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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 9. 10. 2019
Účinnost od 1. 11. 2019

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

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE
PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A
JEJÍM ZNEUŽITÍ
Poslední změna: 15. 10. 2019

Cíle návrhu
Mezi hlavní principy navrhované právní úpravy patří zjednodušení konceptu významné tržní síly, která
bude konstruována jako ekonomická převaha stanovená na základě obratového kritéria jedné smluvní
strany nad druhou smluvní stranou, kdy smluvní strana s vyšším čistým obratem než druhá smluvní
strana má vždy ekonomickou převahu, tzn. významnou tržní sílu. Dále dochází k úpravě zneužití
významné tržní síly, kterého se bude moci dopustit odběratel (popř. aliance), jestliže působí v
zemědělském a potravinovém řetězci a jeho obrat za poslední účetní období překročí 5 mld. Kč. Návrh
upřesňuje, kdy se bude jednat o zneužití významné tržní síly – zejména při pozdní splatnosti, platbách
za přijetí do prodeje, rušení objednávek, jednostranné změně smluvních podmínek, nesouvisejících
platbách, náhradě za zhoršení jakosti dodávky, odmítnutí písemného potvrzení smlouvy, zneužití
obchodního tajemství, odvetných opatřeních za uplatňování zákonných práv nebo odškodnění za
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náklady na stížnosti. Závěrem návrh definuje zakázané praktiky, kdy pokud nebudou sjednány ve
smlouvě, půjde o vratky, platby za akceptaci zboží k nabídce, náklady na slevy, náklady na reklamu,
platbu za uvedení na trh, úhradu za pracovníky a úpravu obchodních prostor.

Historie procesu
Vláda
17. 9. 2019 – V připomínkovém řízení
15. 10. 2019 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6637397.htm

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ JEDNOTKOVÉ VÝŠE POPLATKU
ZA PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODU ODEBÍRANOU ZE ZDROJE PŘÍRODNÍ
MINERÁLNÍ VODY
Poslední změna: 18. 10. 2019

Cíle návrhu
Nařízení vlády stanovuje jednotkovou cenu poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje
přírodní minerální vody z původních 6 Kč/m3 na 9 Kč/m3.

Historie procesu
Vláda
17. 9. 2019 – V připomínkovém řízení
18. 10. 2019 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6638479.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/2019/10/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc říjen.

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1686 ze dne 8. října 2019, kterým podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje rozšíření používání izolátu hovězího mléka základní
syrovátkové bílkoviny jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 258, 9. 10. 2019, s. 13

LIMITY REZIDUÍ
Nařízení Komise (EU) 2019/1791 ze dne 17. října 2019, 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-dekanol,
2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifenbenzyl, fludioxonil,
fluopyram, mepiquat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselina S-abscisová a
trifloxystrobin v nebo na některých produktech (Text s významem pro EHP)
ÚV L 277, 29. 10. 2019, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2019/1792 ze dne 17. října 2019, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol,
fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v určitých
produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 277, 29. 10. 2019, s. 66

