PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
DUBEN 2016
LEGISLATIVA ČR
Další legislativa ČR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů sněmovní tisk č. 687
-návrh

zákona

prošel

ve 2.

čtení obecnou

i

podrobnou

rozpravou

1.

3.

2016

-podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 687/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016
-Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona 8. března 2016
-návrh zákona byl projednán ve 3. čtení ve středu 23. 3. 2016 a s návrhem zákona poslanci vyslovili
souhlas
-byly odsouhlaseny pozměňovací návrhy kromě A16-19, D a E
-i pozměňovací návrh pana Kudely (E1) o povinnosti PPP s plochou nad 400 m2 poskytovat bezplatně
neziskové org. potraviny, které nejsou v souladu s požadavky, byl přijat
-zákon doručen Senátu 4. 4. 2016

-23. schůze Senátu (od 27. 4. 2016) jako bod č. 6 (schválen)
Zdroj: SOCR ČR a http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=687&snzp=1

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – sněmovní tisk č. 275
-projednávání tisku ve třetím čtení ( bod
od 1. března 2016 – návrh nebyl projednán

195.) navrženo na pořad 42. schůze

PS

PČ

- třetí čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi a návrh zákona schválen (usnesení č. 1178)

- zákon doručen Senátu 2. 5. 2016
Zdroj: SOCR ČR a http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=275
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2016“).

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/04/direct-access.html?ojYear=2016) za měsíc duben.

OBECNÉ
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/498]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 17

HYGIENA A BEZPEČNOST
Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 16/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/504]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 28
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/645 ze dne 22. dubna 2016 o některých ochranných
opatřeních proti nodulární dermatitidě v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2016) 3261)
ÚV L 108, 23. 4. 2016, s. 61
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/672 ze dne 29. dubna 2016, kterým se schvaluje kyselina
peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy
přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6
ÚV L 116, 30. 4. 2016, s. 3

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/535 ze dne 5. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení
(EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Singapuru na seznamu třetích zemí, území nebo
jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie
ÚV L 87, 2. 4. 2016, s. 26
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/491]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 5
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/601 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí
2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady
96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 2187)
ÚV L 103, 19. 4. 2016, s. 43

KONTAMINANTY
Nařízení Komise (EU) 2016/486 ze dne 29. března 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
kyazofamid, cykloxydim, difluoroctovou kyselinu, fenoxykarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron,
fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin a tefluthrin
v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 90, 6. 4. 2016, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/493]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 9
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení
a certifikace) Dohody o EHP [2016/496]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 13
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/499]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 18
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/500]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 20
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 14/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/502]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 24
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/576 ze dne 14. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010, pokud jde o látku „rafoxanid“
ÚV L 99, 15. 4. 2016, s. 1
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Nařízení Komise (EU) 2016/567 ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
chlorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiokarbamáty, fenamidon, fluopyram,
flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaxan a spirodiklofen v některých
produktech a na jejich povrchu
ÚV L 100, 15. 4. 2016, s. 1
Oprava 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 (Úř. věst. L 20, 27. 1. 2016)
ÚV L 109, 26. 4. 2016, s. 43
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/662 ze dne 1. dubna 2016 o koordinovaném víceletém
kontrolním programu Unie pro roky 2017, 2018 a 2019 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů
reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit
expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
ÚV L 115, 29. 4. 2016, s. 2

PŘIDATNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení Komise (EU) 2016/479 ze dne 1. dubna 2016, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako
sladidla v některých nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů
ÚV L 89, 6. 4. 2016, s. 8
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 11/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/499]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 18
Nařízení Komise (EU) 2016/637 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických
látek ze seznamu Unie
ÚV L 108, 23. 4. 2016, s. 24

VÍNO
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění protokol 47
(o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2016/521]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 50
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LIHOVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/635 ze dne 22. dubna 2016, kterým se mění příloha nařízení
(ES) č. 2870/2000, pokud jde o některé referenční metody používané pro rozbor lihovin
ÚV L 108, 23. 4. 2016, s. 1

EKOLOGICKÉ PRODUKTY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016, 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, pokud jde o ekologickou produkci, označování
a kontrolu
ÚV L 116, 30. 4. 2016, s. 8

