PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
LEDEN 2020
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 7/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky
nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů
vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí
Platnost od 10. 1. 2020
Účinnost od 25. 1. 2020
Sdělení Ministerstva financí č. 15/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Platnost od 17. 1. 2020
Vyhláška č. 18/2020 Sb. o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a
cukrářské výrobky a těsta
Platnost od 27. 1. 2020
Účinnost od 1. 2. 2020
Nařízení vlády č. 19/2020 Sb. o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu
odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Platnost od 27. 1. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
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Vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek
zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených
látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u
zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 27. 1. 2020
Účinnost od 11. 2. 2020

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 274/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné
výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Vyhláška č. 341/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 20. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Vyhláška č. 371/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek
nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Zákon č. 353/2001 Sb. o spotřebních daních
Platnost od 24. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Aktuální znění od 1. 1. 2020
Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Aktuální znění od 1. 1. 2020
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ
SPOTŘEBITELE, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
Poslední změna: 21. 1. 2020

Cíle návrhu
Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany
spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných
dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné
přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení.

Historie procesu
Vláda
18. 1. 2019 – V připomínkovém řízení
15. 2. 2019 – Ukončení sběru připomínek
26. 8. 2019 – Projednáno vládou, schváleno
Poslanecká sněmovna
28. 8. 2019 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
5. 11. 2019 – Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím
21. 1. 2020 – Proběhlo 2. čtení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6673902.htm
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NÁVRH ZÁKONA O ODPADECH
Poslední změna: 9. 1. 2020

Cíle návrhu
Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje
předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to
s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního
prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a
povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Historie procesu
Vláda
9. 4. 2019 – V připomínkovém řízení
10. 5. 2019 – Ukončení sběru připomínek
9. 12. 2019 – Projednáno vládou, schváleno
Poslanecká sněmovna
18. 12. 2019 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
9. 1. 2020 – Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6446630.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/2020/01/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc leden.

LIMITY REZIDUÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/42 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č.
37/2010 za účelem klasifikace látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 015, 20. 1. 2020, s. 2
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/43 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č.
37/2010 za účelem klasifikace látky ciklesonid podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 015, 20. 1. 2020, s. 5

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/5 ze dne 19. prosince 2019, kterým se schvaluje změna
specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení, která není menšího rozsahu („Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence“ (CHOP))
ÚV L 002, 6. 1. 2020, s. 11
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/7 ze dne 19. prosince 2019, kterým se schvaluje změna
specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení, která není menšího rozsahu („Huile d´olive de la Valée des Baux-de-Provence“ (CHOP))
ÚV L 004, 8. 1. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/41 ze dne 13. ledna 2020 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Αρσενικό Νάξου“ (Arseniko
Naxou) (CHOP))
ÚV L 015, 20. 1. 2020, s. 1
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NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/16 ze dne 10. ledna 2020, kterým se povoluje uvedení
nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny 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 007, 13. 1. 2020, s. 6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/24 ze dne 13. ledna 2020, kterým se povoluje rozšíření použití
semen chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití a zvláštních požadavků
na označování semen chia (Salvia hispanica) 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 008, 14. 1. 2020, s. 8

EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 35/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/52]
ÚV L 026, 30. 1. 2020, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2018 ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace)
Dohody o EHP [2020/57]
ÚV L 026, 30. 1. 2020; s. 11
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44-47/2018 ze dne 23. března 2018, příloha II (Technické
předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/61-64]
ÚV L 026, 30. 1. 2020, s. 18, 20, 22, 24

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení
(ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o
opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)
ÚV L 008, 14. 1. 2020, s. 18
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Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném
zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých
třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES)
č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175,
(EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29. 10. 2019)
ÚV L 011, 15. 1. 2020, s. 3
Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou,
kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené
v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně
ÚV L 013, 17. 1. 2020, s. 1
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/94 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení
(EU) 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví
odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020
ÚV L 018, 23. 1. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/122 ze dne 16. ledna 2020 o uzavření dohody ve formě výměny
dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o změnách příloh I a II Dohody mezi
Evropským společenstvím Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení
lihovin
ÚV L 023, 29. 1. 2020, s. 1
Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2020/129 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění
prahová hodnota zranitelnosti v bodě 1 písm. B) přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 978/2012, kterým se zavádí systém všeobecných cel preference
ÚV L 027, 31. 1. 2020, s. 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/131 ze dne 29. ledna 2020, 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 027, 31. 1. 2020, s. 18
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BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise v Přenesené pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí, pokud jde o informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP)
ÚV L 006, 10. 1. 2020, s. 8
Oprava prováděcího rozhodnutí 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 (Úřední věstník Evropské unie L 313 ze dne 4.
prosince 2019).
ÚV L 009, 15. 1. 2020, s. 75
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

