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

Nové účinné předpisy
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
Vyhláška č. 21/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek
nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 27. 1. 2020
Účinnost od 1. 2. 2020
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

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Vyhláška č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení
celního zákona
Platnost od 16. 4. 2019
Účinnost od 1. 5. 2019
Aktuální znění od 1. 2. 2020
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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
Aktuální znění od 1. 2. 2020

Zrušené předpisy
Vše zrušeno k 1. 2. 2020 (18/2020 Sb.)!

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 31. 12. 1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 93/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.
333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky,
těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Platnost od 20. 4. 2000
Účinnost od 1. 9. 2000

Vyhláška č. 268/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se
provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky
a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se
provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky
a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších přepisů
Platnost od 4. 6. 2012
Účinnost od 1. 8. 2012
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ DAŇOVÝ
ŘÁD
Poslední změna: 17. 2. 2020

Cíle návrhu
Na podnět podnikajících fyzických osob dochází ke změně formátu daňového identifikačního čísla (DIČ)
pro nově registrované podnikatele tak, aby neobsahovalo osobní údaj této osoby – jejich rodné číslo.
Hlavním důvodem novely je především obava o zneužití tohoto osobního údaje. Nově registrované
podnikající fyzické osoby by měly dostat nový formát DIČ přidělený automaticky, pro již registrované
osoby bude zavedena možnost požádat správce daně o DIČ v novém formátu.

Historie procesu
Poslanecká sněmovna
29. 1. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
6. 2. 2020 – V připomínkovém řízení
17. 2. 2020 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6673902.htm
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NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O EKOLOGICKÉM
ZEMĚDĚLSTVÍ A O ZMĚNĚ ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
Poslední změna: 24. 2. 2020

Cíle návrhu
Navrhovanou změnou bude stanoven právní rámec pro zřízení databáze, která by umožnila osobám
podnikajícím v ekologickém zemědělství na dobrovolném základě a bezplatně nabízet ekologicky
chovaná zvířata, a to uvedením počtu, jež je k dispozici, a rozdělením podle pohlaví, plemene, věku
apod. Současná právní úprava předpokládá vydávání certifikátu na bioprodukci ze strany kontrolního
subjektu nejdéle na 15 měsíců v návaznosti na provádění každoročních kontrol dodržování pravidel
ekologické produkce. Nově se navrhuje prodloužení platnosti certifikátu na 26 měsíců. Návrh dále vyjímá
subjekty označované jako maloobchodní prodejci z povinnosti registrace. Na základě návrhu má dojít
také k přidání skutkové podstaty přestupku, kterého se dopustí subjekt uvádějící bioprodukty do oběhu,
aniž by byl registrován v systému ekologického zemědělství, a zvýšení horní hranice pokuty za
přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele. K úpravě ohledně přestupků dochází také v oblasti
pověřených osob.

Historie procesu
Vláda
27. 1. 2020 – V připomínkovém řízení
24. 2. 2020 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6709022.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/2020/02/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc únor.

LIMITY REZIDUÍ
Nařízení Komise (EU) 2020/192 ze dne 27. února 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí prochlorazu
v nebo na některých produktech (Text s významem pro EHP)
ÚV L 040, 13. 2. 2020, s. 4