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/501]
ÚV L 93, 7. 4. 2016, s. 22
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/658 ze dne 27. dubna 2016 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Levický slad (CHZO))
ÚV L 114, 28. 4. 2016, s. 8

NOVÉ POTRAVINY A NOVÉ SLOŽKY POTRAVIN
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/598 ze dne 14. dubna 2016, kterým se povoluje rozšíření
použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
ÚV L 103, 19. 4. 2016, s. 34

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Nařízení Komise (EU) 2016/582 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007,
pokud jde o analýzu anorganického arsenu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků a některé
pracovní charakteristiky pro analýzu
ÚV L 101, 16. 4. 2016, s. 3
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NOVINKY
Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz

STÁTNÍ

VETERINÁRNÍ

A

SPRÁVA

POLICIE

ČR

BUDOU

SPOLUPRACOVAT JEŠTĚ INTENZIVNĚJI
Vydáno: 1. 4. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 1. 4. 2016.
Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) MVDr. Zbyněk Semerád a policejní prezident brig.
gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý tento týden podepsali dohodu, která by měla zintenzivnit dlouhodobou
spolupráci obou institucí v oblasti kontrol, vedení trestních řízení, poskytování informací či vzdělávání.
Dohoda by měla zefektivnit boj proti pytláctví a nelegálnímu obchodu se zvěřinou, nebo zlepšit
objasňování případů podezření z týrání zvířat. Počítá také se společnými kontrolními akcemi policistů
a úředních veterinárních lékařů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/statni-veterinarni-sprava-a-policie-cr-budou-spolupracovat-jesteintenzivneji.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

KUŘECÍ MASO Z POLSKA OBSAHOVALO NEPOVOLENÉ POLYFOSFÁTY
Vydáno: 5. 4. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 5. 4. 2016.
V kuřecím mase z Polska, prodávaném na českém trhu obchodní společností z Holešova ve
Zlínském kraji, se nacházely nepovolené polyfosfáty, které zadržují v mase vodu. Maso tak
obsahovalo méně bílkoviny a více vody, než povolují předpisy, což lze označit jako klamání
spotřebitele. Vyplývá to výsledků laboratorního vyšetření, které v rámci monitoringu
cizorodých látek provedl Státní veterinární ústav v Olomouci. Chlazené maso již bylo prodáno
a je po datu spotřeby. Nelze však vyloučit, že ho někteří lidé mohou mít doma zamražené. O
pokutě pro prodejce rozhodne správní řízení. Za porušení veterinárního zákona lze uložit
pokutu do výše jednoho milionu korun.
Identifikace výrobku:
Kuřecí čtvrtky chlazené, třída jakosti A, PL 24174302 WE, INTER-NATURAL Krzysztof Wiewióra 43300 Bielsko-Biala Rychlińskiego 30/4, datum výroby 7. 3. 2016, datum použitelnosti 12. 3. 2016, šarže
č. 554.
Dle platné legislativy nesmí kuřecí maso obsahovat žádné přidané množství výše uvedených látek.
Zároveň bylo zjištěno, že poměr voda-bílkovina v mase byl vyšší, než stanovuje příslušné nařízení
Evropské komise.
Celá zásilka vážící 150 kg byla již prodána konečnému spotřebitel a je po datu použitelnosti. Přesto
však platí, že zákazníci mohou toto zboží vrátit v místě prodeje.
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Na základě nevyhovujícího nálezu v rámci monitoringu odebrali úřední veterinární lékaři Státní
veterinární správy vzorky kuřecího masa od stejného polského dovozce v dalších dvou provozovnách
ve Zlínském kraji. Snahou je tak v maximální možné míře ochránit zdraví spotřebitele.
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

BALENÉ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY
Vydáno: 8. 4. 2016
Autor: Společnost pro výživu
Článek shrnuje informace o přírodních minerálních vodách balených, o jejich klasifikaci a označování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/balene-prirodni-mineralni-vody.aspx
Článek "Balené přírodní minerální vody" (pdf)
Zdroj: Společnost pro výživu