STAHOVÁNÍ MEDU OBSAHUJÍCÍHO ZAKÁZANÉ LÉČIVO
Vydáno: 3. 1. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z tržní sítě med od slovenského distributora
prodávaný na českém trhu obchodním řetězcem Globus. Vyšetření v Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) detekovala v úředním vzorku medu přítomnost
nepovoleného léčiva dapsonu, které se nesmí v EU používat u potravinových zvířat. Z trhu
stažený med bude zlikvidován v k tomu schváleném zařízení. Spotřebitelé, kteří by měli med
doma, jej mohou vrátit v místě prodeje.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stahovani-medu-obsahujiciho-zakazane-lecivo.aspx
Zdroj: SVS

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: NÁPLŇ
CIGARETY MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST

ELEKTRONICKÉ

Vydáno: 7. 1. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST
EAN: 706954926259
Výrobce / Země původu: LCF LABS /USA
Distributor / Dovozce: nezjištěn
Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO 07073305
(prodejna H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-napln-elektronicke-cigaretymr-freeze-menthol-peach-frost.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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SZPI ZJISTILA NA TRHU „MLETOU VANILKU“ SE SYNTETICKÝM
ETHYLVANILINEM
Vydáno: 8. 1. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti nevyhovující potravinu
označenou: Bourbon vanilka mletá, datum minimální trvanlivosti do 14. 5. 2021, bio nebio s.r.o.,
Průmyslová zóna 103, 26751 Bavoryně ČR, země původu: Indonésie. Širokospektrální analýza
v předmětné šarži potraviny prokázala přítomnost látky ethyvanilin v množství 144 miligramů na
kilogram (mg/kg).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-na-trhu-mletou-vanilku-se-syntetickymethylvanilinem.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVS PŘED VÁNOCI ZKONTROLOVALA TÉMĚŘ 1000 STÁNKŮ S KAPRY,
ZÁVADU ZJISTILA U ČTYŘ PROCENT Z NICH
Vydáno: 13. 1. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Veterinární inspektoři v závěru loňského roku jako již tradičně kontrolovali prodejce vánočních
kaprů. Jejich kontrolou prošla před svátky bezmála jedna tisícovka prodejních míst. Zhruba ve
čtyřech procentech kontrol zjistili inspektoři nějakou závadu (v roce 2018 to byly tři procenta
kontrol). Nejčastějším nedostatkem bylo podobně jako v předchozích letech nenahlášení
prodejního místa příslušné krajské veterinární správě. Meziročně výrazněji přibylo prohřešků
proti hygieně. V oblasti zásad welfare zvířat bylo odhaleno podobné množství porušení předpisů
jako před rokem.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-pred-vanoci-zkontrolovala-temer-1000-stanku-s-kapryzavadu-zjistila-u-ctyr-procent-z-nich.aspx
Zdroj: SVS
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SVS ODHALILA NA JABLONECKU NELEGÁLNÍ JATKA
Vydáno: 13. 1. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Veterinární inspektoři Státní veterinární správy (SVS) Libereckého kraje odhalili v okrese
Jablonec nad Nisou neschválená a nezkolaudovaná jatka. Veterinární inspektoři tzv. kontrolním
nákupem zjistili, že tato jatka neoprávněně uváděla dělené a mleté hovězí maso do oběhu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-odhalila-na-jablonecku-nelegalni-jatka.aspx
Zdroj: SVS

