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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

NOVÉ VYHLÁŠENÉ PŘEDPISY

Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od 3. 11. 2020

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o potravinách určených pro zvlášní výživu
a o způsobu jejich použití
poslední změna: 18. 11. 2020

Cíle návrhu:
Novela vyhlášky zohledňuje nutnost adaptace požadavků na potraviny stanovených novou
harmonizovanou úpravu pro vybrané druhy potravin představovanou přímo použitelnými
předpisy Evropské unie.
zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6819926.htm

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně chmele
poslední změna: 23. 11. 2020

Cíle návrhu:
Mezi hlavní cíle návrhu patří modernizace evidence chmelnic a její vazby na kontrolní procesy,
nová formulace požadavků na podání žádosti do evidence chmelnic, zakotvení povinnosti
ohlásit zařazení dosadby chybějících rostlin při dosadbě více než 10% původního počtu
sazenic, výslovné zakotvení možnosti ověřit pouze původ chmele pocházejícího z evidovaných
chmelnic, zakotvení oprávnění Ústředního kontrolního a zemědělského ústavu (ÚZKZÚ)
k provádění kontrol evidovaných chmelnic, možnost ÚZKÚZ zahájit řízení o provedení
aktualizace evidence chmelnic při zjištění nesouladu a umožnění součinnosti se Státním
zemědělským intervenčním fondem při kontrolách.
zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6832446.htm
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LEGISLATIVA ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., O spotřebních daních
poslední změna: 26. 11. 2020

Cíle návrhu:
Novela obsahuje opatření zmírňující dopady současné situace související s pandemií COVID-19
na pivovary. Toto opatření spočívá v možnosti vracení piva, které s ohledem na vládní opatření
omezující provozování pohostinských zařízení není možné distribuovat a spotřebovat, zpět
do daňových skladů za účelem jeho likvidace či přepracování s nárokem na vrácení daně.
zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6902437.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 listopad.

ODKAZ ZDE

LIMITY REZIDUÍ

Nařízení Komise (EU) 2020/1633 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III, IV a V
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí
pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalon,
pyraclostrobin, repelenty: tallový olej a teflubenzuron v určitých produktech nebo na nich
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 367, 5. 11. 2020, s. 1

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1665 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku zaručených tradičních specialit
(„Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
ÚV L 377, 11. 11. 2020, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1673 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku zaručených tradičních specialit
(„Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))
ÚV L 378, 12. 11. 2020, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1678 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se schvalují
změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení
(„Rioja“ (CHOP))
ÚV L 379, 13. 11. 2020, s. 24

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1679 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se podle
článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu
„Soltvadkerti“ (CHOP)
ÚV L 379, 13. 11. 2020, s. 25
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LEGISLATIVA EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1680 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se podle
článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu
„Friuli“ / „Friuli Venezia Giulia“ / „Furlanija“ / „Furlanija Julijska krajina“ (CHOP)
ÚV L 379, 13. 11. 2020, s. 26

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1710 ze dne 10. listopadu 2020 o zápisu názvu do
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mollete de
Antequera“ (CHZO))
ÚV L 384, 17. 11. 2020, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1711 ze dne 10. listopadu 2020 o zápisu názvu do
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Szomolyai
rövidszárú fekete cseresznye“ (CHOP)
ÚV L 384, 17. 11. 2020, s. 2

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1716 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení („Paprika Žitava“ / „Žitavská paprika“ (CHOP))
ÚV L 386, 18. 11. 2020, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1717 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení („Vinagre de Jerez“ (CHOP))
ÚV L 386, 18. 11. 2020, s. 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1718 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení („Peperone di Senise“ (CHZO))
ÚV L 386, 18. 11. 2020, s. 4

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1719 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení „Casciotta d´Urbino“ (CHOP)
ÚV L 386, 18. 11. 2020, s. 5
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LEGISLATIVA EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1718 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení („Asparago verde di Altedo“ (CHZO))
ÚV L 392, 23. 11. 2020, s. 8

Nařízení Komise (EU) 2020/1751 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se podle článku 99
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „Würzburger
Stein-Berg“ (CHOP)
ÚV L 394, 24. 11. 2020, s. 4

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1753 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se schvalují
menší změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného
označení „Ribeiro“ (CHOP)
ÚV L 395, 25. 11. 2020, s. 2

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1767 ze dne 20. listopadu 2020 o zápisu názvu do
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Rucola della
Piana del Sele (CHZO)
ÚV L 398, 27. 11. 2020, s. 1

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1634 ze dne 4. listopadu 2020, kterýmse podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 povoluje uvedení na trh cukrů
získaných z kakaa (Theobroma cacao L.) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí
nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 367, 5. 11. 2020, s. 39
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LEGISLATIVA EU

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1641 ze dne 5. listopadu 2020 o dovozu živých,
chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů
k lidské spotřebě ze Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)
ÚV L 370, 6. 11. 2020, s. 4

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1638 ze dne 6. listopadu 2020 o postoji, který má být zaujat
jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní rady pro kávu
ÚV L 371, 6. 11. 2020, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1733 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se stanoví
spouštěcí objemy pro roky 2021 a 2022 pro účely možného použití dodatečných dovozních
cel na některé druhy ovoce a zeleniny
ÚV L 390, 20. 11. 2020, s. 7