SZPI UZAVŘELA NELEGÁLNÍ VÝROBNU TOFU PRODÁVANÉHO V
PRAŽSKÉ TRŽNICI SAPA
Vydáno: 11. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR zjistila nelegální
provozovnu na výrobu tofu v Praze. Kontrolovaná osoba Bich Thuy Nguyen provozovala výrobu na
adrese K Hrnčířům 43, 149 00 Praha a inspektoři SZPI zde při kontrole zjistili nepřijatelné hygienické
podmínky, které neumožňovaly zajistit bezpečnost při výrobě potravin. Stropy, stěny a podlahy byly v
dezolátním stavu, plíseň inspektoři zaznamenali v celé provozovně stejně jako výskyt myšího trusu a
provozovna nebyla nijak zajištěna proti pronikání škůdců.
Z šetření vyplynulo, že provozovatel nabízel zde vyrobené tofu v areálu tržnice SAPA. Inspektoři na
místě uložili zákaz užívání prostor a zároveň zakázali dále zpracovávat a uvádět do oběhu sójové
boby v celkové hmotnosti 1 650 kg. S provozovatelem inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

RADA MINISTRŮ JEDNALA O KRIZI NA TRHU S VEPŘOVÝM MASEM A
MLÉKEM A POTÍRÁNÍ PODVODŮ V POTRAVINÁŘSTVÍ
Vydáno: 12. 4. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva ministerstva zemědělství ze dne 12. 4. 2016.
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Rada ministrů jednala v Lucemburku především o krizi na trhu s vepřovým masem a mlékem a
potírání podvodů v potravinářství v EU. Co nejrychlejší navýšení množstevních stropů u
veřejné intervence pro máslo a sušené odtučněné mléko prosazovala česká delegace na
zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Žádala navíc i další balíček
finančních kompenzací pro zemědělce v odvětví mléka a vepřového masa z rozpočtu EU.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/rada-ministru-jednala-o-krizi-na-trhu-s-veprovym-masem-amlekem-a-potirani-podvodu-v-potravinarstvi.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SZPI UZAVŘELA PROVOZOVNU S MNOŽSTVÍM PORUŠENÍ PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Vydáno: 12. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 4. 2016.
SZPI v rámci koordinované kontroly s dalšími dozorovými orgány uzavřela provozovnu s
množstvím porušení právních předpisů
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Jihomoravský
kraj a Českou obchodní inspekcí uskutečnila kontrolu prodejny potravin na adrese Husova 565, 66442
Modřice na Brněnsku. Inspektoři SZPI při detailní prohlídce provozovny zjistili rozsáhlé porušení
hygienických předpisů. Mj. se jednalo o zjištění dvou myších hnízd, velkého množství trusu hlodavců
ve skladu i v prodejní části a potraviny s rozkousanými obaly. Provozovna byla celkově v silně
zanedbaném stavu, s podtečenými stropy, plísní a četnými pavučinami. Na základě uvedených
skutečnosti SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor.
Inspektoři dále zakázali uvádět do oběhu 9 druhů nabízených potravin s prošlou dobou použitelnosti a
nalezené nekolkované cigarety a neznačený tabák s cizojazyčnými popiskami byl předán přítomným
pracovníkům Celního úřadu k došetření.
S kontrolovanou osobou Khang La Van zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

OD POČÁTKU ROKU SZPI UZAVŘELA 76 PROVOZOVEN
Vydáno: 13. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 4. 2016.
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Letošní výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukazují, že situace
v oblasti hygieny potravinářských provozů u některých provozovatelů zůstává na značně neuspokojivé
úrovni. Od 1. 1. do 12. 4. 2016 byli inspektoři SZPI nuceni z důvodů závažného porušení hygienických
předpisů uzavřít celkem 76 provozoven. Situace se přitom liší dle druhu činnosti. Dlouhodobě nejnižší
výskyt závažných pochybení SZPI zjišťuje v sektoru výroby potravin neživočišného původu, kde letos
došlo k uzavření 7 provozoven.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/od-pocatku-roku-szpi-uzavrela-76-provozoven.aspx
Podrobnosti

včetně

fotodokumentace

jsou

k dispozici

na

portálu

Potraviny

na

pranýři

v sekci Provozovny.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA SKLENIČEK 6 KS – 30
ML
Vydáno: 13. 4. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
SADA SKLENIČEK 6 ks – 30 ml, ITEM NO.: 231 66 44
EAN: 8713123166448 (kód neexistuje)
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor (dle značení na vnějším obalu): V-REMIX spol. s.r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany
Prodejce: Thi Tran Huong, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525
(provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-6-ks-30-ml.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie
v příloze.
Přílohy
•

