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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

NOVĚ VYHLÁŠENÉ PŘEDPISY

Zákon č. 174/2021 Sb., 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
účinnost od: 12. 5. 2021

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
poslední změna: 15. 4. 2021

Cíle návrhu:
Hlavním důvodem novely je nutné provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi
cementu. Praxe totiž ukázala, že zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění
své vlastnosti, u cementových výrobků probíhá tzv. proces „zrání“, během kterého své vlastnosti
mění. Tento proces trvá řádově týdny až měsíce – v závislosti na vnějších podmínkách – vlhkost,
teplota chemické složení okolního prostředí apod. Z důvodu objektivity je proto nutno začínat
testovat tyto výrobky až za 28 dní ode dne jejich výroby. Tento nutný nový přístup vyplynul také
ze závěrů výzkumného projektu TAČR, který se touto problematikou zabýval, podobně je tato
problematika řešena i v řadě dalších zemích. Vedle této hlavní změny jsou aktualizovány ještě
některé další body, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a které se v souvislosti s novou
legislativou EU pro výrobky ve styku s potravinami změnily. Dále je nutno aktualizovat §část
vyhlášky upravující Vodárenské technologie, kam je nutno zahrnout nově používané
technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.

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

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a
výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
poslední změna: 29. 4. 2021

Cíle návrhu:
Novela nařízení vlády upravuje mechanismus stanovení ceny porce, tedy výši dotace, snižuje
administrativní zátěž škol (omezením dodávek mléčných výrobků pouze na neochucené) a
provádí další změny technického rázu, které vychází ze zkušeností implementace projektu a
jeho administrace.

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 duben.

ODKAZ ZDE

LIMITY REZIDUÍ

Nařízení Komise (EU) 2021/590 ze dne 12. dubnaa 2021, kterým se mění přílohy II a IV
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí
pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, pyrofosforečnan železitý, L-cystein, lambdacyhalothrin, hydrazid kyseliny maleinové, mefentriflukonazol, 5-nitroguajakolát sodný,
o-nitrofenolát sodný, p-nitrofenolát sodný a triklopyr v některých produktech nebo na nich
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 125, 13. 4. 2021, s. 15

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/601 ze dne 13. dubna 2021 o koordinovaném
víceletém kontrolním programu Unie na roky 2022, 2023 a 2024 k zajištění dodržování
maximálních limitů reziduí pesticidů a k posouzení expozice spotřebitele rezidui pesticidů v
potravinách rostlinného a živočišného původu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 127, 14. 4. 2021, s. 29

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy
II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity
reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, proquinazid a pyridalyl v některých
produktech nebo na nich (Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 4

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II
a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity
reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech nebo na nich
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 55
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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) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II
a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity
reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech nebo na nich
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 55

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení
(EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid, pokud jde o maximální limit reziduí v
potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 120

Nařízení Komise (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí
fluxapyroxadu, hymexazolu, metamitronu, penflufenu a spirotetramatu v některých produktech
nebo na nich (Text s významem pro EHP)
ÚV L 133, 20. 4. 2021, s. 9

Nařízení Komise (EU) 2021/663 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí
chlordekonu v určitých výrobcích nebo na nich (Text s významem pro EHP)
ÚV L 139, 23. 4. 2021, s. 148

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/588 ze dne 6. dubna 2021, kterým se schvalují menší
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení „Stelvio“ / „Stilfser“ (CHOP)
ÚV L 125, 13. 4. 2021, s. 11

5

LEGISLATIVA EU

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

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/591 ze dne 12. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Χαλλούμι“
(Halloumi) / „Hellim“ (CHOP))
ÚV L 125, 13. 4. 2021, s. 42

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/599 ze dne 7. dubna 2021, kterým se schvalují menší
změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných
zeměpisných označení („Rheinisches Zuckerrübenkraut“ / „Rheinischer Zuckerrübensirup“ /
„Rheinisches Rübenkraut“ (CHZO))
ÚV L 127, 14. 4. 2021, s. 24

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/614 ze dne 7. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bayramiç Beyazı“
(CHOP))
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/615 ze dne 7. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Taşköprü
Sarımsağı“ (CHOP))
ÚV L 131, 16. 4. 2021, s. 2

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/631 ze dne 12. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Budaörsi
őszibarack“ (CHZO))
ÚV L 132, 19. 4. 2021, s. 23

