PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
PROSINEC 2015
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Nařízení vlády č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o
provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů
Platnost od 9. 12. 2015

Vyhláška č. 339/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.

Platnost od 14. 12. 2015

Nové účinné předpisy
Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od 1. 12. 2015
Nařízení vlády č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o
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provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů
Účinnost od 15. 12. 2015
Vyhláška č. 339/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
Účinnost od 29. 12. 2015

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 267/2015 Sb.
Účinnost od 1. 12. 2015

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb. o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a
zeleninou ve znění 327/2015 Sb.
Účinnost od 15. 12. 2015

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace

trhů

se

zemědělskými

produkty

v

oblasti

vinohradnictví

a

vinařství

ve znění 327/2015 Sb.
Účinnost od 15. 12. 2015

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s
vodou a na úpravu vody ve znění 339/2015 Sb.
Účinnost od 29. 12. 2015
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/12/direct-access.html?ojYear=2016) za měsíc prosinec.

OBECNÉ USTANOVENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2296 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) č. 1366/2014, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů
pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
ÚV L 324, 10. 12. 2015, s. 9

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým
se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních
podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady
98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES)
č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS,
76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27. 6. 2014)
ÚV L 328, 12. 12. 2015, s. 126
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2015 ze dne 21. září 2015, kterým se nahrazuje
protokol č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími
a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkající se
definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce [2015/2435]
ÚV L 334, 22. 12. 2015, s. 62

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Andorra č. 1/2015 ze dne 11. prosince 2015, kterým se
nahrazuje dodatek k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím
a Andorrským knížectvím o definici pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a o metodách
správní spolupráce [2015/2468]
ÚV L 344, 30. 12. 2015, s. 15

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2260 ze dne 3. prosince 2015, kterým se zrušuje
rozhodnutí

2008/630/ES

o mimořádných

opatřeních

vztahujících

se

na

korýše

dovezené

z Bangladéše a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2015) 8472)
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ÚV L 321, 5. 12. 2015, s. 58
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2311 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí
rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních proti
nodulární dermatitidě (oznámeno pod číslem C(2015) 8585)
ÚV L 326, 11. 12. 2015, s. 65
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění
nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí,
schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení
týkající

se

newcastleské

choroby

a požadavky

na

zpracování

vaječných

výrobků

(Úř. věst. L 101, 18. 4. 2015)
ÚV L 326, 11. 12. 2015, s. 68
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění
příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států
amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo
přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní
influenzy ptáků v těchto zemích (Úř. věst. L 276, 21. 10. 2015)
ÚV L 326, 11. 12. 2015, s. 69
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2284 ze dne 25. listopadu 2015 o zrušení
směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích,
a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického
průmyslu
ÚV L 327, 11. 12. 2015, s. 23
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2380 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož
i pro vaječný albumin
ÚV L 332, 18. 12. 2015, s. 50
Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2367 ze dne 30. listopadu 2015 o postoji, který má být jménem
Evropské unie zaujat ve smíšeném veterinárním výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty k rozhodnutí
č. 1/2015 týkajícímu se změn dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 přílohy 11 dohody
ÚV L 337, 23. 12. 2015, s. 128
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OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2015/2314 ze dne 7. prosince 2015, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při
označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se
mění nařízení (EU) č. 432/2012
ÚV L 328, 12. 12. 2015, s. 46

KONTAMINANTY
Oprava nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a
na jejich povrchu(Úř. věst. L 302, 19. 11. 2015)
ÚV L 314, 1. 12. 2015, s. 72
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015, kterým se mění
příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek
ÚV L 317, 3. 12. 2015, s. 13

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Nařízení Komise (EU) 2015/2285 ze dne 8. prosince 2015, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci
úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé
požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení (ES)
č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
ÚV L 323, 9. 12. 2015, s. 2
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2295 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES)
č. 2074/2005, pokud jde o seznamy schválených potravinářských zařízení
ÚV L 324, 10. 12. 2015, s. 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2383 ze dne 17. prosince 2015, kterým se mění příloha I
nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu
podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
ÚV L 332, 18. 12. 2015, s. 57
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EKOLOGICKÉ PRODUKTY
Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství č. 2/2015 ze dne 19. listopadu 2015 o změně
dodatků 1 a 2 přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu
se zemědělskými produkty [2015/2292]
ÚV L 323, 9. 12. 2015, s. 29
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde
o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
ÚV L 330, 16. 12. 2015, s. 29