2016_24787_vyhlášení_SADA SKLENIČEK 6 ks – 30 ml (DOC, 171Kb)

•

2016_24787_vyhlášení_SADA SKLENIČEK 6 ks – 30 ml (PDF, 530Kb)

•

IMG_5449 (JPG, 241Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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DOPORUČENÍ EFSA KE KOMUNIKACI BĚHEM KRIZOVÉ SITUACE
SPOJENÉ SE ZÁVADNÝMI POTRAVINAMI
Vydáno: 13. 4. 2016
Autor: KM EFSA
EFSA poskytuje návod jak komunikovat během krizové situace spojené se závadnými potravinami.
Jak komunikovat během krizové situace spojené se závadnými potravinami – Evropský úřad
pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje návod, respektive doporučení, pro osoby
odpovědné za přímou či nepřímou komunikaci s veřejností s cílem aktivně a průběžně řídit celý
komunikační proces.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/doporuceni-efsa-ke-komunikaci-behem-krizove-situace-spojenese-zavadnymi-potravinami.aspx
Text dokumentu najdete na webových stránkách EFSA, doplňující informace zde.
•

Best practice for crisis communicators: How to communicate during food or feed safety incidents
Zdroj: EFSA

STANOVENÍ

NEBEZPEČNÉHO

VÝROBKU:

SADA

SKLENĚNÝCH

ODLIVEK GLASSWARE
Vydáno: 14. 4. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 4. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
GLASSWARE, ITEM NO.: 0409
značení dle dolepené etikety: SKLENICE, ITEM NO:HY10471,
EAN: 4548626104710 (kód neexistuje)
Výrobce/ Distributor / Země původu: neuvedeni/ Čína
Dovozce: HY-DOMACI-HRACKY.CZ (firma neexistuje)
Prodejce: Ha Phung Ngoc, Krátká 639, 468 61 Desná II, IČ: 63811359
(tržnice, Krkonošská 603, 468 42 Tanvald – Šumburk nad Desnou)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenenych-odlivekglassware.aspx
Přílohy
•

2016-24402-vyhlášení GLASSWARE 0409 (DOC, 172Kb)

•

2016-24402-vyhlášení GLASSWARE 0409 (PDF, 541Kb)

•

IMG_5441 (JPG, 205Kb)
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: ATROPIN V DĚTSKÉ KAŠI NESTLÉ ZE
ŠPANĚLSKA V DM DROGERII
Vydáno: 14. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti dm drogerie markt s.r.o.
neprodleně stáhnout z celé tržní sítě potravinu Nestlé nemléčná kaše osmizrnná s označením data
minimální trvanlivosti 04-2017 , výrobní šarže L53030291, výrobce: Nestlé Espaňa, S.A., 39650-La,
Penilla de Cayon (Cantabria), Španělsko.
Laboratorní analýza SZPI ve výrobku potvrdila přítomnost atropinu v koncentraci 7,9 mikrogramu na
kilogram (μg/kg ), přípustný limit je přitom předpisem stanovaný v maximální výši 1 μg/kg.
Z uvedeného důvodu byla potravina vyhodnocena jako nebezpečná a SZPI nařídila její stažení z tržní
sítě. Atropin je tropanový alkaloid se známými negativními účinky na lidské zdraví.
Inspekce informaci vložila do evropského systému rychlého varování RASFF a zároveň doporučuje
všem spotřebitelům, aby uvedenou šarži potraviny nekonzumovali. S dovozcem SZPI zahájí správní
řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI ZJISTILA FALŠOVÁNÍ ODRŮD U DOVOZOVÝCH BRAMBOR AKTUALIZOVÁNO
Vydáno: 15. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu přes 26 tun brambor
z Německa, u kterých laboratorní analýza potvrdila falšování deklarované odrůdy.
Inspektoři SZPI odebrali kontrolní vzorek brambor v provozovně společnosti Penny Market s.r.o., který
byl označen „Brambory konzumní pozdní, odrůda Gala“. Výsledek rozboru ukázal, že veškeré
odebrané hlízy ve vzorku neodpovídají deklarované odrůdě a SZPI zakázala celou šarži uvádět do
oběhu. Dodavatelem nevyhovující šarže je společnost Blanická bramborářská s.r.o. a výrobcem je
společnost Heidesand RWG eG, 27383 Scheessel, Německo.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-falsovani-odrud-u-dovozovych-bramboraktualizovano.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
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Zdroj: SZPI

