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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

NOVÉ VYHLÁŠENÉ PŘEDPISY

Vyhláška č. 291/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od: 1. 9. 2021

Vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů
účinnost od: 1. 9. 2021

NOVÉ ÚČINNÉ PŘEDPISY

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
účinnost od: 7. 8. 2021

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
poslední změna: 23. 8. 2021

Cíle návrhu:
Vyhláška zpřesňuje označování balených vod. Dále také upravuje limity pesticidních látek a
upravuje mikrobiologické požadavky na jakost balených vod, a to především požadavky na
kolonie bakterií.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.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 srpen.

ODKAZ ZDE

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1258 ze dne 26. července 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Őrségi
tökmagolaj“ (CHZO))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 25

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1259 ze dne 26. července 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Tuzséri alma“
(CHOP))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 26

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1260 ze dne 26. července 2021, kterým se schvalují
nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného v registru chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Pera Mantovana“ (CHZO))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 27

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1261 ze dne 26. července 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Olio di Roma“
(CHZO))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 28

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1262 ze dne 26. července 2021, kterým se schvalují
změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Iaşi“
(CHOP))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 29
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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) 2021/1263 ze dne 26. července 2021, kterým se podle
článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu
(„Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ (CHOP))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 30

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1264 ze dne 26. července 2021, kterým se schvalují
změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení
(„Coteaux du Libron“ (CHZO))
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 31

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1265 ze dne 26. července 2021 o registraci
zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/787 (dále jen „Bayerischer Bärwurz“)
ÚV L 277, 2. 8. 2021, s. 32

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1292 ze dne 28. července 2021, kterým se schvalují
nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného v registru chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení [„Chufa de Valencia“ (CHOP)]
ÚV L 281, 4. 8. 2021, s. 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1294 ze dne 4. srpna 2021, kterým se ruší ochrana
označení původu („Südburgenland (PDO)“)
ÚV L 282, 5. 8. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1303 ze dne 5. srpna 2021, kterým se ruší ochrana
označení původu [Neusiedlersee-Hügelland (PDO)]
ÚV L 283, 6. 8. 2021, s. 11
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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) 2021/1309 ze dne 2. srpna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Värmländskt
skrädmjöl“ (CHZO)]
ÚV L 284, 9. 8. 2021, s. 14

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1343 ze dne 10. srpna 2021, kterým se schvalují
změny specifikace pro lihovinu, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení [Újfehértói
meggypálinka]
ÚV L 292, 16. 8. 2021, s. 25

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1373 ze dne 2. srpna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení 'Jászsági nyári
szarvasgomba' (CHZO)
ÚV L 296, 19. 8. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1405 ze dne 20. srpna 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vanille de l'île de
La Réunion“ (CHZO)
ÚV L 303, 27. 8. 2021, s. 3

BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení Komise (EU) 2021/1317 ze dne 9. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č.
1881/2006, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 286, 10. 8. 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 (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č.
1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 288, 11. 8. 2021, s. 13

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1334 ze dne 27. května 2021, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o narážky na
zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin při popisu, obchodní úpravě a
označování jiných lihovin
ÚV L 289, 12. 8. 2021, s. 1

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1335 ze dne 27. května 2021, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o označování lihovin
vyplývajících z kombinace lihoviny s jednou nebo více potravinami
ÚV L 289, 12. 8. 2021, s. 4

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 ze dne 12. dubna 2021, kterým
se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních
hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 297, 20. 8. 2021, s. 1

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1386 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2, sestávajících
z nich nebo z nich vyrobených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
(oznámeno pod dokumentem C (2021) 5993) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 10
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LEGISLATIVA EU

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

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1387 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2 × DAS –
44406–6, sestávajících z nich nebo z nich vyrobených, podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5994) (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 16

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1388 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × MIR162 ×
MON810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři jednotlivé
události 1507, MIR162, MON810 a NK603, na trh podle nařízení (ES) ) č. 1829/2003 Evropského
parlamentu a Rady (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5995) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 22

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1389 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 ×
GHB119, sestávajících z nich nebo z nich vyrobených podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5996) (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 29

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1390 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-ØØØ983), sestávajících z nich nebo z nich vyrobených, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5997) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 35

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1391 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovaná řepka Ms8 × Rf3 × GT73,
sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5998) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 41
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LEGISLATIVA EU

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

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1392 ze dne 17. srpna 2021, kterým se obnovuje
povolení k uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici Bt 11 (SYNBTØ11-1), sestávajících z nich nebo z nich vyrobených podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C (2021) 5999) (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 48

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1393 ze dne 17. srpna 2021, kterým se obnovuje
povolení k uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017
× MON 810 (sestávajících z geneticky modifikované kukuřice nebo z nich vyrobených) na
základě nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod
dokumentem C (2021) 6001) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 54

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1394 ze dne 17. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou kukuřici, sestávajících z nich
nebo z nich vyrobených 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 a 59122, podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem C
(2021) 6002) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 300, 24. 8. 2021, s. 60

Nařízení Komise (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č.
1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocí a námelových alkaloidů v
některých potravinách (Text s významem pro EHP)
ÚV L 301, 25. 8. 2021, s. 1

Nařízení Komise (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č.
1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých potravinách (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 304, 30. 8. 2021, s. 1
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LEGISLATIVA EU

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

NOVÉ POTRAVINY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1318 ze dne 9. srpna 2021, kterým se stanoví
seznam Unie pro nové potraviny, rozhodnutí 2008/968/ES, kterým se povoluje uvádění na trh
oleje bohatého na kyselinu arachidonovou z Mortierella alpina jako nové složky potravin a
prováděcí nařízení (EU) 2020 /484, kterým se povoluje uvádění lakto-N-tetraózy na trh jako
nové potraviny (Text s významem pro EHP)
ÚV L 286, 10. 8. 2021, s. 5

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1319 ze dne 9. srpna 2021, kterým se povolují
změny ve specifikacích nového potravinářského oleje z koriandru z Coriandrum sativum a
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 286, 10. 8. 2021, s. 12

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1326 ze dne 10. srpna 2021, kterým se povoluje
uvádění Schizochytrium sp. (FCC-3204) 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 288, 11. 8. 2021, s. 24

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1377 ze dne 19. srpna 2021, kterým se povoluje
změna podmínek používání nového potravinářského oleoresinu bohatého na astaxanthin z řas
Haematococcus pluvialis 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 297, 20. 8. 2021, s. 20

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1375 ze dne 11. června 2021, kterým
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o úpravu tradičních výrazů v
odvětví vína
ÚV L 297, 20. 8. 2021, s. 16
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ
Z MĚSÍCE SRPNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Výsledky 8. ročníku soutěže „Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“
vydáno: 2. 8. 2021

autor: PK ČR

Dne 26. 7. 2021 byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže „Cena PK ČR o nejlepší inovativní
potravinářský výrobek“.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Označení CHZO Český modrý mák nemůže používat každý český producent
vydáno: 5. 8. 2021

autor: AK ČR

Po více jak 5 letech od podání žádosti se Česká republika může pyšnit modro-žlutým
Chráněným zeměpisným označením „Český modrý mák“. V průběhu tohoto dlouhého období
bylo nutné Evropské komisi opakovaně prokazovat, že se skutečně nejedná o farmaceutickou
surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potravinu. Producent, který by chtěl získat toto
prestižní označení pro svůj výrobek, musí splňovat přísná kritéria.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

SVS nařídila stáhnout z trhu polské filety ze sleďů kvůli obsahu pesticidu
vydáno: 6. 8. 2021

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) nařídila na základě obdrženého varování Systémem rychlého
varování (RASFF) stáhnout z trhu konzervy s filety ze sleďů v tomatové omáčce od polského
výrobce kvůli obsahu pesticidu etylenoxidu. Do České republiky se dostalo přes 14 600 kusů
konzerv, avšak více než 12 000 balení se podařilo zachytit ve skladech, na pultech obchodu se
tak objevilo necelých 2500 kusů. Výrobek se prodával v mnoha různých prodejnách napříč
trhem.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

10

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE SRPNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Česká zelenina má svou značku
vydáno: 11. 8. 2021

autor: Zelinářská unie Čech a Moravy

Zelinářská sezona je v plném proudu, sklízejí se všechny tuzemské druhy. Česká zelenina je v
tomto období k dostání na všech možných prodejních místech. Jak ale poznat je to skutečně ta
pravá nefalšovaná česká produkce? Čeští zelináři používají při pěstování unikátní pěstební
systém zajišťující spotřebiteli cenově dostupnou zeleninu špičkové kvality. Při dodržení
podmínek označí své výpěstky ochrannou známkou „KONTROLOVANÁ ZELENINA Z IPZ“.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