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/154 ze dne 23. ledna 2020 o registraci zeměpisného označení
lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Norsk Vodka“ /
„Norština Vodka“
ÚV L 034, 6. 2. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/156 ze dne 23. ledna 2020 o registraci zeměpisného označení
lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Norsk Akevitt“ /
„Norsk Aquavit“ / „Norsk Akvavit“ / „Norwegian Aquavit“
ÚV L 034, 6. 2. 2020, s. 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/179 ze dne 3. února 2020, kterým se schvalují změny
specifikace lihoviny, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení (Berliner Kümmel)
ÚV L 037, 10. 2. 2020, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/185 ze dne 7. února 2020, kterým se schvalují nezanedbatelné
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení „Pasta di Gragnano“ (CHZO)
ÚV L 039, 12. 2. 2020, s. 2
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/198 ze dne 13. února 2020, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o zřízení registru
zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných produktů a uvedení stávajících
zeměpisných označení v tomto rejstříku
ÚV L 042, 14. 2. 2020, s. 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/221 ze dne 14. února 2020, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Saucisse de Morteau“ / „Jésus de Morteau“ (CHZO)
ÚV L 046, 19. 2. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/236 ze dne 14. února 2020 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Huile d´olive de Provence“ (CHOP)
ÚV L 048, 21. 2. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/237 ze dne 14. února 2020 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Bjelovarski kvargl“ (CHZO)
ÚV L 048, 21. 2. 2020, s. 2
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/247 ze dne 18. února 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Queso Castellano“ (CHZO)]
ÚV L 051, 25. 2. 2020, s. 3

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Rozhodnutí Rady (EU) 2020/143 ze dne 28. ledna 2020 o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie v rámci Správního výboru pro celní úmluvu o mezinárodní přepravě zboží na podkladě
karnetů TIR, pokud jde o změnu úmluvy
ÚV L 032, 4. 2. 2020, s. 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/186 ze dne 7. února 2020 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 039, 12. 2. 2020, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/191 ze dne 10. února 2020 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 040, 13. 2. 2020, s. 1
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani, které
poskytují služby osobám nepovinným k dani, provádějící prodej zboží na dálku a některé domácí
dodávky zboží
ÚV L 040, 13. 2. 2020, s. 114
Oprava nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.
1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u některých zemědělských a
průmyslových produktů (Úř. Věst. L 335, 27. 12. 2019).
ÚV L 053, 25. 2. 2020, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/277 ze dne 26. února 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 059, 28. 2. 2020, s. 1

BEZPEČNOST POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/206 ze dne 14. února 2020, kterým se podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 povoluje uvádění na trh ovocné buničiny, buničinové
šťávy a koncentrované buničinové šťávy z Theobroma cacao L. jako tradiční potraviny ze třetí země a
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 043, 17. 2. 2020, s. 66
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

PRAŽŠTÍ HYGIENICI DOPORUČUJÍ: OMEZENÍ PITÍ ALKOHOLU NABÍZÍ
OSVĚTOVĚ-PREVENTIVNÍ AKCE SUCHEJ ÚNOR – LETOS JIŽ POOSMÉ
Vydáno: 3. 2. 2020
Autor: HSHMP
ČR se dlouhodobě drží v první pětce zemí s nejvyšší spotřebou čistého lihu na hlavu.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), v rámci svých preventivněosvětových aktivit na poli oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky, veřejnost pravidelně
upozorňuje na celou řadu prospěšných preventivních zdravotních kampaní: jednou z těch
osvědčených je právě dnes začínající, již 8. ročník kampaně SUCHEJ ÚNOR, která zapojeným
účastníkům pomáhá prověřit jejich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku
se podle průzkumů zúčastnilo 6 % dospělé populace.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-doporucuji-omezeni-piti-alkoholu-nabizi-osvetovepreventivni-akce-suchej-unor-letos-jiz-poosme.aspx
Zdroj: HSHMP

NOVÝ KORONAVIRUS 2019-nCoV – NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Vydáno: 4. 2. 2020
Autor: MZ ČR, HSHMP, SZÚ
Informace MZ ČR, Hygienické stanice hlavního města Prahy, SZÚ
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/novy-koronavirus-2019-ncov-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi.aspx
Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav

BREXIT A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY V OBCHODU
Vydáno: 5. 2. 2020
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ
ÚKZÚZ informuje všechny obchodníky, vývozce a turisty, o opatřeních, které se vztahují na
dovoz regulovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v souvislosti s odchodem
Velké Británie z EU.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/brexit-a-souvisejici-zmeny-v-obchodu.aspx
Zdroj: ÚKZÚZ