SVS LETOS ZATÍM ZJISTILA ZÁVADY U DEVÍTI PROCENT KONTROL V
MÍSTĚ URČENÍ
Vydáno: 15. 4. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 14. 4. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) letos dosud zjistila závady u devíti procent z více než 1 300
kontrol zaměřených na potraviny živočišného původu ze zahraničí, provedených v místě určení
zásilky. Tři čtvrtiny závad se týkaly případů, v nichž dovozce nenahlásil příchod zásilky tak, jak
mu ukládá legislativa. Zjištěny byly ale i závažnější prohřešky, jako je klamání spotřebitele či
přítomnost patogenního mikroorganismu. Úřední veterinární lékaři nařídili likvidaci jedné tuny
masa a do odstranění nedostatků je v současné době pozastaveno zhruba 45 tun živočišných
výrobků. Celkové navržené pokuty se pohybují v řádu stovek tisíc korun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-letos-zatim-zjistila-zavady-u-deviti-procent-kontrol-v-misteurceni.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

SZPI NEVPUSTILA DO ČR TÉMĚŘ TUNU NEEM LISTŮ „K MODLENÍ“
Vydáno: 18. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 18. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celní správou nevpustila do
vnitřního trhu v ČR zásilku celkem 954 kg listů z rostliny Neem, známé též jako Azadirachta indica
nebo Zederah indický. Pozornost inspektorů upoutala skutečnost, že v celním prohlášení bylo
uvedeno "listy čerstvé stromů/rostlin používané k lidskému požívání, neem list", zatímco ve sdělení
pro Celní úřad bylo deklarováno "Listy - údajně používané k modlení".
Rostlina Neem je uvedena v seznamu rostlin zakázaných při výrobě potravin ve vyhlášce č. 225/2008
Sb. a tuto rostlinu proto není možné vpustit do oběhu jako potravinu. Z důvodu nejasného způsobu
použití listů a zásady předběžné opatrnosti bylo vydáno Závazné stanovisko SZPI k nepropuštění
zásilky na tuzemský trh. Dovozcem zboží je Kugapiragash Sivasubramaniam, Oberadener Str. 14, DE
44339, Dortmund, Německo.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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STANOVENÍ

NEBEZPEČNÉHO

VÝROBKU:

ČIRÁ

SKLENIČKA

S

POTISKEM – DEKOR RŮŽE
Vydáno: 20. 4. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Čirá sklenička s potiskem – dekor růže (bez značení)
Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Prodejce: A-zahradní technika SYCHROV a 10 000 věcí pro domácnost TURNOV s.r.o., Háj 25, 463
73 Habartice, IČ: 25499289 (provozovna: prodejna domácí potřeby A-zahradní technika SYCHROV a
10 000 věcí pro domácnost TURNOV s.r.o., Palackého 479, Turnov)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-cira-sklenicka-s-potiskemdekor-ruze.aspx
Přílohy
•

2016_25716_vyhlášení_Čirá sklenička s potiskem – dekor růže (DOC, 171Kb)

•

2016_25716_vyhlášení_Čirá sklenička s potiskem – dekor růže (PDF, 542Kb)

•

obrázek_Čirá sklenička s potiskem – dekor růže (JPG, 374K
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