SROVNÁNÍ: SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE
Vydáno: 16. 1. 2020
Autor: dTest
Informace spotřebitelské organizace dTest
Lupínky, kuličky, mušličky, měsíčky, hvězdičky, čtyřlístky, kroužky, proužky nebo trubičky
různých velikostí a příchutí – to všechno jsou snídaňové cereálie. Některé výrobky cílí na děti,
jiné se prezentují jako „zdravější“ verze pro dospělé. V obou případech se podle informací na
etiketě může zdát, že představují ideální verzi rychlé snídaně, doplněné navíc o vitamíny, vápník
a další pro tělo prospěšné látky. Jak je to ale ve skutečnosti s jejich výživovou hodnotou? Tato
zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/srovnani-snidanove-cerealie.aspx
Zdroj: dTest

KONTROLA BURČÁKŮ 2019 PŘINESLA VYŠŠÍ POČET NEVYHOVUJÍCÍCH
VZORKŮ
Vydáno: 17. 1. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) v prodejní sezóně
2019 ukázaly vyšší počet nevyhovujících vzorků i vyšší míru závažnosti zjištěných pochybení
(přídavek vody, nadlimitní přicukření), než v předchozích letech.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-burcaku-2019-prinesla-vyssi-pocet-nevyhovujicichvzorku.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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V ČR BYLO PO TŘECH LETECH POTVRZENO OHNISKO VYSOCE
PATOGENNÍ PTAČÍ CHŘIPKY
Vydáno: 20. 1. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí
chřipky). Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji
Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Jedná se o vysoce patogenní
subtyt H5N8 smrtelný pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/v-cr-bylo-po-trech-letech-potvrzeno-ohnisko-vysoce-patogenniptaci-chripky.aspx
Zdroj: SVS

NEBOJTE SE RTUTI V RYBÍCH VÝROBCÍCH NA TRHU V ČR
Vydáno: 23. 1. 2020
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
Spotřebitelé ryb v konzervách a výrobcích jsou občas strašeni vysokým obsahem rtuti,
především ve formě tzv. methylrtuti. Ta je poměrně toxická a v rybách je asi v podílu 80%
z celkové rtuti. V ČR ale sníme 3x méně ryb než je průměr v zemích EU. Častá otázka veřejnosti
je, zda české těhotné ženy a matky jsou v riziku vysoké expozice rtuti a logicky pak i jejich děti.
Prakticky ne. Celková expozice rtuti z potravin v ČR zjišťovaná monitoringem dietární expozice
dlouhá léta deklaruje, že chronický přívod rtuti pro malé děti je 20x nižší, než je toxikologický
(zdravotní) limit. CZVP SZÚ nyní přináší aktuální výsledky (2020) analýz rybích výrobků na obsah
celkové rtuti.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nebojte-se-rtuti-v-rybich-vyrobcich-na-trhu-v-cr.aspx
Zdroj: SZÚ
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STANOVENÍ
NEBEZPEČNÉHO
VÝROBKU:
ELEKTRONICKÝCH CIGARET FUNTA

NÁHRADNÍ

NÁPLNĚ

Vydáno: 24. 1. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
1/Funta ORANGE, 6MG; 2/Funta BLUEBERRY, 3MG; 3/Funta GRAPE, 3MG; 4/Funta MANGO,
3MG, 5/Funta ORAGNE, 3MG; 6/Funta PINEAPPLE, 3MG
Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO: HK2270
EAN: 8808227052008 (neexistuje)
Země původu dle značení: P.R.C
Výrobce: neuveden
Dovozce dle značení: Leduco s.r.o., Libusska 319, 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC
Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)
Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO 07073305
(prodejna H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-naplneelektronickych-cigaret-funta.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

