA-EKOLOGICKEHO-ZEMEDELSTVI2014.HTML

ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

SVS NAŘÍDILA STAŽENÍ MASNÉHO VÝROBKU, KTERÝ OBSAHOVAL ÚLOMEK
KOVU
Vydáno: 8. 1. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 8. 1. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) dnes nařídila stáhnout z prodeje Uherskou klobásu od výrobce
Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., prodávanou obchodním řetězcem Lidl. Důvodem
stahování výrobku z trhu je nález úlomku injekční jehly, což je v rozporu s požadavky na
bezpečnost potravin.
SVS obdržela podnět k prošetření od Státní zemědělské a potravinářské inspekce dne 7. 1. 2016 na
základě stížnosti zákaznice. Kovový úlomek se nacházel v klobáse zakoupené v prodejně Lidl v
Teplicích. Celkem dvě šarže výrobku jsou v prodeji od 23. 12. 2015 a od 28. 12. 2015. Jejich celková
hmotnost činí 2 100 kg (8 400 ks).
V současné době probíhá došetřování celého případu. Zakoupený výrobek je možné vrátit zpět v
místě prodeje.
Identifikace výrobku:
Název: Uherská klobása PIKOK 250 g OA
Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56, Telč, CZ 127
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Datum minimální trvanlivosti: 26. 2. 2016 (šarže 7230); 2. 3. 2016 (šarže 7304)
Množství: 2 100 kg
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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PRAŽSKÁ PIVNICE U ZLATÉHO TYGRA OPAKOVANĚ ČEPOVALA POD MÍRU
Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 1. 2016.
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je od r. 2015 pověřena ke kontrolám provozoven
společného stravování a mj. zde provádí i kontroly odpovídajícího objemu podávaných nápojů včetně
točeného piva.
V rámci těchto kontrol inspektoři SZPI opakovaně zjistili nevyhovující objem podávaného točeného
piva v pivnici U Zlatého tygra (kontrolovaná osoba: Jan Hendrych) na adrese Husova 228/17, 110 00
Praha. Objem natočeného piva nižší o výrazných 10 – 15% u všech - celkem sedmi - měřených
vzorků zjistili inspektoři během dvou kontrol uvedené provozovny.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/prazska-pivnice-u-zlateho-tygra-opakovane-cepovala-pod-miru.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

ČR SOUČÁSTÍ KONTROLNÍHO PLÁNU EU PRO MED A RYBY
Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 1. 2016.
Odběr a laboratorní analýzu celkem devadesáti vzorků medu a sto šedesáti tří vzorků ryb v ČR v r.
2015 spolufinancovala Evropská unie. Kontrola se uskutečnila v rámci koordinovaného kontrolního
plánu (KKP) EU pro uvedené komodity. Při akci probíhající v celém roce 2015 dozorové orgány
v členských státech EU odebraly celkem 2237 vzorků medů určených ke konzumaci a 3906 vzorků
ryb. Odběr a analýzu vzorků EU hradila České republice do výše 17 100 EUR.
Cílem KKP je zvýšit porozumění, proč dochází k nárůstu nekalých praktik a podvodnému jednání u
uvedených komodit. KKP se vyznačuje sjednoceným odběrem vzorků a analytických metod, které
zúčastněné země aplikují po určité období a výsledky je tak možné plnohodnotně porovnat a
vyhodnotit.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/cr-soucasti-kontrolniho-planu-eu-pro-med-a-ryby.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

OVOCI A ZELENINĚ SE DAŘÍ NAJÍT CESTU K DĚTEM DO ŠKOL.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSPĚŠNĚ ČERPÁ EVROPSKOU DOTACI
Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 12. 1. 2016.
Ministerstvu zemědělství se úspěšně daří čerpat evropskou dotaci do projektu Ovoce a
zelenina do škol. Může totiž využívat i peníze určené původně jiným členským státům, které je
vyčerpat nedokázaly. Čeští školáci tak dostali navíc zdarma v loňském školním roce zeleninu a
ovoce za 64 milionů korun (celková výše podpory byla 190 milionů), v letošním za 47 milionů
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(celková výše podpory dle odhadu 194 milionů). Na dnešní tiskové konferenci Ministerstvo
zemědělství také oznámilo, že podá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení
podmínek přímých plateb zemědělcům (tzv. kontrola podmíněnosti), kterou požaduje Evropská
komise.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ovoci-a-zelenine-se-dari-najit-cestu-k-detem-do-skol-ministerstvozemedelstvi-uspesne-cerpa-evropskou-dotaci.aspx
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