KONTROLA

ASIJSKÉHO

ŘETĚZCE

RYCHLÉHO

OBČERSTVENÍ

NEPOTĚŠILA
Vydáno: 20. 4. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 20. 4. 2016.
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v průběhu března a dubna opakovaně
kontrolovali řetězec rychlého občerstvení „LI-WU original restaurant“, nabízející asijskou
kuchyni. Během kontrol provedených v restauraci v Českých Budějovicích a ve výrobně v
Praze bylo zjištěno několik závažných porušení veterinární legislativy, mj. skladování masa s
prošlým datem použitelnosti a nedostatky ve značení masa a výrobků z něj. Provozovna v
pražské tržnici SAPA, která zásobuje masovými polotovary kromě budějovické pobočky i další
tři restaurace, není navíc schválená ani registrovaná u SVS. Byla proto nařízena likvidace
celkem více než 400 kg masa a masných polotovarů. Ve správním řízení budou uděleny oběma
provozům pokuty.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
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http://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-asijskeho-retezce-rychleho-obcerstveni-nepotesila.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

SZPI ZADRŽELA ZÁSILKU 247 KG ČAJŮ Z ČÍNY S PESTICIDY
Vydáno: 22. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 4. 2016.
Při kontrole zásilky sedmi druhů čajů z Číny v celním prostoru letiště Praha – Ruzyně inspektoři Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali vzorek čaje LIZHI BLACK TEA pro stanovení
případné přítomnosti reziduí pesticidů. Vzorek při laboratorní analýze SZPI nevyhověl pro nadlimitní
přítomnost pesticidů acetamiprid, imidacloprid a fipronil dle požadavků nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. Aby inspekce nezakázala celou zásilku en bloc, dovozce
požádal SZPI, aby odebrala ke kontrole i zbývajících šest šarží čajů. U čtyř z těchto čajů rozbor
prokázal nadlimitní přítomnost pesticidů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zadrzela-zasilku-247-kg-caju-z-ciny-s-pesticidy.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

HYGIENICI V PRVNÍM ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU ZKONTROLOVALI
4 443 STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Vydáno: 22. 4. 2016
Autor: MZ ČR
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 4. 2016.
Hygienici ani v letošním roce nepolevují v kontrolách stravovacích zařízení. Zajišťují tak
ochranu spotřebitele a minimalizují rizika negativních dopadů na zdraví. „Od ledna do konce
března bylo v 4 091 provozovnách stravovacích služeb provedeno celkem 4 443 kontrol.
Nejvíce nedostatků jsme standardně zaznamenali v dodržování požadavků na provozní
hygienu a také v oblasti skladování a manipulace s potravinami. Stoupl ale i počet prohřešků
v požadavcích na osobní hygienu personálu a označování alergenů v potravinách,“ uvádí hlavní
hygienik Vladimír Valenta a dodává: „V 17 případech došlo také k pozastavení výkonu a 7
provozoven jsme do odstranění nedostatků uzavřeli.“
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/hygienici-v-prvnim-ctvrtleti-letosniho-roku-zkontrolovali-4-443stravovacich-zarizeni.aspx
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Pro

více

informací

kontaktujte

Ministerstvo

zdravotnictví

ČR,

tel.:

224

972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
Příloha
•

2016-04-22_TZ_Výsledky kontrol OOVZ (DOC, 196Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: DÍKY ROSTOUCÍMU ZÁJMU O BIOPOTRAVINY
SE ZVÝŠIL JEJICH CELKOVÝ OBRAT
Vydáno: 22. 4. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 4. 2016.
Ministr zemědělství: Díky rostoucímu zájmu o biopotraviny se zvýšil jejich celkový obrat na 3,2
miliardy korun. Přes dvě miliardy korun utratili lidé v České republice v roce 2014
za biopotraviny. V porovnání s rokem 2013 je to nárůst o 3,9 %. Podle Zprávy o trhu s
biopotravinami v ČR v roce 2014 dosáhl celkový obrat s biopotravinami českých subjektů
včetně vývozu přibližně 3,2 miliardy korun. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod
hranicí 200 korun, podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů je na úrovni 0,72 %.
Zprávu vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-diky-rostoucimu-zajmu-o-biopotraviny-sezvysil-jejich-celkovy-obrat.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
•

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2014 (ÚZEI), (pdf, 1 MB)
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SZPI ZVEŘEJŇUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2015
Vydáno: 22. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svých webových stránkách zveřejňuje zprávu o
činnosti za rok 2015.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zverejnuje-vyrocni-zpravu-za-rok-2015.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
PŘÍLOHA
Zpráva o činnosti SZPI za rok 2015 [velikost: 4,2 MB, formát: pdf]