NOVÉ POTRAVINY
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových
potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001
ÚV L 327, 11. 12. 2015, s. 1

GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACSZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2015) 8581)
ÚV L 322, 8. 12. 2015, s. 58
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2281 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 (MON-87427-7), sestávají z ní
nebo

jsou

z ní

vyrobeny,

na

trh

podle

nařízení

Evropského

parlamentu

a Rady

(ES)

č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem (C2015) 8587)
ÚV L 322, 8. 12. 2015, s. 67

VÍNO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2232 ze dne 2. prosince 2015, kterým se povoluje zvýšit
mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2015 ve všech
vinařských oblastech Dánska, Nizozemska, Švédska a Spojeného království
ÚV L 317, 3. 12. 2015, s. 24
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MLÉKO A MLÉČNÉ PRODUKTY
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě
a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS
ÚV L 314, 1. 12. 2015, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2235 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví přídělový
koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské
republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
ÚV L 317, 3. 12. 2015, s. 31 - Tento akt se vztahuje ke každodennímu řízení záležitostí v
zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2432 ze dne 18. září 2015 o státní podpoře poskytnuté Německem
na kontroly jakosti mléka podle zákona o mléku a tucích SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484
(2012/NN)) (oznámeno pod číslem C(2015) 6295)
ÚV L 334, 22. 12. 2015, s. 23

DRŮBEŽ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2258 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES)
č. 798/2008, pokud jde o dovoz a tranzit jednotlivých zásilek obsahujících méně než 20 jednotek
drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže
ÚV L 321, 5. 12. 2015, s. 23

VEPŘOVÉ MASO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2334 ze dne 14. prosince 2015 o zahájení soukromého
skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
ÚV L 329, 15. 12. 2015, s. 10

OVOCE A ZELENINA
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2434 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění
prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti
jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející
z Indie (oznámeno pod číslem C(2015) 9178)
ÚV L 334, 22. 12. 2015, s. 61
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NOVINKY
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

SZPI ZVEŘEJŇUJE DALŠÍ ŠARŽE MEDU S ANTIBIOTIKY
Vydáno: 1. 12. 2015
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 12. 2015.
V návaznosti na zveřejnění přehledu dvaceti jedné šarže medu od spol. Včelpo, u kterých výsledky
laboratorních rozborů potvrdily výskyt antibiotik, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
zveřejňuje výsledky dalších čtyř šarží od předmětného výrobce. U všech uvedených produktů, které
SZPI odebrala v tržní síti, konfirmační analýza potvrdila přítomnost reziduí antibiotik streptomycinu a
sulfonamidů (sulfadimidin, sulfathiazol). Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro
léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.
Informace o zjištění nevyhovujících šaržích medů SZPI již předala dozorovému orgánu s kompetencí
ke kontrole výroby medu – Státní veterinární správě.
SZPI aktuálně v tržní síti odebrala šestnáct vzorků medu od zahraničních výrobců. Výsledky analýz
jsou dosud známé u pěti z těchto vzorků a ve všech sledovaných parametrech byly vyhovující.
Přehled nevyhovujících vzorků medu od spol. Včelpo, jejichž rozbor byl dokončen po vydání
TZ SZPI dne 26. 11. 2015:
Název výrobku