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1667 ze dne 27. září 2019 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Cârnaţi de Pleşcoi (CHZO)
ÚV L 255, 4. 10. 2019, s. 5
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1669 ze dne 30. září 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (CHOP)
ÚV L 256, 7. 10. 2019, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1670 ze dne 1. října 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení Grana Padano (CHOP)
ÚV L 256, 7. 10. 2019, s. 6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1674 ze dne 27. září 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení „Beurre d´Isigny“ (CHOP)
ÚV L 257, 8. 10. 2019, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1682 ze dne 2. října 2019 o registraci zeměpisného označení
lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787
Ямболска гроздова ракия / Гроздова ракия от /Мбол / Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot
Yambol
ÚV L 258, 9. 10. 2019, s. 6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1683 ze dne 2. října 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení (Crème d'Isigny (CHOP))
ÚV L 258, 9. 10. 2019, s. 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1684 ze dne 2. října 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení (Banon (CHOP))
ÚV L 258, 9. 10. 2019, s. 10
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1703 ze dne 4. října 2019, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení (Cidre de Normandie/Cidre normand (CHZO))
ÚV L 260, 11. 10. 2019, s. 11
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1718 ze dne 14. října 2019 o ochraně tradičních výrazů Opolo,
Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino,
Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino a Kvalitetno vino s kontroliranimjetlní kvalita vino KZP
indentifikující vína vyrobená v Chorvatsku
ÚV L 262, 15. 10. 2019, s. 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1725 ze dne 9. října 2019 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Telemea de Sibiu (CHZO)
ÚV L 263, 16. 10. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1751 ze dne 21. října 2019 o zapsání názvu Havarti (CHZO)
do registru chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
ÚV L 269, 23. 10. 2019, s. 1
Oprava delegovanému nařízení Komise (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení
původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů ve víně odvětví, postup pro námitky, omezení
použití, změny specifikací výrobku, zrušení ochrany, označování a obchodní úprava (Úřední věstník
Evropské unie L 9 ze dne 11. ledna 2019)
ÚV L 269, 23. 10. 2019, s. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o činnosti Unie po
přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních
(CHOP))
ÚV L 271, 24. 10. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1785 ze dne 18. října 2019, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Ragusano“ (CHOP))
ÚV L 272, 25. 10. 2019, s. 136
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1826 ze dne 25. října 2019 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Kaimiškas Jovarų alus (CHZO)]
ÚV L 279, 31. 10. 2019, s. 22
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EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 218 a 219/2017 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění
příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a
certifikace) Dohody o EHP [2019/1626,1627]
ÚV L 254, 3. 10. 2019, s. 21 a 23
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 220-223/2017 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění
příloha

II

(Technické

předpisy,

normy,

zkoušení

a

certifikace)

Dohody

o

EHP

[2019/1628,1629,1630,1631]
ÚV L 254, 3. 10. 2019; s. 25,26,27 a 29
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 236/2017 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění protokol
47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2019/1644]
ÚV L 254, 3. 10. 2019, s. 48
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 251/2017 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1657]
ÚV L 254, 3. 10. 2019, s. 74

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1661 ze dne 24. září 2019 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 251, 1. 10. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1759 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení
(EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho
závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového
mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 66
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1760 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I část 1
nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících
zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 69
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1761 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení
(EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých
jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup
zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 72
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1762 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.
206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých
území do seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a
čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 75
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1770 ze dne 23. října 2019, kterým se mění přílohy
rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a
jeho závislých území do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců,
pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno
pod číslem C(2019) 7639) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 107
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1772 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha II
rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a
jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek
některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské
spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7642) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 270, 24. 10. 2019, s. 113
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1786 ze dne 23. října 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 272, 25. 10. 2019, s. 137
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1811 a 1812 ze dne 23. října 2019 o zařazení určitého zboží
do kombinované nomenklatury
ÚV L 278, 30. 10. 2019, s. 1 a 4

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení komise (EU) 2019/1676 ze dne 7. října 2019, kterým se opravují některé jazykové verze
přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných
látkách (Text s významem pro EHP)
ÚV L 257, 8. 10. 2019, s. 11
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1787 ze dne 24. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení
(EU) č. 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky upravující dovoz krmiva potravin pocházejících
nebo zasílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP)
ÚV L 272, 25. 10. 2019, s. 140
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN: ZÁJEM O BIOPOTRAVINY ROSTE
Vydáno: 2. 10. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
Patnáctý ročník kampaně Ministerstva zemědělství Září – Měsíc biopotravin jednoznačně potvrdil
rostoucí zájem spotřebitelů o biopotraviny. Jejich spotřeba v České republice v letech 2016 až
2017 vzrostla až o 30,5 %. Dlouhodobým cílem kampaně je přibližovat spotřebitelům důvody,
proč nakupovat biopotraviny a propagovat ekologické zemědělství.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zari-mesic-biopotravin-zajem-o-biopotraviny-roste.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