•

Zdroj: SZPI
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SZPI NA MÍSTĚ UZAVŘELA PRODEJNU LIDL PRO ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ
HYGIENY
Vydáno: 22. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 4. 2016.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce dnes při kontrole na základě zjištěných
nedostatků na místě uložili zákaz užívání prostor v provozovně společnosti Lidl Česká republika v.o.s.
na adrese Lorencova alej 1091, Lanškroun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-na-miste-uzavrela-prodejnu-lidl-pro-zavazne-porusenihygieny.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: NABĚRAČKA NA ŠPAGETY,
BERGNER®
Vydáno: 25. 4. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 4. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Naběračka na špagety, BERGNER Duo Tool 2 in 1
®

nylon, 323x62MM, silikonový kroužek, černá BG-1146-BK
EAN: 6957221276247 (neexistuje)
šarže (BATCH NO.): 01/10/2013
Výrobce/Země původu: neuvedeno / Čína
Dovozce: BERGNER , Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Německo
®

Distributor: Bergner Home AT GmbH, Lassallestrasse 7a/Unit 5/Top 1, AT – 1020, Vienna,
Rakousko
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-naberacka-na-spagetybergner%C2%AE.aspx
Přílohy
•

2016_26896_vyhlášení_Naběračka na špagety, BERGNER (DOC, 171Kb)

•

2016_26896_vyhlášení_Naběračka na špagety, BERGNER (PDF, 478Kb)
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•

naběračka-špagety (JPG, 60Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

KONFERENCE K PROBLEMATICE PESTICIDŮ - 19. 5. 2016
Vydáno: 25. 4. 2016
Autor: KM EFSA
Ministerstvo zemědělství společně s ÚKZÚZ pořádá konferenci k problematice pesticidů.
Ministerstvo zemědělství pořádá společně s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským Konferenci k problematice pesticidů.
Kdy: čtvrtek 19. května 2016, od 10:00 hod.
Kde: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Na konferenci vystoupí zástupce z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dále přední
odborníci pro oblast pesticidů ze Slovenska, Německa, Rakouska a z České republiky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-k-problematice-pesticidu-19-5-2016.aspx
Přílohy:
- Pozvánka na konferenci (pdf)
- Program konference (pdf)
Zdroj: http://bezpecnostpotravin.cz/

NEDEKLAROVANÁ MLÉČNÁ BÍLKOVINA V CUKROVINKÁCH Z DÁNSKA
A POLSKA
Vydáno: 26. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje všechny spotřebitele s intolerancí nebo
alergií na mléčnou bílkovinu o zjištění nedeklarovaného výskytu tohoto alergenu v následujících
výrobcích na tuzemském trhu:
Disney Round Tins Favourites 2, Chocolate Chip Cookies, balení 150 g, EAN 57 76879 01096 3,
výrobce: Jacobsens Bakery Ltd. Nilanvej 1, DK-8722 Hedensted, Dánsko, v distribuci společnosti
Globus ČR, k. s.
Disney Round Tins Frozen, Chocolate Chip Cookies, balení 150 g, EAN 57 76879 01373 5,
výrobce: Jacobsens Bakery Ltd. Nilanvej 1, DK-8722 Hedensted, Dánsko, v distribuci společnosti
Globus ČR, k. s. a společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Mella galaretka - Jahodové želé, s datem minimální trvanlivosti: 04 2016 a označením šarže:
1527914147, výrobce: Colian sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek , Polsko, v distribuci
společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.
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Výskyt mléčné bílkoviny v potravině bez řádného vyznačení tohoto alergenu na obalu může ohrozit
zdraví osob s intolerancí nebo alergií na mléčnou bílkovinu.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

PLOCHY S GM PLODINAMI VE SVĚTĚ POPRVÉ POKLESLY
Vydáno: 27. 4. 2016
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 26. 4. 2016.
V roce 2015 bylo dosaženo dalšího milníku v pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin.
Jednak to byl již 20. rok jejich působení v zemědělské praxi a poprvé celosvětové plochy s GM
plodinami poklesly, a to ze 181,5 mil. ha na 179,7 mil. ha.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/plochy-s-gm-plodinami-ve-svete-poprve-poklesly.aspx
Zdroj:
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/executivesummary/default.asp
Převzato z: BIOTRIN