Hmotnost

Šarže

balení v g
Med květový Včelpo

900

Deklarovaná

Výsledek laboratorního

země původu

rozboru

19.8.2018 Směs medů ze

streptomycin, sulfathiazol

zemí ES a ze
zemí mimo ES
Dědečkův med Med květový

900

20.8.2018

ČR

streptomycin, sulfadimidin,
sulfathiazol

Dědečkův med Med květový

450

27.4.2018

ČR

sulfadimidin, sulfathiazol

900

22.7.2018

ČR

streptomycin, sulfadimidin

lesní
Dědečkův med Med květový
lesní
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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MINISTR JUREČKA: KONTROLY PROKÁZALY, ŽE MÁSLA NAŠICH VÝROBCŮ
JSOU VELMI KVALITNÍ
Vydáno: 2. 12. 2015
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 2. 12. 2015.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) mimořádně kontrolovala másla v
maloobchodní síti. Výsledky potvrdily vysokou kvalitu tuzemských másel, u žádného z nich
inspektoři nezjistili porušení právních předpisů.
„Naši inspektoři, kteří kontrolují kvalitu potravin, se tentokrát zaměřili na máslo. Testy Státní
zemědělské a potravinářské inspekce prokázaly, že české produkty jsou kvalitní, nenašli u nich žádné
pochybení. To je dobrá zpráva pro naše hospodyňky, zvlášť nyní před Vánoci, kdy jim můžeme
doporučit tuzemské máslo na pečení vánočního cukroví,“ řekl ministr Marian Jurečka.
V rámci kontroly odebrala SZPI desítky vzorků mlékárenského másla. Analýza potvrdila, že česká
másla prošla kontrolou bez problémů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-kontroly-prokazaly-ze-masla-nasich-vyrobcu-jsou-velmikvalitni.aspx
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

VÝZVA K ÚČASTI NA TENDRECH PRO VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BTSF 2015,
REALIZACE 2016 - 2017
Vydáno: 2. 12. 2015
Autor: ICBP
Výkonná agentura CHAFEA, kterou Komise pověřila řízením školicích programů BTSF, zveřejnila
výzvy k účasti na výběrových řízeních.
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny – CHAFEA, kterou Komise
pověřila řízením školicích programů BTSF („Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“), zveřejnila
níže uvedené výzvy k účasti na výběrových řízeních.
Předmětem

tendrů

je

organizace,

management

a

realizace

školicích

aktivit

Společenství

soustředěných na systém ekologického zemědělství, na potraviny s chráněným označením kvality,
původu, tradice a na rostlinolékařské průzkumy.
Školicí aktivity BTSF, uskutečňované převážně pro země EU, pro třetí a rozvojové země, jsou
zaměřené pro zaměstnance příslušných orgánů, které se zabývají potravinovým a krmivovým právem
a předpisy pro zdraví zvířat a rostlin.
Bližší informace je možné získat na informačním dni v Bruselu dne 15. 12. 2015
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DG SANTE – Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin při EK má nadále základní
vedení a funkci a kontrolu nad vzdělávacími aktivitami BTSF.
BTSF - Call for Tenders - 2015
•

Call for tender n° Chafea/2015/BTSF/01: Organisation and implementation of training activities on the
organic farming scheme under the Better Training for Safer Food initiative

•

Call for tender n° Chafea/2015/BTSF/02: Organisation and implementation of training activities on the
protected designations schemes (PDO/PGI/TSG/GI) under the Better Training for Safer Food
initiative

•

Call for tender n° Chafea/2015/BTSF/03: Organisation and implementation of training activities on
plant health surveys under the Better Training for Safer Food initiative
Poslední termín předložení nabídek je stanoven na 12. únor 2016.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Lepešková
ivana.lepeskova@mze.cz

SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ - LISTOPAD 2015
Vydáno: 3. 12. 2015
Autor: BIOTRIN
Organizace BIOTRIN vydává nové číslo bulletinu Svět biotechnologií.
V posledním čísle Světa biotechnologií se dočtete o následujícím:
•

Přehled GMO povolených v EU

•

Budou nové šlechtitelské metody (NBT) posuzovány jako GMO?

•

Závěrečné slovo Biotrinu k vydávání bulletinu Svět biotechnologií.
Toto aktuální vydání najdete zde:

•

Svět Biotechnologií 2015/11 (PDF, 542.8 kB)
Zdroj: BIOTRIN

SZPI PŘIKROČILA K UZAVŘENÍ DALŠÍCH ČTYŘICETI HOSPOD, RESTAURACÍ
A OSTATNÍCH PROVOZOVEN
Vydáno: 7. 12. 2015
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 11. 2015.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela během uplynulých deseti týdnů dalších
celkem čtyřicet provozoven. Nejvýznamnější část představují provozovny společného stravování –
restaurace, rychlá občerstvení, pivnice apod. Typickými důvody k uzavření provozovny jsou rozsáhlé
a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a
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další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele. Přehled aktuálně uzavřených provozoven
zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-prikrocila-k-uzavreni-dalsich-ctyriceti-hospod-restauraci-a-ostatnichprovozoven.aspx
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-prikrocila-k-uzavreni-dalsich-ctyriceti-hospod-restauraci-a-ostatnichprovozoven.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

FAQ: POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY
Vydáno: 7. 12. 2015
Autor: KM EFSA
EFSA publikoval vědecký a technický návod, který má pomoci Evropské komisi aplikovat nová
pravidla na potraviny pro zvláštní lékařské účely.
EFSA publikoval vědecký a technický návod, který má pomoci Evropské komisi aplikovat nová
pravidla na potraviny pro zvláštní lékařské účely (FSMPs = Foods for Special Medical
Purposes).
Vědecký Panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) byl požádán Evropskou komisí o
vytvoření vědeckých a technických pokynů k potravinám pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti s
článkem 3 nařízení (EU) č. 609/2013.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/faq-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.aspx
Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

DVAKRÁT O GM ZVÍŘATECH
Vydáno: 11. 12. 2015
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 4. 12. 2015.
V letošním roce se udály zajímavé věci v oblasti geneticky modifikovaných (GM) zvířat. Jednak
byl v USA po více jak dvaceti letech čekání povolen GM losos jako potravina a za druhé se
uvažovalo o polním testování GM vrtule olivovníkové v Evropě.
O povolení konzumace první GM

potraviny živočišného původu - GM

lososa zvaného

„AquAdvantage“, který dorůstá požadované velikosti dvakrát rychleji než klasický losos - napsal pěkný
článek RNDr. Mihulka na internetové stránky Gate2Biotech:
http://www.gate2biotech.cz/prvnim-transgennim-zivocichem-povolenym-v-usa-k-jidlu-se-stal-losos/.
V druhém případě šlo o opětovnou snahu britské firmy Oxitec vyzkoušet v polních podmínkách ve
Španělsku GM vrtuli olivovníkovou (Bactrocera oleae). Tento dvoukřídlý hmyz je významný škůdce,
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který způsobuje ekonomické ztráty pěstitelům olivovníků, a je tedy nutné proti němu intenzivně
zasahovat insekticidy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/dvakrat-o-gm-zviratech.aspx
Zdroje:
http://www.gate2biotech.cz/prvnim-transgennim-zivocichem-povolenym-v-usa-k-jidlu-se-stal-losos/
http://www.transgen.de/aktuell/601.anlauf-test-olivenfliegen.html
Převzato z: BIOTRIN

OBŘÍ STUDIE POTVRZUJE, ŽE ROSTLINNÉ TUKY OPRAVDU CHRÁNÍ PŘED
INFARKTY
Vydáno: 14. 12. 2015
Autor: www.tlukotsrdce.cz
Nahrazení potravin obsahujících převážně živočišné tuky, potravinami obsahujícími převážně tuky
rostlinné, sníží podstatně riziko infarktu myokardu.
Studie sledovala 130 000 (!) účastníků 24-30 (!) let, kteří každé 2-4 roky vyplňovali dietní dotazníky.
Jednalo se o poměrně známou a velmi rozsáhlou studii zdravotních sester a zdravotnických
pracovníků, včetně lékařů. Pomocí precizně nastavené a provedené metodiky, včetně statistického
vyhodnocení a kontroly řady možných interferujících faktorů, autoři zjistili, že pokud nahradili
účastnice a účastníci studie během sledování živočišné tuky rostlinnými, výrazně (o 25 %)
kleslo riziko srdečních infarktů. Podobně příznivě dopadlo i nahrazení živočišných tuků
komplexními sacharidy s vlákninou (významný pokles o 9 %). V této studii měly příznivý účinek i
tak zvané mononenasycené mastné kyseliny, které jako náhradnice těch nasycených vedly k 15%
poklesu srdečních infarktů. Pokud byly nahrazeny živočišné tuky jednoduchými/přidanými cukry, riziko
srdečních infarktů se nezměnilo. Pokud ale byly nahrazeny cukry jednoduché/přidané opět
komplexními sacharidy s vlákninou, riziko srdečních infarktů výrazně klesalo (o 20 %).
V takto obrovské a dlouho sledované skupině bylo tedy snad už definitivně potvrzeno, že pokud
nahradíte potraviny obsahující převážně živočišné tuky, potravinami, které obsahují převážně tuky
rostlinné, sníží se podstatně riziko infarktu myokardu. Pokud však nahradíte potraviny obsahující
živočišné tuky potravinami, které obsahují jendoduché/přidané cukry, pohybujete se v minovém poli
srdečně-cévních příhod stále zcela nesprávným směrem.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/obri-studie-potvrzuje-ze-rostlinne-tuky-opravdu-chrani-pred-infarkty.aspx
Zdroj: Yanping Li et al. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of
Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2015;66(14):15381548.
Zdroj