SZPI V R. 2019 ZJISTILA PŘI 71 KONTROLÁCH NEVYHOVUJÍCÍ REKLAMU
NA POTRAVINY
Vydáno: 24. 1. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2019 mj. cíleně kontrolovala
dodržování právních předpisů v oblasti reklamy na potraviny na internetu, v tisku, v prodejních
letácích apod. Inspektoři provedli celkem 90 kontrolních vstupů u 63 provozovatelů. Porušení
právních předpisů při šíření reklamních sdělení inspektoři konstatovali v 71 případech.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-v-r-2019-zjistila-pri-71-kontrolach-nevyhovujici-reklamu-napotraviny.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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INFORMACE O NESCHVÁLENÍ ÚČINNÝCH LÁTEK CHLORPYRIFOS,
CHLORPYRIFOS-METHYL A THIAKLOPRID EVROPSKOU KOMISÍ
Vydáno: 27. 1. 2020
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ
Evropská komise rozhodla svými nařízeními č. 2020/18 a č. 2020/17 ze dne 10. ledna 2020,
o neschválení účinných látek chlorpyrifos a chlorpyriphos-methyl. Důvodem neschválení podle
předpisu je, že nelze vyloučit jejich genotoxický potenciál, který naznačila řada dostupných
vědeckých studií, vývojová neurotixicita a dále epidemiologické důkazy o vztahu mezi expozicí
chlorpyrifosu a chlorpyrifos-methylu během vývoje s nepříznivými dopady na vývoj nervové
soustavy u dětí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/informace-o-neschvaleni-ucinnych-latek-chlorpyrifos-chlorpyrifosmethyl-a-thiakloprid-evropskou-komisi.aspx
Zdroj: ÚKZÚZ

STANOVENÍ
NEBEZPEČNÉHO
VÝROBKU:
NÁHRADNÍ
ELEKTRONICKÝCH CIGARET BLACKCURRANT, 0mg, 3mg, 6mg

NÁPLNĚ

Vydáno: 24. 1. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
1/BLACKCURRANT 0mg, 3mg,6mg; 2/RASPBERRY, 3mg; 3/BANANA, 3mg; 4/STRAWBERRY,
3mg, 5/WHITE GRAPE, 3mg
Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO: HK2270
EAN: 8598373000199 (neexistuje)
Země původu dle značení: P.R.C
Výrobce/dovozce: neuveden
Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)
Prodejce: Múza Fashion s.r.o., Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod, IČO 07073305
(prodejna H&D Centrum, Studánky 25, 382 73 Vyšší Brod)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-naplneelektronickych-cigaret-blackcurrant-0mg-3mg-6mg.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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ZÁJEM O PLECHOVKOVÉ PIVO PODLE NĚKTERÝCH PIVOVARŮ STOUPÁ
Vydáno: 30. 1. 2020
Autor: Potravinářská komora ČR
Pivo v plechovkách tvoří více než pětinu trhu v České republice.
Zájem o plechovkové pivo podle některých středočeských pivovarů stoupá, trend je podle Drahy Pittnerové
z Tradičního pivovaru v Rakovníku dlouhodobý. V průměru podle ní už předloni tvořilo pivo stočené do
plechovek přibližně pětinu trhu v České republice.

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zajem-o-plechovkove-pivo-podle-nekterych-pivovaru-stoupa.aspx
Zdroj: Potravinářská komora ČR

SVS LONI VYBRALA NA POKUTÁCH REKORDNÍCH VÍCE NEŽ 33 MILIONŮ
KČ
Vydáno: 31. 1. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Státní veterinární správa (SVS) loni vybrala na pokutách více než 33 milionů korun, což bylo
takřka o sedm milionů Kč více než v roce 2018. Jednalo se o nejvyšší částku v historii. Dále
přibývalo podnětů na možné týrání v chovech zvířat. S tímto trendem přímo souvisí rekordní
počet zjištěných případů porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Česká republika získala
zpět status země prosté afrického moru prasat a našemu území se vyhnuly i další nebezpečné
nákazy, jako je například ptačí chřipka.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-loni-vybrala-na-pokutach-rekordnich-vice-nez-33-milionukc.aspx
Zdroj: SVS

PRAVIDLA PRO VEPŘOVÉ HODY A ZABÍJAČKY
Vydáno: 31. 1. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Vzhledem tomu, že přichází doba masopustu a s ním také zabijačky a vepřové hody, považuje
Státní veterinární správa (SVS) za vhodné připomenut některá pravidla, která se k zabijačkám,
ale také ke správnému uvádění masa a masných výrobků na trh, vážou.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/pravidla-pro-veprove-hody-a-zabijacky.aspx
Zdroj: SVS
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
ČAJ VEDLE CIBULE A BANÁN V LEDNICI?
Vydáno: 2. 1. 2020
Autor: Svět potravin
Článek publikovaný na portálu svet-potravin.cz.
Pokaždé, když přijdeme domů s nákupem, ho musíme někam uložit. Část ho dáme do mrazáku,
část do lednice. Některé potraviny přijdou do spižírny a ten, kdo má štěstí, může něco uložit třeba
i do sklepa. Ale ukládáme potraviny skutečně tam, kde mají být skladovány?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.svet-potravin.cz/clanek/caj-vedle-cibule-a-banan-v-lednici-1
Zdroj: svet-potravin.cz