SYNTETICKÁ BIOLOGIE
Vydáno: 13. 1. 2016
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 12. 1. 2016.
Syntetická biologie představuje novou, rychle se vyvíjející oblast, která spojuje tradiční biotechnologie
s technickými obory a informačními technologiemi. Kombinuje vědu, technologie a inženýrské postupy
s cílem usnadnit a zrychlit poznání, vytváření, výrobu anebo modifikaci genetických materiálů, živých
organismů a biologických systémů.
O
konkrétních
možnostech

využití

syntetické

biologie

viz

článek Vesmíru

zde: http://vesmir.cz/2014/05/04/synteticka-biologie-clovek-konstrukter-zivota/.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/synteticka-biologie.aspx
Zdroje:
OECD
http://www.oecd.org/science/biotrack/Biotech-Update-No27-4-July-2014.pdf
Úmluva o biologické rozmanitosti
https://www.cbd.int/doc/?meeting=SYNBIOAHTEG-2015-01
Vědecké výbory EK
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_044.pdf
Workshop on Synthetic Biology, Luxembourg, 15 Dec 2015
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/events/ev_20151210_en.htm
Převzato z: BIOTRIN

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ JUREČKA NA VELETRHU V BERLÍNĚ: PODNIKÁME
ŘADU KROKŮ NA PODPORU ZEMĚDĚLSKÉHO EXPORTU
Vydáno: 15. 1. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 15. 1. 2016.
Odborníkům i veřejnosti je určen mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a
zahradnictví Internationale Grüne Woche (IGW) 2016, který dnes začal v Berlíně. Výstavy, která
se poprvé konala před 90 lety, se tradičně s národní expozicí účastní i Česká republika. Pro
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vystavovatele je účast na IGW prestižní záležitostí, často je místem setkávání nejvyšších
představitelů agrárního sektoru zemí západní, střední i východní Evropy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-jurecka-na-veletrhu-v-berline-podnikame-radu-krokuna-podporu-zemedelskeho-exportu.aspx
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
PŘÍLOHY
•

přehled firem
Zdroj: MZe

(DOC, 51 KB)

KONTROLY VÁNOČNÍCH KAPRŮ ZJISTILY ZÁVADU U PĚTI PROCENT
PRODEJCŮ
Vydáno: 18. 1. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 18. 1. 2016.
Podobně jako v předchozích letech, i v závěru loňského roku kontrolovali úřední veterinární
lékaři Státní veterinární správy (SVS) prodejce kaprů v ulicích. Zkontrolováno bylo více než 700
prodejních míst. Zhruba v pěti procentech případů byla zjištěna nějaká závada. Nejčastěji se
jednalo o nedostatky v dodržování čistoty a pořádku v místě prodeje, nesplnění povinnosti
nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě či chybějící doklady o původu
zboží. Byly navrženy pokuty v úhrnné výši několika desítek tisíc korun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-vanocnich-kapru-zjistily-zavadu-u-peti-procent-prodejcu.aspx
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

NOVELA VINAŘSKÉHO
SUDOVÉHO VÍNA

ZÁKONA

ZPŘÍSŇUJE

PODMÍNKY

PRODEJE

Vydáno: 18. 1. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 18. 1. 2016.
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, kterou dnes
schválila vláda. Novela mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej sudového vína.
Zvyšují se i pokuty za falšování vína, a to až na 50 milionů korun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-zprisnuje-podminky-prodeje-sudovehovina.aspx
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe
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GM BRAMBORY S NĚKOLIKA PŘEDNOSTMI
Vydáno: 22. 1. 2016
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 22. 1. 2016.
V USA byly schváleny geneticky modifikované (dále „GM“) brambory, které přinášejí hned několik
výhod oproti klasickým bramborám. Jedná se o GM brambory Innate™ 2. generace, které
vyprodukovala americká společnost J.R. Simplot Company.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/gm-brambory-s-nekolika-prednostmi.aspx
Zdroj:
http://www.simplotplantsciences.com/index.php/press-releases/view/innate-second-generation-potatoreceives-fda-safety-clearance
Převzato z: BIOTRIN