článku: http://www.tlukotsrdce.cz/clanek/1049/obri-studie-potvrzuje-ze-rostlinne-tuky-

opravdu-chrani-pred-infarkty/
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VÍCE NEŽ DVĚ TŘETINY PROVOZOVATELŮ NÁPOJOVÝCH AUTOMATŮ PŘI
PRODEJI KLAMOU
Vydáno: 16. 12. 2015
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 12. 2015.
V souvislosti s pověřením ke kontrolám provozoven společného stravování od roku 2015, pod které
spadá i provoz nápojových automatů, uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
v segmentu automatů s teplými nápoji kontrolní akci.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/vice-nez-dve-tretiny-provozovatelu-napojovych-automatu-pri-prodejiklamou.aspx
Přehled provozovatelů se zjištěním prohřešku - zde
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

NUTRIVIGILANCE – PROBLÉMY S DOPLŇKY STRAVY OBSAHUJÍCÍMI
CHLORELU A SPIRULINU
Vydáno: 16. 12. 2015
Autor: SZÚ, prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.
Informace o nežádoucí zdravotní reakci po konzumaci doplňků stravy obsahujících chlorelu, nebo
chlorelu se spirulinou jako pojivo.
Systém Nutrivigilance obdržel dvě hlášení týkající se nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci
doplňků stravy obsahující chlorelu, nebo chlorelu se spirulinou jako pojivo. V obou případech
se jednalo o dospělé osoby, u kterých se objevily potíže v oblasti trávicího traktu, které po
vysazení přípravku vymizely bez subjektivních následků. Jednotlivé případy spolu nesouvisely.
V obou případech bylo provedeno hodnocení příčinné souvislosti. V jednom případě byl
vzhledem k závažnějšímu efektu kontaktován i výrobce doplňku stravy. Některé doplňky stravy
jsou známé svými vedlejšími negativními účinky. Z případů plyne poučení pro spotřebitele i
kontrolní orgány.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/nutrivigilance-problemy-s-doplnky-stravy-obsahujicimi-chlorelu-aspirulinu.aspx
Zdroj: SZÚ
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CO NENÍ SPRÁVNĚ PODLE EUROPABIO
Vydáno: 17. 12. 2015
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 6. 12. 2015.
EuropaBio - organizace sdružující biotechnologické firmy - ve svých tiskových zprávách často
upozorňuje na diskutabilní záležitosti v oblasti GMO.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/co-neni-spravne-podle-europabio.aspx
Zdroj: http://www.europabio.org/filter/agricultural/type/press
Převzato z: BIOTRIN

MASNÉ VÝROBKY, ČERVENÉ MASO A RAKOVINA
Vydáno: 17. 12. 2015
Autor: SZÚ
Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu
Většina veřejnosti zaznamenala zprávu IARC FAO/WHO o „definitivní“ klasifikaci masných výrobků
jako příčiny rakoviny a červeného masa jako pravděpodobné příčiny rakoviny. Přestože není
k dispozici monografie s detaily hodnocení (nebo snad i proto), vyjádřilo se k tématu mnoho odborníků
i laiků. Některé současné pohledy na věc zasluhují komentář. Přečtěte si stanoviska CZVP k
diskutovaným otázkám. Z grafů se dozvíte nejen řadu zajímavých informací o situaci v ČR, jak ji
průběžně monitorujeme, ale i doporučení pro spotřebitele, které jsou dávno známe, jen se na ně
možná trochu zapomíná nebo snad i chce zapomínat.
prof. MUDr. J. Ruprich, CSc.
•

Masné výrobky, červené maso a rakovina (pdf, 788,59 KB)
Zdroj: Státní zdravotní ústav