STANOVISKO MZE (SVS A SZPI) KE ZPŮSOBU DOBROVOLNÉHO
OZNAČOVÁNÍ „BEZ E“ NEBO „BEZ PŘIDANÝCH E“
Vydáno: 7. 10. 2019
Autor: SZPI
Stanovisko MZe (SVS a SZPI) aplikují příslušné dozorové orgány vůči všem výrobkům uváděných na trh
v ČR
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanovisko-mze-(svs-a-szpi)-ke-zpusobu-dobrovolnehooznacovani-bez-e-nebo-bez-pridanych-e.aspx
Zdroj: SZPI

ZVĚŘINA Z POHLEDU VETERINÁRNÍHO DOZORU
Vydáno: 7. 10. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Podzimní období je v České republice tradičně mimo jiné také obdobím lovu zvěře, kdy se daleko
častěji než po zbytek roku objevuje v domácích kuchyních, na pultech obchodů i v restauracích
zvěřina. Coby komodita živočišného původu také ona spadá do oblasti zájmu veterinárního dozoru.
Následující text shrnuje pravidla pro uvádění zvěřiny na trh z pohledu veterinárního dozoru a jeho
úlohu v této oblasti.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zverina-z-pohledu-veterinarniho-dozoru.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA V TRŽNÍ SÍTI ZÁSILKU OVOCE
MANGO S 13X PŘEKROČENÝM LIMITEM PRO PESTICID
TRIFLOXYSTORBIN
Vydáno: 9. 10. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 10. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v rámci sledování cizorodých látek
v potravinách intenzívně věnuje i kontrole čerstvého ovoce včetně exotických druhů. Aktuální
kontrola v tržní síti zjistila šarži nevyhovujícího ovoce mango odrůdy Tommy Atkins, země
původu: Brazílie. Laboratorní rozbor v národní referenční laboratoři na SZPI potvrdil v ovoci
přítomnost pesticidu trifloxystrobin v množství 0,13 miligramů na kilogram (mg/kg), maximální
přípustné množství stanovuje právní předpis na 0,01 mg/kg.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-zasilku-ovoce-mangos-13x-prekrocenym-limitem-pro-pesticid-trifloxystrobin.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA NA TRHU ENERGETICKÝ NÁPOJ
TÉMĚŘ BEZ DEKLAROVANÝCH VITAMÍNŮ
Vydáno: 14. 10. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti dvě nevyhovující šarže
jednoho výrobku - energetického nápoje BLACK HORSE energy drink, blue ENERGY, balení 1 l,
výrobce: NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., Priemyselná 392, 027 42 Podbiel, Slovensko, vyrobeno
na Slovensku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-na-trhu-energeticky-napoj-temer-bezdeklarovanych-vitaminu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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SVS PODÁ TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT NA
JATKÁCH
Vydáno: 14. 10. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
V souvislosti se záběry nevhodného zacházení s hospodářskými zvířaty na jatkách ve Všeticích
ve Středočeském kraji zveřejněnými na facebooku, podá Státní veterinární správa (SVS) trestní
oznámení pro podezření na týrání zvířat. Ústřední veterinární správa v souvislosti s případem
začala prověřovat fungování stálého veterinárního dozoru na výše uvedených jatkách, který je
v kompetenci Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj. V návaznosti na případ bude
opakovaně prověřeno také fungování ostatních porážek v celé ČR.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-poda-trestni-oznameni-pro-podezreni-na-tyrani-zvirat-najatkach.aspx
Zdroj: SVS