O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ KONTROLY S CELNÍ SPRÁVOU ČR
Vydáno: 22. 1. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 22. 1. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) provedla v závěru loňského roku další společnou kontrolní akci
s Celní správou České republiky. Zaměřila se na hraniční přechody v 11 krajích. Ve více než
třetině z celkem 45 kontrol byla zjištěna alespoň jedna závada. Šlo zejména o nesplnění
nahlašovací povinnosti, chybějící doklady a nesrovnalosti ve značení zboží. Do ČR nebylo
vpuštěno bezmála 22 tun živočišných produktů (mletého a výsekového masa). Téměř šedesát
hlídek celníků zkontrolovalo tisícovku dopravních prostředků, zajistilo 800 kusů neznačených
cigaret a půl kilogramu tabáku. Při kontrolním vážení byla uložena sankce ve výši 16 500 korun
a kauce 34 000 korun. Mimo jiné celníci vybrali u dvanácti osob nedoplatky ve výši 13 000
korun. Potvrdilo se, že společné kontrolní akce s celníky jsou velmi účinným a prospěšným
nástrojem veterinárního dozoru.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/o-vysledcich-spolecne-kontroly-s-celni-spravou-cr.aspx
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

OBSAH MASA V MRAŽENÝCH RYBÍCH VÝROBCÍCH MUSÍ ODPOVÍDAT
ÚDAJŮM NA OBALE
Vydáno: 22. 1. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 21. 1. 2016.
Mražené ryby jsou z dlouhodobého hlediska problémovou komoditou. Důvodem zpravidla naštěstí
není přítomnost zdraví nebezpečných látek či mikroorganismů. Skutečné složení výrobků však často
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neodpovídá údajům uvedeným na obale. Potvrdily to výsledky mimořádné kontrolní akce, kterou
provedla Státní veterinární správa v loňském roce. Laboratorní vyšetření ukázala, že u téměř čtvrtiny
odebraných vzorků mražených ryb neodpovídá údaj o čisté hmotnosti uváděný na obale skutečnosti. Z
pohledu obsahu masa byla nevyhovující téměř pětina vzorků.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/obsah-masa-v-mrazenych-rybich-vyrobcich-musi-odpovidatudajum-na-obale.aspx
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

POTRAVINY KLASA V ROCE 2015 TÉMĚŘ BEZ ZÁVAD
Vydáno: 26. 1.2 016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 1. 2016.
Třináctým rokem uskutečňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelnou
kontrolní akci na potraviny označené národní značkou kvality KLASA. V roce 2015 inspektoři SZPI
hodnotili celkem 214 šarží takto označených potravin. Výrobky KLASA musejí splňovat nejen
požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky
vyplývající z podmínek pro používání národní známky kvality.
V rámci kontrol rozprostřených do celého loňského roku inspektoři zjistili porušení pravidel známky
KLASA ve dvou případech: (1.) 100% mošt z hrušek, který obsahoval oxid siřičitý, jehož přítomnost v
potravině označené 100% mošt není povolena a výrobce tak porušil evropské nařízení o
potravinářských přídatných látkách a (2.) dortík s jahodovou náplní, který nebyl označen logem
národní značky Klasa a nebyla tak splněna povinnost označit oceněný výrobek logem nejpozději do
půl roku od udělení značky.
Kontroly jsou aktuálně nastavené tak, aby nově oceněnou potravinu SZPI zkontrolovala v řádu
několika měsíců od udělení známky. Zároveň každý oceněný výrobek inspekce zkontroluje alespoň
jednou za dva roky.
Výsledky kontrol jasně ukazují vysoký standard bezpečnosti, jakosti a hygieny u potravin nesoucích
národní značku kvality KLASA. Výsledky minulých kontrol naleznete na webu Potraviny na pranýři.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