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1768 ze dne 25. listopadu 2020, 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 398, 27. 11. 2020, s. 2

+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz

7

LEGISLATIVA EU

BEZPEČNOST POTRAVIN

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1681 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění
příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o vyškrtnutí
některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 379, 13. 11. 2020, s. 27

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1685 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění
nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bupivakain, pokud jde o maximální limit
reziduí (Text s významem pro EHP)
ÚV L 379, 13. 11. 2020, s. 44

Prováděcí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů, pokud jde o datum použitelnosti a některá další data uvedená v uvedeném nařízení
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 381, 13. 11. 2020, s. 1
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ
Z MĚSÍCE LISTOPADU

převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz

Plýtvání potravin versus bezpečnost potravin
vydáno: 3. 11. 2020

autor: Doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.

K tomu, aby v podniku veřejného stravování došlo u potravin k překročení DMT, by nemělo
prakticky dojít. Používání potravin s prošlým DMT v provozovnách společného stravování
k přípravě pokrmů je sice možnou, avšak ne běžnou praxí a svědčí o nezvládnutí správné
výrobní a hygienické praxe v tomto podniku a o nefunkčnosti systému založeném na
principech kritických bodů. Posouzení dodržování zásad včasné spotřeby potravin (založené
na kontrole doby spotřeby a doby minimální trvanlivosti) bývá předmětem zájmu kontrolních
orgánů a případně zjištěné prohřešky mohou být důvodem pro uložení nápravných opatření
i udělení sankce.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Ministerstvo zemědělství vyplatí potravinářům kompenzace za covid-19. Vláda na to
uvolní až 3 miliardy korun
vydáno: 3. 11. 2020

autor: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství připravilo kompenzační program Agricovid potravinářství pro
potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii COVID-19. Vláda k tomuto účelu schválila výdajový
rámec až 3 miliardy korun, pravidla programu ještě musí potvrdit Evropská komise.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

SZPI zjistila další případy zneužívání koronavirové pandemie při prodeji doplňků
stravy na internetu
vydáno: 5. 11. 2020

autor: SZPI

V souvislosti s druhou vlnou epidemie od září 2020 zaznamenali inspektoři SZPI opět snahy
některých prodejců propagovat doplňky stravy prostřednictvím nepravdivých a nepovolených
tvrzení.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE
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Ministr zemědělství svolá ústřední nákazovou komisi, důvodem je vysoké riziko
výskytu afrického moru prasat a nebezpečné formy ptačí chřipky
vydáno: 6. 11. 2020

autor: Ministerstvo zemědělství

Nekontrolované šíření afrického moru prasat (AMP) v pohraničních oblastech Německa
a Polska výrazně zvyšuje riziko zavlečení této choroby na území České republiky. Nejvíce
ohrožené jsou Ústecký, Liberecký a Královehradecký kraj. Současně s podzimní migrací ptáků
se také zvyšuje riziko výskytu ptačí chřipky, která se objevila např. v Německu. Chorobu
zaznamenalo také Nizozemsko, kde navíc testy potvrdily nebezpečný typ H5N1, který je
přenosný na člověka.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

HSHMP: upozornění pro dovozce materiálů a předmětů přicházejících do styku
s potravinami (FCM)
vydáno: 12. 11. 2020

autor: HSHMP

Upozornění pro dovozce materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami
(FCM) – plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky
a Hongkongu na povinnost využívání systému TRACES-NT.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila v eshopu doplněk stravy se zakázanou látkou
vydáno: 12. 11. 2020

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti EDOXIS GROUP, s.r.o.
z Prahy, aby neprodleně stáhla z trhu doplněk stravy USP LABS OxyELITEPro v balení 90 kapslí,
s označením data minimální trvanlivosti do 09 2022, šarže: LOT C0119976, Manufactured for
USPlabs (Dallas, TX 75220), země původu: USA.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE
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Cizinec na jihu Čech vezl v nevhodných podmínkách 200 kg potravin z tržnice SAPA
vydáno: 16. 11. 2020

autor: SVS

Veterinární inspektoři z Jihočeského kraje odhalili při společné kontrole s celníky v Suchdole
nad Lužnicí dodávku, která přepravovala v nevhodných podmínkách bezmála 200 kilogramů
potravin živočišného původu. Podle vyjádření kontrolované osoby směřovala zásilka potravin
z pražské tržnice SAPA do restaurace v Českých Velenicích.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zakázala 300 kg zeleného čaje s 5x překročeným limitem pro
insekticid permethrin
vydáno: 23. 11. 2020

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol
přítomnosti pesticidů v potravinách zjistila nevyhovující šarži čaje pravého, zeleného THA‘I
NGUYEN TEA SPECIAL (č.340), s označením data minimální trvanlivosti: 06-2022, výrobce:
HANG - KHANG TEA COMPANY, THAI NGUYEN, Vietnam, země původu: Vietnam.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Krevety prodávané i v ČR obsahovaly zdraví nebezpečnou bakterii
vydáno: 25. 11. 2020