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/656 ze dne 21. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku zaručených tradičních specialit („Slovenska potica“ (ZTS))
ÚV L 137, 22. 4. 2021, s. 12
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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) 2021/657 ze dne 21. dubna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Caşcaval de
Săveni“ (CHZO))
ÚV L 137, 22. 4. 2021, s. 14

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021, kterým se ukládá
konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
rozšířené na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie, bez ohledu na to, zda je či není
deklarován jako pocházející z Malajsie, po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst.
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
ÚV L 129, 15. 4. 2021, s. 73

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/645 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I
nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen
dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a produktů na bázi mleziva do
Evropské unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 133, 20. 4. 2021, s. 29

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/708 ze dne 28. dubna 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 147, 30. 4. 2021, s. 5

BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/571 ze dne 20. ledna 2021, kterým se
mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam
látek, které mohou být přidávány do počáteční a pokračovací kojenecké výživy, kojenecké výživy
a potravin na bázi obilovin (Text s významem pro EHP)
ÚV L 120, 8. 4. 2021, s. 1
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LEGISLATIVA EU

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

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/572 ze dne 20. ledna 2021, kterým se
mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o datum použitelnosti
některých jeho ustanovení (Text s významem pro EHP)
ÚV L 120, 8. 4. 2021, s. 4

Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2021/573 ze dne 1. února 2021, kterým se
mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o podmínky dovozu živých
hlemýžďů, směsných produktů a obalů uváděných na trh k lidské spotřebě (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 120, 8. 4. 2021, s. 6

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/586 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění
rozhodnutí 2007/330 / ES, kterým se zrušují zákazy pohybu některých produktů živočišného
původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky
pohybu těchto produktů, pokud jde o „Χαλλούμι“ (Halloumi) / 'Hellim' (CHOP) (oznámeno pod
dokumentem C (2021) 2386) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 126, 13. 4. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění příloha
I, přílohy IV až XIII a příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o údaje
Běloruska a Spojeného království a korunních závislostí Guernsey, ostrova Man a Jersey na
seznamech třetích zemí země nebo jejich regiony, kterým je povolen vstup určitých zvířat a
zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 129, 15. 4. 2021, s. 65

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zvýšení úředních kontrol a mimořádných
opatření upravujících vstup určitého zboží z některých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí
nařízení (EU) 2017/625 a nařízení (ES) č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 129, 15. 4. 2021, s. 119
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LEGISLATIVA EU

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

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se
mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé
informace, které mají být uvedeny na etiketě ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
ÚV L 133, 20. 4. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/686 ze dne 23. dubna 2021, kterým se schvaluje
zdravotní tvrzení o potravinách, jiných než těch, které odkazují na snížení rizika onemocnění a
na vývoj a zdraví dětí, a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 142, 27. 4. 2021, s. 8

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení
(ES) č. 333/2007, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a výkonnostní kritéria pro
některé analytické metody (Text s významem pro EHP)
ÚV L 146, 29. 4. 2021, s. 73

NOVÉ POTRAVINY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/668 ze dne 23. dubna 2021, kterým se povoluje
změna podmínek používání semen chia (Salvia hispanica) 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 141, 26. 4. 2021, s. 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/668 ze dne 23. dubna 2021, kterým se schvaluje
uvedení Schizochytrium sp. (WZU477) olej jako nová potravina podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2470
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 141, 26. 4. 2021, s. 14
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ
Z MĚSÍCE DUBNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem
bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
vydáno: 8. 4. 2021

autor: Ministerstvo zdravotnictví

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

Potravinové banky v roce 2020 opět navýšily svůj obrat
vydáno: 8. 4. 2021

autor: Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank dnes zveřejnila výsledky činnosti potravinových bank za rok
2020. Potravinové banky shromáždily přes 7007 tun potravin, pomohly více než 160 tisícům lidí.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Antimikrobiální rezistence u bakterií způsobujících nemoci z potravin je stále vysoká
vydáno: 12. 4. 2021

autor: KM EFSA

Dne 8. dubna 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souhrnnou zprávu
Evropské unie o antimikrobiální rezistenci u zoonotických a indikátorových bakterií u lidí, zvířat
a potravin za roky 2018/2019.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE DUBNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Pesticidy v potravinách: nejnovější informace zveřejněny
vydáno: 13. 4. 2021

autor: KM EFSA

Nejnovější zpráva týkající se reziduí pesticidů v potravinách v rámci Evropské unie je nyní k
dispozici. Poskytuje informace ohledně hladin reziduí pesticidů v potravinách, které jsou běžně
konzumovány v Evropské unii.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Vyhlášení osmého ročníku soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší
inovativní potravinářský výrobek“
vydáno: 14. 4. 2021

autor: PK ČR

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí
českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň
rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí
chřipce
vydáno: 23. 4. 2021

autor: SVS

Ke konci měsíce skončí celorepubliková mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce;
naopak budou nařízena opatření vůči zbývajícím chovům Pereny