SZPI UZAVŘELA PRODEJ POTRAVIN NA ČERPACÍ STANICI MOL
Vydáno: 27. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 4. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) má zákonem svěřen i dozor nad prodejem
potravin a pokrmů nabízených ve formě doplňkové služby čerpacích stanic. Při kontrole dne 25. 4.
2016 inspektoři zjistili nesplnění zákonných požadavků při prodeji potravin na čerpací stanici
společnosti MOL Česká republika s.r.o. na adrese Plaská 1843/70, 323 00 Plzeň.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-prodej-potravin-na-cerpaci-stanici-mol.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

REKLAMA NA ČESKÉ POTRAVINY SE BUDE ŘÍDIT NOVELOU ZÁKONA.
ZÁKAZNÍCI BUDOU MÍT JASNOU INFORMACI O JEJICH PŮVODU
Vydáno: 28. 4. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 27. 4. 2016.
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Senátoři dne 27. 4. 2016 schválili novelu zákona o potravinách, kterou navrhlo Ministerstvo
zemědělství. Novinkou, kterou k novele přidali poslanci, je úprava zákonů o regulaci reklamy a
audiovizuálních mediálních službách. Podle tohoto návrhu by se smělo v reklamě používat
tvrzení, že potravina je česká, pouze pokud bude prokazatelně pocházet z České republiky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/reklama-na-ceske-potraviny-se-bude-ridit-novelou-zakonazakaznici-budou-mit-jasnou-informaci-o-jejich-puvodu.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

SVS VRÁTILA ZPĚT DO POLSKA ZÁSILKU MASA KVŮLI NEDOSTATKŮM
VE ZNAČENÍ A DOKLADECH
Vydáno: 28. 4. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 28. 4. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) na základě kontroly dovozu provedené spolu s Celní správou
České republiky v noci z 25. na 26. dubna na hraničním přechodě v Harrachově vrátila zpět do
země původu zásilku bezmála sedmi tun drůbežího a hovězího masa z Polska určeného celkem
čtyřem českým odběratelům. Důvodem byly nedostatky ve značení masa a v průvodních
dokladech.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-vratila-zpet-do-polska-zasilku-masa-kvuli-nedostatkum-veznaceni-a-dokladech.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

STANOVISKO CZVP SZÚ K ATROPINU V „NESTLÉ DĚTSKÉ KAŠI“
Vydáno: 29. 4. 2016
Autor: SZÚ
Stanovisko CZVP SZÚ ze dne 28. 4. 2016 ke kontaminaci dětské kaše atropinem.
CZVP SZÚ v Brně bylo požádáno o vyjádření k případu kontaminace dětské kaše atropinem. Pro
připomenutí případu citujeme zprávu médií: „SZPI nařídila řetězci DM drogerie stáhnout z prodeje
nemléčnou kaši Nestle. Při laboratorní analýze totiž vyšlo najevo, že potravina obsahuje více atropinu,
než dovolují limity“. Závěr hodnocení CZVP SZÚ: škodlivý efekt je málo pravděpodobný,
farmakologický efekt nelze zcela vyloučit.
Širší text stanoviska je dostupný zde: verze 2, po doplnění čísla šarže výrobku
Atropin_v_detske_kasi_sarze.pdf (341,50 KB)
J. Ruprich
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Zdroj: SZÚ

KONTROLA PROKÁZALA KVALITU MEDŮ TUZEMSKÝCH VČELAŘŮ
Vydáno: 29. 4. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 4. 2016.
V návaznosti na problémy s jakostí a bezpečností medů některých českých výrobců v nedávném
období uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) cílenou screeningovou
kontrolní akci, během které odebrala vzorky medů tuzemských výrobců napříč tržní sítí, tedy
v obchodních řetězcích i u menších prodejců. Komplexní analýza jakosti včetně rozboru na přítomnost
antibiotik u odebraných vzorků neprokázala porušení zákonných požadavků v žádném z hodnocených
parametrů. Screening medů v tržní síti ukázal bezproblémovou jakost tuzemské produkce a účinnost
opatření přijatých po zjištění problémů u této komodity v posledním období. V průběžných kontrolách
medů v tržní síti bude SZPI nadále pokračovat.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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