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: NÁPLŇ DO ELEKTRONICKÉ
CIGARETY REDBULL
Vydáno: 11. 2. 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:
náplň do elektronické cigarety RedBull
Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO: HK2269
EAN: 8802269102004 (neexistuje)
Země původu / výrobce: neuveden
Dovozce dle značení: Leduco s.r.o., Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC
Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)
Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361
(prodejna TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-napln-do-elektronickecigarety-redbull.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

VOZIDLO NA ÚSTECKU PŘEPRAVOVALO V NEVYHOVUJÍCÍCH
PODMÍNKÁCH PŮL TUNY MRAŽENÝCH POTRAVIN
Vydáno: 13. 2. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Státní veterinární správa (SVS) při společné kontrolní akci s Policií ČR a Celní správou na dálnici
D8 v Ústeckém kraji zajistila 487 kg mraženého drůbežího masa a zamražených mořských plodů
bez jakéhokoliv označení.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vozidlo-na-ustecku-prepravovalo-v-nevyhovujicich-podminkachpul-tuny-mrazenych-potravin.aspx
Zdroj: SVS

9

QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY
+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz

STANOVENÍ
NEBEZPEČNÉHO
VÝROBKU:
NÁHRADNÍ
ELEKTRONICKÉ CIGARETY FREEZY JUICE BLACK CURRANT

NÁPLŇ

Vydáno: 14. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
FREEZY JUICE Black Currant
EAN: 8596690010006 (neexistuje)
Země původu dle značení: Rusko
Země původu dle dolepené etikety: Čína
Výrobce: производитель "ИП Томина Н.C." Россия, г.Лобня, ул. Подмосковная 11
Dovozce dle značení: Amedeo Gold s.r.o. (firma neexistuje)
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-napln-elektronickecigarety-freezy-juice-black-currant.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

STANOVENÍ
NEBEZPEČNÉHO
VÝROBKU:
NÁHRADNÍ
NÁPLŇ
ELEKTRONICKÉ CIGARETY LOADED E-LIQUID, GLAZED DONUTS, 3MG, 120
ML
Vydáno: 14. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
LOADED e-liquid, GLAZED DONUTS, 3 MG, 120 ml
EAN: 8552500063871 (neexistuje)
Země původu dle značení: Ontario CA 91761
Výrobce: RUTHLESS VAPOR CORPORATION, 2040 S LYNXPL ONTARIO CA 91761
Dovozce dle značení: 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)
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-nahradni-napln-elektronickecigarety-loaded-e-liquid-glazed-donuts-3-mg-120-ml.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

BIOMISKY NA POTRAVINY NEBUDOU ZATĚŽOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vydáno: 17. 2. 2020
Autor: Centrum polymerních systémů UTB
Tisková zpráva Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Potravinové misky z plastu, které se rozloží během velmi krátké doby a nebudou tak zatěžovat životní
prostředí. Na tom nyní intenzivně pracují vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/biomisky-na-potraviny-nebudou-zatezovat-zivotni-prostredi.aspx
Zdroj: Centrum polymerních systémů UTB

V ČR JE LETOS DRUHÉ OHNISKO PTAČÍ CHŘIPKY, V KOMERČNÍM
VELKOCHOVU NA PARDUBICKU MUSÍ VYBÍT PŘES 100 TISÍC KUSŮ
DRŮBEŽE
Vydáno: 17. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a SVS
Státní veterinární správa (SVS) vyhlásila letošní druhé ohnisko ptačí chřipky v České republice.
Ohnisko nákazy se nachází ve velkochovu drůbeže společnosti Moras Moravany v obci Slepotice
na Pardubicku. Jde o vysoce patogenní subtyt H5N8, smrtelný pro ptáky, nicméně jeho přenos
na člověka nebyl dosud zaznamenán.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/v-cr-je-letos-druhe-ohnisko-ptaci-chripky-v-komercnimvelkochovu-na-pardubicku-musi-vybit-pres-100-tisic-kusu-drubeze.aspx
Zdroj: SVS
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STANOVENÍ
NEBEZPEČNÉHO
VÝROBKU:
ELEKTRONICKÉ CIGARETY JAM MONSTER