NEBEZPEČNÝ VÝROBEK: KRŮTÍ PRSNÍ ŘÍZEK HLUBOCE ZMRAZENÝPRODEJCE CZECH FROST S.R.O.-DODAVATEL JIP VÝCHODOČESKÁ A.S.ZEMĚ PŮVODU: POLSKO-DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI: 31. 12. 2020
Vydáno: 16. 10. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prováděla běžný hygienický dozor v
zařízeních poskytujících stravovací služby. V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky
potravin; u jedné z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nebezpecny-vyrobek-kruti-prsni-rizek-hluboce-zmrazeny-prodejceczech-frost-s-r-o-dodavatel-jip-vychodoceska-a-s-zeme-puvodu-polsko-datum-minimalnitrvanlivosti-31-12-2020.aspx
Zdroj: HSHMP
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MINISTR TOMAN: PRO ČESKÉHO ZÁKAZNÍKA CHCEME KVALITU ZA
FÉROVOU CENU. OBCHODNÍCI SI NESMÍ MYSLET, ŽE NÁM MŮŽOU
NASRVÍROVAT COKOLIV
Vydáno: 16. 10. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
Podílu českých potravin na domácím trhu, dvojí kvalitě potravin, novele zákona o významné tržní
síle a podpoře výrobků českých producentů se dnes na Žofínském fóru věnoval ministr
zemědělství Miroslav Toman. Tématem fóra byly Potraviny a jejich kvalita z pohledu českého
zákazníka.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-pro-ceskeho-zakaznika-chceme-kvalitu-za-ferovoucenu-obchodnici-si-nesmi-myslet-ze-nam-muzou-naservirovat-cokoliv.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA PŘIŠEL KEFÍR VÝROBCE JANA
SVATOŠOVÁ
Vydáno: 16. 10. 2019
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Kvůli špatným podmínkám chovu skotu přišel Kefír od výrobce Jana Svatošová – Mléčná farma
Jehnědí o značku Regionální potravina Pardubického kraje. Kontrola Státní veterinární správy
potvrdila porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/o-znacku-regionalni-potravina-prisel-kefir-vyrobce-janasvatosova.aspx
Zdroj: SZIF

NEPÍT JE NORMÁLNÍ. NOVÁ KAMPAŇ UPOZORŇUJE NA RIZIKA
KONZUMACE ALKOHOLU
Vydáno: 22. 10. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví
PRAHA, 21. října 2019 – Upozornit na rizika a škodlivost pití alkoholu. To je cílem kampaně Nepít
je normální a televizních spotů z dílny České televize, které připravil Úřad vlády s Ministerstvem
zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Spoty jsou tři. Jeden
upozorňuje na rizika pití u těhotných žen, druhý u dospělých obecně a třetí u dětí.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nepit-je-normalni-nova-kampan-upozornuje-na-rizika-konzumacealkoholu.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVIN A
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ: REZIDUA PESTICIDŮ V OVOCI A ZELENINĚ
Vydáno: 29. 10. 2019
Autor: VÚRV, MZe
Seminář se koná 11. 11. 2019 v budově MZe.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-problemy-bezpecnosti-a-kvality-potravin-a-zemedelskychproduktu-rezidua-pesticidu-v-ovoci-a-zelenine.aspx
Zdroj: MZe

NEBEZPEČNÝ VÝROBEK: KRŮTÍ PRSA-HLUBOCE ZMRAZENÁ-PRODEJCE
DISTRIFOOD, S.R.O., EM DISTRIFOOD S.R.O.-DODAVATEL ZELENKA
S.R.O.-ZEMĚ PŮVODU ČR-ŠARŽE: 170719
Vydáno: 30. 10. 2019
Autor: HSHMP
Upozornění HSHMP na přítomnost bakterií rodu Salmonella v kontrolovaném výrobku
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prováděla běžný hygienický dozor ve
školských zařízeních poskytujících stravovací služby. V rámci hygienického šetření byly odebrány
vzorky potravin: u jedné z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nebezpecny-vyrobek-kruti-prsa-hluboce-zmrazena-prodejcedistrifood-s-r-o-em-distrifood-s-r-o-dodavatel-zelenka-s-r-o-zeme-puvodu-cr-sarze-170719.aspx
Zdroj: HSHMP
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – KHS,
LEDEN – ZÁŘÍ 2019
Vydáno: 9. 10. 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-zari2019_17936_3365_5.html
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