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) varuje před zdravotně závadnými zmraženými krevetami,
které se prodávaly v obchodě v areálu SAPA. Česká republika obdržela oficiální informaci
o přítomnosti výrobku na jejím trhu prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) ze
Slovenska, kde se produkt také prodával. Slovenské dozorové orgány ve výrobku vyšetřením
odhalili přítomnost bakterie Vibrio parahaemolyticus, která může u konzumentů způsobovat
zažívací a další zdravotní potíže.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE
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Ptačí chřipka je v Polsku ve velkochovu nosnic, SVS tomu přizpůsobí své kontroly
vydáno: 26. 11. 2020

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) dnes obdržela od polské veterinární autority informaci o výskytu
nového ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. Konkrétně se nákaza objevila
v komerčním velkochovu nosnic (900 000 ks) ve Velkopolském vojvodství. Z preventivních
důvodů SVS rozhodla zaměřit své kontroly na chovy a potravinářské firmy, které jsou
v kontaktu s rizikovým regionem.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Kontrola SVS objevila neregistrovanou výrobnu a prodej výrobků neznámého původu
vydáno: 27. 11. 2020

autor: SVS

Na základě informace získané na sociálních sítích provedli inspektoři Státní veterinární správy
(SVS) kontrolu prodeje masných výrobků a drůbežího masa na farmě v obci Žádovice na
Hodonínsku.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila v tržní síti vepřové párky z dovozu se zavádějícími
údaji o složení
vydáno: 27. 11. 2020

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti nevyhovující potravinu
Morliny VEPŘOVÉ PÁRKY v balení 200g. Výrobce na obalu potraviny ve složení mj. uvedl:
„může obsahovat sóju“. Maximální uznatelná hodnota pro označení „může obsahovat
sóju“ - tedy stopové množství sóji - je 25 miligramů na kilogram (mg/kg). Laboratorní rozbor
v akreditované laboratoři SZPI ale ve výrobku prokázal přítomnost sójové bílkoviny v množství
939 mg/kg.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE
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TESTY
NUTRI-SCORE: hotová jídla v supermarketech a e-shopech mají překvapivě dobrou
zdravotně-nutriční kvalitu
vydáno: 6. 11. 2020

autor: CZVP SZÚ

Systém Nutri-Score, který hodnotí základní parametry složení potravin a pokrmů se šíří
Evropou. Zjednodušuje zdravotní kvalitu z hlediska základních živin, které jsou povinně
popsány na štítku potravin. Složení je pro rychlou orientaci nepraktické, pokud jde o čas výběru
potravin (kdo by četl malinká písmenka na štítku). Systém Nutri-Score zjednodušuje orientaci
do 5 tříd (A-E) a používá logo s barevnou škálu od zelené do červené. My jsme vyzkoušeli
hodnocení „hotovek“, pokrmů (např. svíčková, guláš, lasagne), které koupíte v obchodech.
Jejich sortiment se hodně rozrostl. Jak dopadlo hodnocení? Překvapivě dobře.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

QSL UMÍ - CHCETE POMOCI?

KONTAKTOVAT QSL

dTEST: Je český česnek nejlepší, nebo jde jen o marketing?
vydáno: 13. 11. 2020

autor: dTest

V posledních letech stoupá zájem o český česnek. Podle častého názoru je domácí česnek ten
nejlepší, tedy nejvýraznější. Redakce časopisu dTest proto do laboratoře poslala celkem 17
balení česneku z různých zemí s cílem zjistit, jak se liší jeho kvalita v závislosti na zemi původu.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
Dezinfekce rukou: jak na ni
vydáno: 2. 11. 2020

autor: Ing. Pavel Ludvík

V jídelně stojí fronta dětí. Každé si na ruce rychle stříkne trochu dezinfekce a hurá na oběd.
Znáte to. Ruce čisté i špinavé, suché i vlhké, všechno jedno. Kdy je dezinfekce rukou skutečně
účinná? Jaké přípravky používat? Nestačí si ruce pořádně umýt? Vše se dozvíte v rozhovoru
s odbornicí na dezinfekci ze SZÚ.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

Jak bezpečně zacházet se syrovým kuřecím masem
vydáno: 10. 11. 2020

autor: FSAI, SVS

Vzhledem k tomu, že v této komplikované době vaří doma více lidí než kdykoli předtím,
Irský úřad pro bezpečnost potravin (FSAI) a organizace Safefood veřejnosti připomíná, aby
při přípravě pokrmů nikdy neoplachovali syrové kuřecí maso. Oplachováním syrového
kuřecího masa se mohou bakterie přítomné v syrovém mase šířit až na vzdálenost délky paže,
a to i ven z dřezu.
Tato zpráva byla zkrácena.
CELÝ ČLÁNEK ZDE

+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz
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NAŠE SLUŽBY

ZNAČENÍ POTRAVIN

ZNAČENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH HODNOT
OBALOVÝ DESIGN
TESTOVÁNÍ POTRAVIN
STÁTNÍ INSPEKCE
AUDITY
HACCP
INOVACE

QSL SCORE PF 2021

ŠTