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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/2019/07/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc červenec.

LIMITY REZIDUÍ
Nařízení Komise (EU) 2019/1176 ze dne 10. července 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí methylesteru,
kyseliny 2,5-dichlorbenzoové, mandipropamid a profoxydim v nebo na některých výrobcích (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 185, 11. 7. 2019, s. 1

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1126 ze dne 25. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Jambon du Kintoa“ (CHOP))
ÚV L 177, 2. 7. 2019, s. 81
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1173 ze dne 2. července 2019 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ayrshire New Potatoes“/ „Ayrshire
Earliers“ (CHZO))
ÚV L 184, 10. 7. 2019, s. 11
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1209 ze dne 9. července 2019, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Antequera“) (CHOP))
ÚV L 191, 17. 7. 2019, s. 7
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GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1195 ze dne 10. července 2019, kterým se mění rozhodnutí
2008/730 / ES, 2008/837 / ES, 2009/184 / ES, 2011/354 / EU, Prováděcí rozhodnutí 2012/81 / EU,
2013/327 / EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 a (EU)
2017/2451, pokud jde o držitele povolení a zástupce pro uvedení geneticky modifikované sóji, bavlny,
řepky a kukuřice na trh (oznámeno pod číslem C (2019) 5093) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 187, 12. 7. 2019, s. 43

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1121 ze dne 25. června 2019 o podpisu Dohody o volném obchodu mezi
Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou jménem Evropské unie
ÚV L 177, 2. 7. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1177 ze dne 10. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.
142/2011, pokud jde o dovoz želatiny, aromatických přísad a tavených tuků (Text s významem pro EHP)
ÚV L 185, 11. 7. 2019, s. 26
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1249 ze dne 22. července 2019, kterým se mění příloha I
nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004,
pokud jde o zvýšenou úroveň úředních kontrol o dovozu některých krmiv a potravin jiného než
živočišného původu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 195, 23. 7. 2019, s. 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1266 ze dne 24. července 2019, 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 200, 29. 7. 2019, s. 1

BEZPEČNOST POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1139 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení (ES)
č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu, pokud jde o požadavky týkající
se informací o potravinovém řetězci a produktů rybolovu, a na odkaz na uznávané zkušební metody pro
mořské biotoxiny a metody zkoušení surového mléka a tepelně ošetřeného kravského mléka (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 180, 4. 7. 2019, s. 12
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1256 ze dne 23. července 2019, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) 2015/943 o nouzových opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí
z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti
ÚV L 196, 24. 7. 2019, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1272 ze dne 29. července 2019, kterým se opravuje prováděcí
nařízení (EU) 2017/2470, kterým se stanoví seznam Unie nových potravin a prováděcí rozhodnutí (EU)
2017/2078, kterým se povoluje rozšíření používání kvasinkových beta-glukanů jako nové složky potravin
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 201, 30. 7. 2019, s. 3
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

POKYNY ECHA K NAŘÍZENÍ CLP - NOVINKY
Vydáno: 2. 7. 2019
Autor: SZÚ
Informace Státního zdravotního ústavu
V prvním pololetí r. 2019 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty několika pokynů
k nařízení CLP. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících
z nařízení.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/pokyny-echa-k-narizeni-clp-novinky.aspx
Zdroj: Státní zdravotní ústav

SVS NAŘÍDILA STAŽENÍ MRAŽENÝCH KUŘECÍCH ŘÍZKŮ KVŮLI OBSAHU
ÚLOMKŮ PLASTU
Vydáno: 2. 7. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 2. 7. 2019
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje mražené obalované kuřecí řízky
vyrobené v Německu. Důvodem stahování výrobku z trhu je nález úlomků tvrdých plastů
v potravině. Do české tržní sítě se produkt dostal prostřednictvím firmy Iceland Czech – Iglu
s.r.o., která jej nabízela ve svých prodejnách zejména v Praze, Pardubicích a Říčanech.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stazeni-mrazenych-kurecich-rizku-kvuli-obsahu-ulomkuplastu.aspx
Zdroj: SVS

REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH: JAKÁ JE SITUACE V EU?
Vydáno: 2. 7. 2019
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA publikoval nejnovější výroční zprávu mapující rezidua pesticidů v potravinách
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/rezidua-pesticidu-v-potravinach-jaka-je-situace-v-eu.aspx
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PRAVIDLA PRO DOVOZ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU PRO OSOBNÍ
SPOTŘEBU ZE ZAHRANIČÍ
Vydáno: 3. 7. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 3. 7. 2019
Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při
dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí
do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet
pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné
výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj. V roce 2018 celní úřady nepustily do ČR téměř 1100 kg produktů
živočišného původu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/pravidla-pro-dovoz-potravin-zivocisneho-puvodu-pro-osobnispotrebu-ze-zahranici.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAJISTILA ZÁSILKY NELEGÁLNĚ
DOVÁŽENÉHO MÁKU O CELKOVÉ HMOTNOSTI PŘES 1364 TUN
Vydáno: 3. 7. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 7. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol dodržování ohlašovací
povinnosti zjistila u společnosti UNIFOOD.cz s.r.o., Radlická 19/1, Praha dodávky nenahlášeného
zahraničního máku v celkovém množství 1 364,150 tun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-zasilky-nelegalne-dovazenehomaku-o-celkove-hmotnosti-pres-1364-tun.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SKLENĚNÝ HRNEK 3 KS, SMART
COOK, ITEM NO: 231 45 19
Vydáno: 4. 7. 2019
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:
skleněný Hrnek 3 ks, Smart Cook, ITEM NO 231 45 19
EAN: 859249145190 (neexistuje)
Země původu/ výrobce: neuveden
Osoba odpovědná za uvedení na trh dle značení: Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA –
Černý Most (dle živnostenského rejstříku firma přejmenovaná v roce 2012 na QTM EUROPA s.r.o.,
V Lužích 735/6, 142 00, Praha 4 – Libuš, IČO: 26812355), firma odmítla spojitost s dovozcem výrobku
Distributor dle nabývacího dokladu: Incomp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady,
IČO: 26219107
Prodejce: Chinh Nquyen Van, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice, IČO: 64258238 (provozovna:
TEXTIL HALLE, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-skleneny-hrnek-3-ks-smartcook-item-no-231-45-19.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

ZDRAVOTNÍ RIZIKO KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH HODNOTÍ SZÚ OD
ČERVENCE 2019 PODLE VÝPOČETNÍHO MODELU EU (RACE)
Vydáno: 9. 7. 2019
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
Možná jste slyšeli o systému rychlého varování pro nebezpečné a rizikové potraviny a krmiva EU
známého pod zkratkou RASFF. Země se navzájem oficiálně informují o záchytu potravin, které
mohou poškodit zdraví spotřebitele. Proto je důležité mít harmonizovaný postup, abychom si
navzájem rozuměli. Řada případů končí u soudu a nejedna firma je pak citelně pokutována. Nyní
se využívá nový výpočetní systém pro hodnocení vlivu na zdraví známý pod zkratkou RACE.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zdravotni-riziko-kontaminantu-v-potravinach-hodnoti-szu-odcervence-2019-podle-vypocetniho-modelu-eu-(race).aspx
Zdroj: SZÚ
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VETERINÁRNÍ ISNPEKTOŘI SE V LETNÍM OBDOBÍ ZAMĚŘUJÍ NA
FARMÁŘSKÉ TRHY
Vydáno: 12. 7. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 12. 7. 2019
Státní veterinární správa (SVS) v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného
původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje
z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále
poměrně vysoký.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-se-v-letnim-obdobi-zameruji-na-farmarsketrhy.aspx
Zdroj: SVS

SVS STAHUJE Z TRHU UZENÉ ŠPROTY V OLEJI, MOHOU OBSAHOVAT
ÚLOMKY KOVU
Vydáno: 15. 7. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 15. 7. 2019
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než
24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu
v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-stahuje-z-trhu-uzene-sproty-v-oleji-mohou-obsahovat-ulomkykovu.aspx
Zdroj: SVS
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DODÁVKA NA JIHU ČECH VEZLA V NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH
ČTVRT TUNY MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ
Vydáno: 17. 7. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 17. 7. 2019
Veterinární inspektoři z Jihočeského kraje byli tamními celníky v závěru minulého týdne přizváni
ke kontrole dodávky přepravující potraviny. Při společné kontrole provedené na parkovišti na
okraji Tábora bylo zjištěno, že vozidlo přepravovalo v nevyhovujících podmínkách čtvrt tuny
masa a masných výrobků.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/dodavka-na-jihu-cech-vezla-v-nevyhovujicich-podminkach-ctvrttuny-masa-a-masnych-vyrobku.aspx
Zdroj: SVS
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
VRATNÉ STRAVOVÁNÍ: JEZTE, PIJTE BEZ ZBYTEČNÉHO PLASTU
Vydáno: 10. 7. 2019
Autor: MŽP
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí
Kelímky se točí na 316 místech v ČR, misky vrací 16 restaurací a dalších 14 miluje rekrabičky.
Opakovaně použitelné obaly nejsou v Česku žádnou novinkou. Vratné kelímky se v Česku začaly
objevovat na hudebních festivalech či sportovních akcích už před sedmi lety. Jednorázové plasty
ale nesouvisí jen s jednorázovými událostmi. Vyhnout se každodenní spotřebě plastů nám proto
umožňuje několik projektů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vratne-stravovani-jezte-pijte-bez-zbytecneho-plastu.aspx
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

PRAŽSKÉ ZMRZLINY A LEDOVÉ TŘÍŠTĚ POD DOZOREM HYGIENIKŮ
Vydáno: 11. 7. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
I v průběhu letošního parného léta v Praze enormně stoupá prodej zmrzlin a ledových tříští.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se proto zaměřila na detailní
kontroly právě těchto komodit. V červnu letošního roku provedli pražští hygienici 11 kontrol
přípravy a jejich podávání u 11 poskytovatelů stravovacích služeb.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazske-zmrzliny-a-ledove-triste-pod-dozorem-hygieniku.aspx
Zdroj: HSHMP

TEST RUSKÉ ZMRZLINY 2019
Vydáno: 12. 7. 2019
Autor: dTest
Informace organizace dTest
Pokud bychom anglický výraz ice cream přeložili doslova jako ledovou smetanu, přesně by padnul
ruské zmrzlině. Ta možná už není typickým příkladem lehkého letního osvěžení, nicméně své věrné
příznivce neztrácí. Právě pro ně jsme prozkoumali kvalitu ruských zmrzlin nabízených v mrazácích
českých obchodů.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-ruske-zmrzliny-2019.aspx
Zdroj: dTest

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V ČERVNU 2019
Vydáno: 16. 7. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce června
2019 celkem 267 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k
uložení 30 finančních sankcí v celkové výši 154.400,- Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vcervnu-2019.aspx
Zdroj: HSHMP

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ DÁ VÍC PENĚZ NA DISTRIBUCI OVOCE,
ZELENINY A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ DO MENŠÍCH ŠKOL
Vydáno: 23. 7. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 22. 7. 2019
Deset milionů korun navíc poskytne Ministerstvo zemědělství na projekt Ovoce, zelenina a mléko
do škol. Chce tak podpořit distribuci zdravé výživy do menších škol, které mají méně než 150
žáků. Návrh dnes schválila vláda.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-da-vic-penez-na-distribuci-ovoce-zeleninya-mlecnych-vyrobku-do-mensich-skol.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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EKOLOGIE, ETIKA, ZDRAVÍ – PŘICHÁZÍ DALŠÍ VLNA VE STRAVOVÁNÍ?
NAHRADÍME VÍCE ŽIVOČIŠNÉHO MASA ROSTLINNÝMI ALTERNATIVAMI?
Vydáno: 30. 7. 2019
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
V létě stoupá obliba zahradních párty a oslav spojených nejen s příjemnou společností,
ale i s chutným jídlem. Zlatou klasikou je grilování masa, sýrů, zeleniny. V poslední době se
zvyšuje využití výrobků nahrazujících maso zvířat. Ze západu přichází nová vlna rostlinných
alternativ masa.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ekologie-etika-zdravi-prichazi-dalsi-vlna-ve-stravovani-nahradimevice-zivocisneho-masa-rostlinnymi-alternativami.aspx
Zdroj: SZÚ

PRAŽSKÁ HYGIENA: ZPRÁVA O ČINNOSTI ODOBRU HYGIENY DĚTÍ A
MLADISTVÝCH (HDM) V ROCE 2018
Vydáno: 31. 7. 2019
Autor: HSHMP
Zpráva Hygienické stanice hlavního města Prahy
Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM) usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních
podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a prováděcími předpisy, sleduje vliv
výživy na zdraví dětské populace, kvalitu vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu
a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazska-hygiena-zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-deti-amladistvych-(hdm)-v-roce-2018.aspx
Zdroj: HSHMP
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