PŘEHLED VÝSKYTU VYBRANÝCH ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČR A
EU
Vydáno: 10. 10. 2019
Autor: SZÚ
Informace Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ
SZÚ zveřejnil prezentaci "Přehled výskytu vybraných alimentárních onemocnění v ČR a EU",
připravenou pro seminář „Mezirezortní spolupráce při došetřování zoonóz ", 10. 10. 2019, SZÚ.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/prehled-vyskytu-vybranych-alimentarnich-onemocneni-vcr-a-eu.aspx
Zdroj: SZÚ

HYGIENICI NA KONTROLE BŘEVNOVSKÉHO POSVÍCE
Vydáno: 21. 10. 2019
Autor: HSHMP
Výsledky kontrol HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v sobotu 5. 10. 2019
kontrolu úrovně

poskytování

stravovacích

služeb

na

26.

Břevnovském

posvícení

u Břevnovského kláštera v Praze 6.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/hygienici-na-kontrole-brevnovskeho-posviceni.aspx
Zdroj: HSHMP
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KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V ZÁŘÍ 2019
Vydáno: 21. 10. 2019
Autor: HSHMP
HSHMP provedla v průběhu měsíce září 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), provedla v průběhu měsíce září
2019 celkem 213 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo
k uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 208 400,- 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-vzari-2019.aspx
Zdroj: HSHMP

JEN ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST POTRAVIN A VÝŽIVY NESTAČÍ,
UDRŽITELNOST JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ SOUČÁST KVALITY
Vydáno: 22. 10. 2019
Autor: Centrum zdravý, výživy a potravin SZÚ
CVZP: Požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace
Nedávno proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze konference s názvem „Trvale
udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele“, organizovaná Svazem obchodu
a cestovního ruchu. CZVP SZÚ bylo přizváno, aby prezentovalo názor na téma "Požadavky na
produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace".
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/jen-zdravotni-bezpecnost-potravin-a-vyzivy-nestaci-udrzitelnost-jestejne-dulezita-soucast-kvality.aspx
Zdroj: SZÚ
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UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: TRŽBY HOTELIÉRŮ V TEMPU ZAOSTÁVAJÍ ZA
TRŽBAMI RESTAURATÉRŮ A HOSTINSKÝCH
Vydáno: 24. 10. 2019
Autor: SOCR ČR
Informace publikované na portálu socr.cz
Od letošního června do srpna bylo odvětví ubytování a stravování co do tempa růstu tržeb
úspěšnější než celý sektor služeb. Rozdíl v dynamice by přitom býval mohl být ještě větší, kdyby
ho nebrzdily slabé výsledky tržeb ubytovacím segmentu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/ubytovani-a-stravovani-trzby-hotelieru-v-tempu-zaostavaji-zatrzbami-restaurateru-a-hostinskych/
Zdroj: SOCR ČR

PRAŽŠTÍ HYGIENICI ŠKOLÍ ZAMĚSTNANCE DĚTSKÝCH SKUPIN
Vydáno: 25. 10. 2019
Autor: HSHMP
Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a
mládež.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se pravidelně podílí na zvyšování
úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských dětských skupin. Dne 16. 10. 2019 odborní
zaměstnanci HSHMP uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v
rámci projektu Podpora implementace dětských skupin školení hygienického minima pro zhruba
40 pracovníků dětských skupin ze všech městských částí Prahy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-skoli-zamestnance-detskych-skupin.aspx
Zdroj: HSHMP

CO VÁS NEJVÍCE ZAJÍMÁ A PÁLÍ
Vydáno: 28. 10. 2019
Autor: Redakce Jídelny.cz
Článek „Co Vás nejvíce zajímá a pálí“ ze serveru Jidelny.cz
Musí se nulovat finanční bilance? Na kolik obědů připadá jedna kuchařka? Jak má vypadat její
pracovní oděv? To jsou jen některé z dotazů, které vás často zajímají. Vybrali jsme z nich takové,
které se týkají práce kuchařek a vedoucích a předkládáme vám je i s odpověďmi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2009
Zdroj: Jidelny.cz
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