O NEPOUČITELNÉM PRODEJCI SÁDLA A ŠKVARKŮ Z JIŽNÍCH ČECH
Vydáno: 18. 12. 2015
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 18. 12. 2015.
Při kontrolách zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu se někdy úřední
veterinární lékaři setkávají s případy, nad nimiž zůstává rozum stát. Kontrola Státní veterinární
správy (SVS) začátkem prosince odhalila na farmářském trhu v Praze prodejce sádla a škvarků
z jižních Čech, u něhož zjistila závažné hygienické nedostatky v kombinaci s klamáním
spotřebitele. Dotyčnému přitom již v průběhu roku byla v souvislosti s prodejem škvarků
udělena pravomocná pokuta v řádech desítek tisíc korun a za další podobné prohřešky je s ním
vedeno několik správních řízení.
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Kontrola 5. prosince 2015 na farmářském tržišti v Praze u prodejce (IČ: 638 59 556, se sídlem
Mnatova 336, 397 01 Písek – „Ráj škvarků“) zjistila překročení teplot skladování a nedostatečné
označení výrobků. Na prodávaném škvařeném vepřovém sádle a škvarcích chyběly v rozporu
s předpisy jakékoliv etikety, případně z nich bylo patrné, že prodávané zboží má již téměř dva měsíce
prošlé datum spotřeby.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/o-nepoucitelnem-prodejci-sadla-a-skvarku-z-jiznich-cech.aspx
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
PŘÍLOHY
•

Nepoctivý prodejce - foto

(PDF, 2 MB)

Zdroj: SVS

„ČESKÁ POTRAVINA“ BUDE SKUTEČNĚ ČESKÁ
Vydáno: 21. 12. 2015
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 12. 2015.
„Česká potravina“ bude skutečně česká. Ministerstvo zemědělství prosadilo na vládě změnu
zákona. Podmínky pro to, kdy smí výrobce označit potravinu za opravdu českou, přesně
stanoví novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kterou dnes schválila vláda.
Ministerstvo zemědělství v zákoně navrhlo i další změny, které zejména zlepší informovanost
spotřebitelů. Novela také přejímá evropskou legislativu do české.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ceska-potravina-bude-skutecne-ceska.aspx
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

EFSA HODNOTÍ TEPELNÉ OŠETŘENÍ MLŽŮ
Vydáno: 21. 12. 2015
Autor: KM EFSA
Odborníci EFSA hodnotili možné alternativy k stávajícímu tepelnému ošetření měkkýšů, které
je vyžadováno legislativou EU před jejich uvedením na trh. Tato ošetření, potřebná k eliminaci
potenciálních

virů,

mohou

změnit

kvalitu

finálního

produktu.

Evaluation of heat treatments, different from those currently established in the EU legislation, that
could be applied to live bivalve molluscs from B and C production areas, that have not been submitted
to purification or relaying, in order to eliminate pathogenic microorganisms
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
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http://bezpecnostpotravin.cz/efsa-hodnoti-tepelne-osetreni-mlzu.aspx
Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

LETOŠNÍ BURČÁKOVÁ SEZÓNA PŘINESLA MÉNĚ FALŠOVANÝCH VZORKŮ
Vydáno: 28. 12. 2015
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 12. 2015.
Výsledky letošních kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) ukázaly
významně nižší počet falšovaných vzorků oproti loňskému roku. V letošní sezóně inspektoři SZPI
prověřili celkem 577 prodejních míst a v 79 případech odebrali vzorek pro analýzu v laboratoři. Rozbor
prokázal pochybení u dvou vzorků. U vzorku z provozovny na Kounicově ulici v Brně rozbor
identifikoval čtyřnásobně překročený limit pro doslazení a přídavek vody v obj. 45% a vzorek odebraný
na Mimoňské ul. v České lípě 1,5 násobně překročil limit pro doslazení. Ve třech provozovnách
inspektoři SZPI zakázali uvádět na trh kontrolovanou šarži burčáku nebo ČZHM pro zásadní
nedostatky v průvodní dokumentaci. Kompletní přehled vyhovujících i nevyhovujících vzorků viz
tabulka na následujících stranách.
Přehled kontrolovaných šarží burčáku a ČZHM v sezóně 2015 zde
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/letosni-burcakova-sezona-prinesla-mene-falsovanych-vzorku.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