PRAŽŠTÍ HYGIENICI MONITOROVALI MNOŽSTVÍ AKRYLAMIDU
V HRANOLCÍCH URČENÝCH K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ
Vydáno: 3. 1. 2020
Autor: HSHMP
Hygienici se při kontrolách zaměřili také na sledování opatření, která snižují obsah akrylamidu v hotových
pokrmech.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") v loňském roce odebrala v 15
pražských provozovnách stravovacích služeb 15 vzorků smažených bramborových hranolků
se zaměřením na zjištění množství látky akrylamid v těchto pokrmech.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-monitorovali-mnozstvi-akrylamidu-v-hranolcichurcenych-k-prime-spotrebe.aspx
Zdroj: HSHMP

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: TRŽBY V ODVĚTVÍ SKLOUZLY DO
ČERVENÝCH ČÍSEL
Vydáno: 6. 1. 2020
Autor: SOCR ČR
Informace zveřejněné na portálu socr.cz.
V září a říjnu oslabilo tempo růstu tržeb v odvětví ubytování a stravování tak, že v meziročním
srovnání začíná znaménkem minus. Pod průměrem deseti měsíců roku 2019 je úhrnná dynamika
tržeb hoteliérů a hostinských již od srpna, tedy tři měsíce. Proč tomu tak je, když spotřeba
domácností zůstává vysoká s podporou stále velmi solidně rostoucích příjmů a zatím jen
mírného oslabení na trhu práce?
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/ubytovani-a-stravovani-trzby-v-odvetvi-sklouzly-do-cervenych-cisel/
Zdroj: SOCR ČR

PRAŽŠTÍ HYGIENICI KONTROLUJÍ, ZDA SE V SUROVINÁCH SLOUŽÍCÍCH
K PŘÍPRAVĚ POKRMŮ V PODNICÍCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB
NEVYSKYTUJÍ KMENY SALMONEL
Vydáno: 9. 1. 2020
Autor: HSHMP
Inspekci bylo podrobeno čerstvé a mražené krůtí maso, sušená vejce, sezamová semena a výrobky ze
sezamových semen
V poslední době se celosvětově rozšiřuje spektrum bakterií rodu Salmonella, které jsou
nalézány, jak u nemocných, tak v potravinách či pokrmech. Hygienická stanice hlavního města
Praha (dále jen "HSHMP") si proto stanovila regionální úkol pod názvem "Monitoring zdravotní
bezpečnosti potravin používaných pro výrobu pokrmů s ohledem na výskyt atypických kmenů
Salmonel."
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-kontroluji-zda-se-v-surovinach-slouzicich-kpriprave-pokrmu-v-podnicich-stravovacich-sluzeb-nevyskytuji-kmeny-salmonel.aspx
Zdroj: HSHMP

E-NESCHOPENKA – NOČNÍ MŮRA VEDOUCÍCH ŠJ?
Vydáno: 13. 1. 2020
Autor: Zdenka Macháčková, vedoucí Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou
Článek „E-neschopenka – noční můra vedoucích ŠJ?“ z portálu jidelny.cz.
Spouští se nový elektronický systém eNeschopenka. Děsíte se toho, až vaší první kuchařce
vystaví lékař elektronickou neschopenku? Jak se dozvíte o její pracovní neschopnosti? Jak
budete získávat údaje pro vaše zpracování a pro výplatu nemocenských dávek? Vše podstatné
se dozvíte v našem článku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2029
Zdroj: jidelny.cz
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KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V PROSINCI 2019
Vydáno: 21. 1. 2020
Autor: HSHMP
HSHMP provedla v průběhu prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce
prosince 2019 celkem 124 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky
došlo k uložení 60 finančních sankcí v celkové výši 316 100,- Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vprosinci-2019.aspx
Zdroj: HSHMP
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