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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

NOVĚ VYHLÁŠENÉ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 137/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od: 20. 5. 2021

NOVÉ UČINNÉ PŘEDPISY

Vyhláška č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od: 6. 3. 2021

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a
zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů
poslední změna: 9. 3. 2021

Cíle návrhu:
Novela odstraňuje neodůvodněné rozdíly v kvalitativních požadavcích na parametry národní a
unijní ochrany označení původu a zeměpisných označení tak, že ochrana bude nadále v
souladu s výkladem čl. 207 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve výlučné pravomoci
Evropské unie. Jedná se o zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou
výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, lihoviny, vína a aromatizovaná vína.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm
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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
poslední změna: 18. 3. 2021

Cíle návrhu:
Cílem novely je zejména upravit oznamovací povinnost provozovatelů potravinářského podniku
ve vztahu k předmětu činnosti tak, aby příslušný orgán disponoval aktuálními a kompletními
informacemi, upravit povinnost provozovatelů potravinářského podniku, příslušných orgánů a
celního úřadu v souvislosti s dovozem některých potravin ze třetích zemí. Novela dále zpřesňuje
některé stávající ustanovení zákona s cílem zlepšit výkon dozorové činnosti a vyjímá alkoholické
nápoje ze stávající povinnosti darovat pro uvádění na trh nevyhovující potraviny potřebným.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6317657.htm
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.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 za
měsíc březen.

ODKAZ ZDE

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/362 ze dne 22. února 2021, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení [„Jabugo“ (CHOP)]
ÚV L 070, 1. 3. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/381 ze dne 25. února 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Escavèche de
Chimay“ (CHZO))
ÚV L 074, 4. 3. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/458 ze dne 10. března 2021, kterým se schvalují
menší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) (CHZO)
ÚV L 091, 17. 3. 2021, s. 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/467 ze dne 16. března 2021, kterým se schvalují
menší změny specifikace produktu u názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení „Volailles d'Ancenis“ (CHZO)
ÚV L 096, 19. 3. 2021, s. 5
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/474 ze dne 15. března 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pistacchio di
Raffadali“ (CHOP))
ÚV L 099, 22. 3. 2021, s. 34

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/475 ze dne 17. března 2021, kterým se schvalují
menší změny specifikace produktu u názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení „Münchener Bier“ (CHZO)
ÚV L 099, 22. 3. 2021, s. 35

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/484 ze dne 16. března 2021, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Burrata di Andria“ (CHZO)
ÚV L 100, 23. 3. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/518 ze dne 18. března 2021 o registraci
zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/787 'Vasi vadkörte pálinka'
ÚV L 104, 25. 3. 2021, s. 34

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/533 ze dne 24. března 2021, 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 106, 26. 3. 2021, s. 58
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021, kterým se mění přílohy nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o nakládání s
potravinovými alergeny, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin (Text s
významem pro EHP)
ÚV L 074, 4. 3. 2021, s. 3

Nařízení Komise (EU) 2021/418 ze dne 9. března 2021, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/46 / ES, pokud jde o nikotinamid ribosidchlorid a citran
hořečnan hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky
používané pro měď (Text s významem pro EHP)
ÚV L 083, 10. 3. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/505 ze dne 23. března 2021 o zamítnutí povolení
60% kyseliny fosforečné na nosiči oxidu křemičitém jako doplňkové látky patřící do funkční
skupiny konzervačních látek (Text s významem pro EHP)
ÚV L 102, 24. 3. 2021, s. 1

EHP

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 176/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/290]
ÚV L 075, 4. 3. 2021, s. 6

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 177/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/291]
ÚV L 075, 4. 3. 2021, s. 8
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 178/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/292]
ÚV L 075, 4. 3. 2021, s. 9

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 179/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/293]
ÚV L 075, 4. 3. 2021, s. 11

Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 180/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/294]
ÚV L 075, 4. 3. 2021, s. 13
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ
Z MĚSÍCE BŘEZNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Vozidlo na severu Čech převáželo téměř 70 kg ryb a masných výrobků neznámého
původu
vydáno: 4. 3. 2021

autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Ústeckého kraje ve spolupráci s tamním celním
úřadem odhalili na dálnici D8 poblíž Řehlovic v okrese Ústí nad Labem vozidlo převážející
potraviny neznámého původu. Dodávka obsahovala téměř 70 kg potravin, konkrétně se jednalo
o mořské plody, ryby, plže, hlavonožce a chlazené masné výrobky.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným doplňkem stravy s vysokým
obsahem amygdalinu
vydáno: 9. 3. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v rámci kontroly internetového
prodeje doplněk stravy s nadlimitní koncentrací látky amygdalin, která se v těle po požití
metabolizuje na kyanovodík a kyanidy.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Přehled požadavků na šumivá vína
vydáno: 18. 3. 2021

Tato zpráva byla zkrácena.

autor: SZPI

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE BŘEZNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Potravinářská inspekce varuje před dalším nebezpečným doplňkem stravy s vysokým
obsahem amygdalinu
vydáno: 25. 3. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu doplněk stravy s nadlimitní
koncentrací látky amygdalin, která se v těle po požití metabolizuje na kyanovodík a kyanidy.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy se škodlivým obsahem hliníku a olova
vydáno: 26. 3. 2021

autor: SZPI

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontroly prodeje doplňků stravy na
internetu zjistila několik nevyhovujících šarží výrobku Křemelina - přírodní minerální doplněk
stravy, a to pro vysoký obsah hliníku a olova.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále
klesal
vydáno: 31. 3. 2021