POČET NÁKAZ BAKTERIEMI CAMPYLOBACTER A LISTERIA V EU STÁLE
NARŮSTÁ
Vydáno: 28. 12. 2015
Autor: KM EFSA
EFSA a ECDC vydaly Souhrnnou zprávu o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a
onemocněních z potravin v EU za rok 2014.
Počet hlášených případů listeriózy a kampylobakteriózy u lidí v roce 2014 vzrostl, čímž
pokračuje narůstající trend od roku 2008. Počet případů salmonelóz se nepatrně zvýšil poprvé
od roku 2008. To jsou hlavní závěry výroční zprávy EFSA a ECDC o zoonózách a
onemocněních z potravin v Evropské unii za rok 2014.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/pocet-nakaz-bakteriemi-campylobacter-a-listeria-v-eu-stale-narusta.aspx
• Souhrnná zpráva Evropské unie o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původcích a
onemocněních z potravin v roce 2014
Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
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LETOŠNÍ ROK LZE V OBLASTI VETERINÁRNÍHO DOZORU HODNOTIT JAKO
ÚSPĚŠNÝ
Vydáno: 29. 12. 2015
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 29. 12. 2015.
Blížící se konec roku je vždy časem pro určité bilancování. Z pohledu státního veterinárního
dozoru by se ten letošní dal určitě označit za dobrý a úspěšný. V České republice pokračovala
příznivá nákazová situace a většina závažných epidemií se našemu území vyhýbala. Svou
zásluhu na tom bezesporu má dobře fungující systém veterinárního dozoru i sami chovatelé. V
důsledku nových kompetencí a zefektivnění systému kontrol došlo v dosavadním průběhu
roku k meziročnímu růstu zjištěných závad v oblasti veterinární hygieny. V oblasti životní
pohody zvířat bylo za 11 měsíců zkontrolováno na 14 milionů zvířat.
V oblasti veterinární hygieny přibyla v důsledku novely zákona o potravinách od začátku letošního
roku nová kompetence, kontroly zacházení s potravinami živočišného původu v zařízeních
stravovacích služeb. Hlavně díky této nové kompetenci, ale také zefektivněním systému, meziročně
poměrně výrazně vzrostl počet závad zjištěných při plánovaných kontrolách. Od začátku letošního
roku do konce listopadu bylo zjištěno 1 700 kontrol se závadou (téměř 7 procent z celkem
provedených bezmála 25 000 plánovaných kontrol).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/letosni-rok-lze-v-oblasti-veterinarniho-dozoru-hodnotit-jako-uspesny.aspx
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
Zdroj: Státní veterinární správa

ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY KVALITY KLASA
Vydáno: 30. 12. 2015
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 18. 12. 2015.
Státní zemědělský intervenční fond na základě zprávy o nevyhovujícím výsledku kontroly
plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u společnosti Maso Jičín s.r.o. rozhodl o
odebrání této značky u výrobku TURBO SALÁM, a to ke dni 18. prosince 2015.
Důvodem odebrání značky uvedenému produktu je hrubé porušení Pravidel pro udělování národní
značky KLASA. Kontrolou ze strany Státní veterinární správy byl u výrobku TURBO SALÁM
společnosti Maso Jičín s.r.o. prokázán zvýšený obsah tuku. Zatímco výrobce uváděl na obalu výrobku
maximální obsah tuku 48 %, laboratorním vyšetřením byla zjištěna hodnota 53,24 % tuku s odchylkou
1 %. Tento výsledek je v rozporu s deklarací obsahu tuku na obalu výrobku a zároveň s technickou
dokumentací výrobku KLASA.
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Výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu uvedeného výrobku.
Společnost Maso Jičín je zároveň povinna vyřadit z dalšího oběhu potraviny nedostatečně nebo
nesprávně označené.
Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými
výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme
dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků
značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-kvality-klasa.aspx
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
•

TZ "Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA"
Zdroj: SZIF

EVROPSKÁ KOMISE UVAŽUJE O ZAVEDENÍ LIMITŮ PRO OBSAH
TRANSMASTNÝCH KYSELIN
Vydáno: 31. 12. 2015
Autor: spotrebitele.dtest.cz
Evropská komise na začátku prosince letošního roku vydala dlouho očekávanou zprávu k otázce
transmastných kyselin (TFA).
Evropská komise na začátku prosince letošního roku vydala dlouho očekávanou zprávu k otázce
transmastných kyselin (TFA). V ní uznává závažnost problematiky a přiklání se k regulaci jejich použití
v potravinách. Jak přesně by měly být TFA regulovány, však zatím není jisté. Informuje o tom
Evropská spotřebitelská organizace BEUC.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/evropska-komise-uvazuje-o-zavedeni-limitu-pro-obsah-transmastnychkyselin.aspx
•

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population
Zdroj: spotrebitele.dtest.cz
ec.europa.eu (Report concludes that EU action is needed to set
legal limits on trans fats in food)
Bezpečnost potravin A-Z: heslo "Trans-mastné kyseliny"
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