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE DUBNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – lepší ochrana
spotřebitelů před dvojí kvalitou potravin
vydáno: 26. 4. 2021

autor: Ministerstvo zemědělství

Od 12. 5. 2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela přináší
dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Potraviny s odlišnými vlastnostmi již
nebudou smět být spotřebiteli stejně prezentovány, a to pod pokutou až do výše 50 milionů
korun. Zákaz bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Češi prokázali solidaritu. Jarní Sbírka potravin vynesla 318 tun zboží pro potřebné
vydáno: 26. 4. 2021

autor: Česká federace potravinových bank

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Začala sezóna farmářských trhů a s ní také kontroly
vydáno: 30. 4. 2021

autor: SVS

Příchod jara je v České republice již více než deset let spojen také se startem sezóny oblíbených
farmářských trhů. Přestože začátek trhů v letošním roce o několik týdnů zpozdila omezení
spojená s nákazou COVID-19, na mnoha místech se už trhy konají. Vzhledem k tomu že
venkovní prodej potravin živočišného původu s sebou nese určitá zvýšená rizika, jsou prodejci
pod důsledným dohledem veterinárních inspektorů.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zveřejňuje zprávu o činnosti za rok 2020
vydáno: 30. 4. 2021

autor: SZPI

Potravinářská inspekce v roce 2020 zohlednila mimořádné okolnosti související s nouzovým
stavem a pandemickou situací a modifikovala zaměření své kontrolní činnosti.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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TESTY
dTest: Fosfáty vs. vinný kámen
vydáno: 6. 4. 2021

autor: dTest

Nenechte si ujít aktuální test kypřicích prášků. Do laboratoře jich dTest poslal celkem dvacet, z
toho dvanáct s fosforečnany a sodou a osm v kombinaci sody a vinného kamene. Výsledky
testování nenápadných a při pečení nepostradatelných pomocníků byly patrné.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

dTest: Těžké kovy a morfin. Polovina testovaných balení máku propadla
vydáno: 21. 4. 2021

autor: dTest

Nenápadnou ingredienci zpravidla najdeme ve spížích většiny českých domácností.
Spotřebitelskou organizaci dTest proto zajímalo, jak si nakoupené vzorky máku povedou nejen
s ohledem na požadavky vyhlášky. Osmnáct vzorků se ocitlo pod drobnohledem laboratorních
přístrojů a výsledky testu nepříjemně překvapily. Více než půlka vzorků si totiž kvůli
nadlimitnímu obsahu nežádoucích látek odnesla nedostatečné hodnocení.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
AHR ČR vyzývá ministra zdravotnictví ke změně nezákonných opatření
vydáno: 28. 4. 2021

autor: Andrea Škodná

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) považuje představené balíčky pro
postupné uvolňování služeb a opatření s tím spojená za nelogická a nezákonná. V důsledku
Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14601/2021 -6/MIN/KAN, jakož
i opatření předcházejících, je nastolen plošný zákaz poskytování ubytovacích a stravovacích
služeb, aniž by byl reflektován vývoj pandemické situace, takový stav je neudržitelný a
diskriminuje část podnikatelů. AHR ČR vyzvala Ministerstvo zdravotnictví, aby do 3.5. 2021
upravilo stávající opatření v souladu se zákonem. Pokud by k tomu nedošlo, je AHR ČR
připravena iniciovat další právní kroky k nápravě. Dopis v tomto smyslu byl dnes zaslán ministru
zdravotnictví s výzvou k nápravě.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Úřad EFSA poskytuje dodavatelům potravin doporučení ohledně informací pro
spotřebitele
vydáno: 28. 4. 2021

autor: KM EFSA

Nové pokyny, které dodavatelům potravin pomohou rozhodnout, jaké informace mají
spotřebitelům poskytnout o skladování potravin a časových limitech spotřeby, jsou nyní k
dispozici.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Přehled hlavních změn zákona o potravinách a tabákových výrobcích
vydáno: 29. 4. 2021

autor: PK ČR

Ve spolupráci se společností PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. přináší PK ČR stručný
přehled změn daného zákona. Novela přináší řadu změn jak v rámci regulace činnosti
provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci zvýšení ochrany spotřebitele či
zodpovědného zadávání.

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
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