INSPEKCE NEVPUSTILA NA TRH PŘES 18 TUN ARAŠÍDŮ Z ČÍNY
Vydáno: 26. 1. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 1. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nevpustila do vnitřního trhu EU zásilku celkem
18 300 kg neloupaných arašídů z Číny. Při kontrole v celním prostoru Rudná u Prahy přitáhla
pozornost inspektorů skutečnost, že identifikační kód zásilky vyznačený na obalech - PP pytlích –
neodpovídal identifikačnímu kódu na dokumentaci, která měla prokazovat zdravotní nezávadnost
potraviny. Dovozce tak předkládal výsledky odběru vzorků a analýzy, které se dle kódu nevztahovaly
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ke skutečně dovážené šarži arašídů. Tím dovozce porušil evropské nařízení 884/2014, které
stanovuje podmínky dovozu vybraných potravin z některých zemí v důsledky rizika výskytu aflatoxinů.
Na základě této skutečnosti SZPI vydala závazné stanovisko, na základě kterého nelze propustit
zásilku na trh v ČR a zboží tak nemohlo ohrozit konečného spotřebitele. Odběratelem zásilky v ČR je
společnost Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK TRADE, která ji musí zlikvidovat, nebo vyvézt mimo EU,
např. zpět do země původu.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

KEČUPY SE ZNAČKOU KVALITY KLASA USPĚLY
Vydáno: 27. 1. 2016
Autor: SZIF
Informace SZIF o výrobcích oceněných značkou kvality KLASA.
Kečupy s označením Klasa prokázaly svou kvalitu v nezávislém testu, který proběhl ve spolupráci s
Potravinářskou komorou a Světem potravin. V testu bylo prověřeno 12 různých druhů kečupů, z toho
dva s označením KLASA - Otma Gurmán Extra kečup a Kand Tomato ketchup sladký. Oba dva
kečupy, na jejichž obalu naleznete logo KLASA, se umístily na horních příčkách - prvním a třetím
místě. Vynikají nízkým až průměrným obsahem soli, vysokým obsahem rajčatové sušiny a neobsahují
žádné přídatné látky. S výsledky testu se můžete seznámit v měsíčníku Svět potravin 01/2016.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kecupy-se-znackou-kvality-klasa-uspely.aspx
SZIF - Odbor administrace podpory kvalitních potravin
www.eklasa.cz
Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

INFORMACE K VÝSKYTU LEGIONELLY V ULICI PŘÍBORSKÁ, PRAHA 9 –
LETŇANY
Vydáno: 27. 1. 2016
Autor: Hygienická stanice hl. m. Prahy
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Informace k výskytu Legionelly v ulici Příborská, Praha 9 – Letňany + mapka dotčených objektů
Přiložený soubor:
Informace k výskytu Legionelly v ulici Příborská, Praha 9 – Letňany + mapka dotčených objektů (pdf,
419 kB)
Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy
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DALŠÍ NOVINKY
SENÁT ZPŘÍSNIL ZÁKON NA OCHRANU DODAVATELŮ PŘED ŘETĚZCI
Vydáno: 13. 1. 2015
Autor: financninoviny.cz
Praha - Senát dnes schválil novelu zákona o významné tržní síle, která má více chránit dodavatele
před nekalými praktikami obchodních řetězců. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu může novela
zdražit potraviny a umožňuje šikanovat odběratele. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však už
dříve obavy ze zdražení odmítl. Zákon nyní míří k podpisu prezidenta.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/senat-zprisnil-zakon-na-ochranu-dodavatelu-predretezci/1302611?nt
Zdroj: www.finacninoviny.cz

POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA SPOUŠTÍ PROJEKT CECHOVNÍCHNOREM
Vydáno: 13. 1. 2015
Autor: e15.cz
Potravinářská komora odstartovala projekt takzvaných cechovních norem, tedy označování
nadstandardně kvalitních českých výrobků. Norem, jež by měly spojit kvalitu s původem výrobku v ČR,
je nyní 120. Výrobků, které jsou podle nich vyrobeny, je zatím 112. Další stovky potravinářských
produktů by měly brzy přibýt. Uvedl to ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory
Miroslav Koberna.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/potravinarska-komora-spousti-projekt-cechovnich-norem1261835
Zdroj: http://www.e15.cz/
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