NÁHRADNÍ

NÁPLŇ

Vydáno: 18. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Zpráva 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/JAM MONSTER GRAPE, 0mg nebo 3MG; 2/JAM MONSTER BLUEBERRY, 3MG; 3/JAM
MONSTER STRAWBERRY, 0mg
Země původu dle značení: USA
Výrobce dle značení: ad 1 neuveden/ ad 2,3 BOTTLED BY KNOWN DISTRO, 1910 MADISON AVE,
NAMPA IDAHO
Dovozce dle značení: 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-napln-elektronickecigarety-jam-monster.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

ODBORNÝ SEMINÁŘ: AKTUÁLNÍ NOVINKY Z OBLASTI POTRAVINÁŘSKÉ
LEGISLATIVY – OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Vydáno: 19. 2. 2020
Autor: PK ČR
Seminář se koná 23. dubna 2020 v budově SZÚ.
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním novinkám v potravinovém
právu (novela zákona o potravinách, novela zákona o veterinární péči, uvádění země původu
nebo místa provenience primární složky potraviny...) a zkušenostem dozorových orgánů při
aplikaci potravinového práva. Seminář se mimo jiné zaměří na kontrolu kvality potravin na
českém a evropském trhu z pohledu dozorových orgánů. Součástí budou také vybrané novinky
z roku 2020 ve vztahu nejen k provozování potravinářského podniku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/odborny-seminar-akutalni-novinky-z-oblasti-potravinarskelegislativy-oznacovani-potravin.aspx
Zdroj: PK ČR
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KONTROLA POTRAVIN POTVRDILA VYSOKOU KVALITU POTRAVIN
OCENĚNÝCH ZNAČKOU KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Vydáno: 19. 2. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Potravinářská inspekce pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné
značkou KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2019 opět potvrdily jejich velmi vysokou
jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických
kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly
nevyhovujících vzorků.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-potvrdila-vysokou-kvalitu-potravin-ocenenych-znackouklasa-a-regionalni-potravina.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ: NEJSEM PROTI ZÁKAZU KLECOVÉHO CHOVU
SLEPIC, MUSÍ ALE BÝT RACIONÁLNÍ A ZAČÍT PLATIT V CELÉ EU
Vydáno: 20. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
Diskuze kolem možného ukončení klecového chovu slepic musí mít racionální základ. Pokud
nezačne zákaz platit ve všech evropských zemích současně a nebude regulovaný i dovoz ze
třetích zemí, pak je z hlediska prospěchu pro zvířata zbytečný. Je o tom přesvědčený ministr
zemědělství Miroslav Toman. Podle něj by nepromyšlené ukončení klecových chovů zhoršilo
konkurenceschopnost našich zemědělců.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-nejsem-proti-zakazu-klecoveho-chovu-slepicmusi-ale-byt-racionalni-a-zacit-platit-v-cele-eu.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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NELEGÁLNÍ DISTRIBUCE SKOPOVÉHO MASA NA LIBERECKU
Vydáno: 26. 2. 2020
Autor: SVS
Výsledky kontrol SVS ve spolupráci s celní správou
Inspektoři Státní veterinární správy z Libereckého kraje v průběhu února při společné kontrole
s celní správou odhalili dodávku s německou poznávací značkou nelegálně převážející dělené
skopové maso. Maso uložené v igelitových taškách v nákladním prostoru dodávky o celkové
hmotnosti 100 kg nebylo označeno značkou zdravotní nezávadnosti a chyběly k němu jakékoliv
doklady.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-distribuce-skopoveho-masa-na-liberecku.aspx
Zdroj: SVS

SVS PODPORUJE VÝVOZ ČESKÝCH FIREM DO TŘETÍCH ZEMÍ
Vydáno: 28. 2. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Státní veterinární správa (SVS) se dlouhodobě snaží napomáhat uplatňování produkce českých
chovatelů a výrobců na zahraničních trzích. V loňském roce nově SVS vyjednala či aktualizovala
34 veterinárních osvědčení pro vývoz do zemí mimo EU (třetích zemí), což bylo o 16 více než
v roce 2018. Veterinární osvědčení jsou zásadní podmínkou pro umožnění vývozu živých zvířat
a živočišných produktů do třetích zemí. Dalších 15 dokumentů je v současnosti v různé fázi
schvalovacího procesu. Zástupci SVS pro zjednodušení vývozu živočišné produkce z ČR
do třetích zemí průběžně vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-podporuje-vyvoz-ceskych-firem-do-tretich-zemi.aspx
Zdroj: SVS
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

LEHKÝ PŘEHLED O SPOTŘEBNÍM KOŠI
Vydáno: 10. 2. 2020
Autor: Ing. Pavel Ludvík
Článek „Lehký přehled o spotřebním koši“ ze serveru Jidelny.cz
Výpočet spotřebního koše stále naráží na různá úskalí. Jak počítat rybí párky nebo pepitky? Kdy
je potravina ovocem a kdy zeleninou? Jaká má být norma spotřeby pro dvouleté děti ve školce
nebo pro studenty nad 18 let? Současně ovšem vedoucí kladou zcela základní otázky a právě jim
je věnován tento článek.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2037
Zdroj: Jidelny.cz

PŘEHLED SZD LEDEN 2020
Vydáno: 18. 2. 2020
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-2020_18542_5.html
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

POZOR, TYTO POTRAVINY DO LEDNICE OPRAVDU NEPATŘÍ
Vydáno: 18. 2. 2020
Autor: Svět potravin
Článek publikovaný na portálu svet-potravin.cz.
Řadě potravin pobyt v chladném prostředí trvanlivost neprodlouží, spíše naopak. Studené
prostředí může mít neblahý vliv na jejich konzistenci a chuť. Podívejte se spolu s námi, které
produkty, navzdory zažitým představám, do lednice nepatří.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.svet-potravin.cz/clanek/pozor-tyto-potraviny-do-lednice-opravdu-nepatri
Zdroj: svet-potravin.cz
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KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V LEDNU 2020
Vydáno: 21. 2. 2020
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce ledna
2020 celkem 201 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k
uložení 43 finančních sankcí v celkové výši 300 000,- Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vlednu-2020.aspx
Zdroj: HSHMP

KAŽDÁ ŠESTÁ RESTAURACE PŘIPRAVUJE POKRMY NA PŘEPÁLENÉM
FRITOVACÍM OLEJI
Vydáno: 27. 2. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila
jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení
používají k přípravě pokrmů. V každé šesté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili
olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kazda-sesta-restaurace-pripravuje-pokrmy-na-prepalenemfritovacim-oleji.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

NOVÝ KORONAVIRUS A PITNÁ VODA
Vydáno: 28. 2. 2020
Autor: SZÚ
Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu
Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového
koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/novy-koronavirus-a-pitna-voda.aspx
Zdroj: SZÚ
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ČSÚ: ZISK Z CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKU DOSÁHL 295 MILIARD
Vydáno: 28. 2. 2020
Autor: SOCR ČR
Informace zveřejněné na portálu socr.cz.
Česká ekonomika profituje z pozitivního vývoje cestovního ruchu. V roce 2018 v tomto oboru
pracovalo 240,6 tisíce osob a tvořil 2,9 % HDP. Finanční přínos z turismu na našem území se
zvyšuje nepřetržitě od roku 2011.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/csu-zisk-z-cestovniho-ruchu-v-cesku-dosahl-295-miliard/
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/zisk-z-cestovniho-ruchu-v-cesku-dosahl-295-miliard
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