SVS nařídila stahování polských zmrzlin, které obsahují etylenoxid
vydáno: 11. 8. 2021

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele na zmrzliny od polského výrobce
Froneri Ice Cream, prodávané pod obchodní značkou Milka, které obsahují stopové množství
etylenoxidu.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila falšovanou mozzarellu z dovozu
vydáno: 13. 8. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby
neprodleně stáhla ze všech svých poboček falšovanou potravinu TESCO LIGHT MOZZARELLA v
balení 210 g, datum použitelnosti: 12/08/2021, označení šarže: L.1194, země původu: Polsko.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE SRPNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Česká republika je oficiálně opět zemí prostou ptačí chřipky
vydáno: 24. 8. 2021

autor: SVS

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká
republika je od 26. července 2021 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je
nesmírně důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Při kontrole v tržnici SAPA zjistili veterinární inspektoři několik závažných porušení
předpisů
vydáno: 26. 8. 2021

autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy odhalili při společné kontrole s Celním úřadem v areálu
tržnice SAPA v Praze – Libuši několik závažných porušení předpisů. Závažné závady zjistili u tří
kontrolovaných subjektů.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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TESTY
dTest: Test sójových nápojů 2021
vydáno: 2. 8. 2021

autor: dTest

Někdo jim dává přednost, protože nemůže pít mléko ze zdravotních důvodů, jiní je preferují
coby rostlinnou náhradu mléka. Řeč je o sójových nápojích. Jaké jsou? Jedenáct vzorků sójových
nápojů si v laboratoři prošlo měřením obsahu živin, nežádoucích látek a také se sledovalo, kolik
jim sója předala látek s biologickými účinky. Některé výsledky nás potěšily, jiné méně. V každém
případě jsme zjistili, že se jednotlivé nápoje liší.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
Infografika - Bezpečné rozmrazování potravin
vydáno: 3. 8. 2021

autor: KM EFSA

Koordinační místo pro spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zajistilo
překlad infografiky do českého jazyka.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Hospody citelně zdražily. Jsou ale jídla, u kterých to neprojde
vydáno: 4. 8. 2021

zdroj: seznamzpravy.cz

Restaurace zdražují, cena jídla šla nahoru až o pětinu. Podnikům rostou náklady na suroviny i
pracovní sílu, tak se často mění i gramáž či suroviny.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Manuály MŠMT a MZd pro školní jídelny
vydáno: 17. 8. 2021

autor: Redakce Jídelny.cz

MŠMT vydalo pro školní rok 2021/2022 soubor doporučení pro školy a školská zařízení
vzhledem ke covid-19. Seznamte se s tím, co platí pro školní jídelny, co je jen doporučení a co je
závazné.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Při kontrolách Potravinářské inspekce nevyhovělo 48 % hodnocených zmrzlin a 65 %
vzorků ledů do nápojů
vydáno: 19. 8. 2021

zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SVS

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně
ukazují, že řada provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a
točených zmrzlin a ledů do nápojů. Významná část odebraných vzorků nesplnila požadavky
právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny
představují riziko pro zdraví spotřebitele. Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků patří k
nejvyšším za posledních pět let.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Třídění gastroodpadu se v Praze neosvědčilo. Pilotní projekt proto na konci roku
skončí
vydáno: 29. 8. 2021

auto: Kristina Marie Kubcová

Gastroodpad se v Praze dál speciálně třídit nebude. Hlavní město v prosinci po dvou letech
ukončí pilotní projekt zaměřený na třídění tohoto odpadu, uvedla magistrátní specialistka na
odpadové hospodářství Petra Strouhalová. Důvodem je to, že namísto živočišného odpadu,
kuchyňských zbytků nebo prošlých potravin v původních obalech, v popelnicích končily z 80
procent zbytky ovoce a zeleniny. Ty se ale mají vyhazovat hlavně do hnědých popelnic na
bioodpad. V Teplicích se podobný projekt naopak osvědčil a město chce na jaře zapojit dalších
sedm stovek domácností.

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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