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých
látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a
kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů se
meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % a pokračoval tak několikaletý trend poklesu tohoto
ukazatele.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE BŘEZNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Kontroly opakovaně potvrzují vysokou kvalitu potravin oceněných značkami KLASA a
Regionální potravina
vydáno: 31. 3. 2021

autor: SZPI

Potravinářská inspekce každoročně uskutečňuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny
oceněné značkami KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2020 potvrdily, obdobně jako
v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o
jednu z nejméně problematických kategorií potravin.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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TESTY
dTest: Test kypřicích prášků do pečiva 2021
vydáno: 8. 3. 2021

autor: dTest

Hrdina následujících řádek je malý, nenápadný, přesto v jistých chvílích nepostradatelný. Řeč
bude o kvalitách prášků do pečiva. Do laboratorní kuchyně jsme vyslali dvacítku kypřicích
prostředků, aby ukázaly, co v nich je. Během testu musely nadýchat bábovku, sušenky a navíc
projít přísným chemickým rozborem. Žádný z nich nás vysloveně nezklamal, nicméně rozdíly ve
výkonech byly patrné.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem
bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
vydáno: 3. 3. 2021

autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Výraznou popularitu si v poslední době stihly získat plastové výrobky pro styk s potravinami s
přídavkem bambusových vláken, jako jsou zejména kelímky na teplé nápoje (čaj, kávu), dětské
plastové nádobí, příbory, jídelní soupravy, mísy a džbány. Spotřebitel může nabýt dojmu, že se
jedná o ekologické výrobky, a to jak z hlediska již v názvu deklarované suroviny, tak z hlediska
často uváděné snadné rozložitelnosti těchto výrobků. V naprosté většině případů však nejsou
vyrobeny tyto výrobky pouze z bambusu, ale jedná se o plastové výrobky (z melaminformaldehydových pryskyřic) jen s přísadou bambusových vláken. Bohužel, takové plastové
výrobky nejenže nesplňují deklarované vlastnosti, ale mírou uvolňování toxického formaldehydu
a/nebo melaminu zhruba v polovině v ČR v poslední době testovaných vzorků představují
(závažné) riziko pro zdraví spotřebitele.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

K povinnému testování zaměstnanců ve firmách
vydáno: 5. 3. 2021

autor: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své rámcové vyjádření k aktuální povinnosti testovat
zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Ta je zaměstnavatelům nařízena novým
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN). V
závislosti na dalším vývoji situace při uplatňování opatření a získaných praktických poznatcích
bude Úřad své vyjádření dále upřesňovat a doplňovat.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Přehled krajských normativů 2021
vydáno: 11. 3. 2021

autor: Redakce Jídelny.cz

Krajské úřady během března zveřejnily aktuální krajské normativy. Seznamte se s nimi. Pokud
nevíte, jak s normativy pracovat, přečtěte si současně návod a zjistěte informace o úvazcích a
platech ve školní jídelně.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
Šest let kontrol Potravinářské inspekce v restauracích: ubylo nejzávažnějších
prohřešků, problémem zůstávají hygienické prohřešky a falšování
vydáno: 15. 3. 2021

autor: SZPI

Za šest let kontrol segmentu zde inspektoři SZPI uskutečnili 73 805 kontrol, z nich u 19 512
kontrol zjistili porušení právních předpisů. Inspektoři tak zjistili za dané období pochybení u
26,2 % kontrol a společné stravování tak představuje nejproblematičtější segment ze všech
typů provozoven v kompetenci SZPI.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Plastové obaly
vydáno: 17. 3. 2021

autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Změn legislativních i technických požadavků na obaly určené k uchovávání potravin bylo v
posledních letech opravdu dost, a lze očekávat i další v souvislosti s koronavirovou krizí. Princip
však zůstává. Hlavním úkolem obalu je především ochrana potraviny před znehodnocením,
znemožnění záměny nebo změny obsahu, a také usnadnění nákupu a zvýšení atraktivnosti pro
spotřebitele. Výrazně barevný nebo designově vytříbený obal přitahuje oko spotřebitele a stává
se již tradiční reklamní zbraní. Ochrana před znehodnocením spočívá v tom, že je například
zabráněno přístupu světla a vzduchu, nebo je zabráněno vzájemnému ovlivňování potravin
vůněmi a pachy, dále je zajištěno, že nedojde k poškození tvaru (např. rozdrobením) a
především je zabráněno mikrobiální kontaminaci (nejen z okolního prostředí ale i od člověka).

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Kdo platí školní obědy?
vydáno: 22. 3. 2021

autor: Ing. Pavel Ludvík

Vedoucím jídelen mluví do přípravy stravy nejen rodiče, ale také stát a zřizovatel. Mají na to
právo? Jisté je, že všichni na oběd finančně přispívají, a tak chtějí do skladby jídelníčku
zasahovat. Co vám tedy mohou určovat a co ne? Jak nakládat se státními a obecními dotacemi
na stravu, co z nich můžete hradit?

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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NAŠE SLUŽBY
• ZNAČENÍ POTRAVIN
• ZNAČENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
• VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH HODNOT
• OBALOVÝ DESIGN
• TESTOVÁNÍ POTRAVIN
• STÁTNÍ INSPEKCE
• AUDITY
• HACCP
• INOVACE

14

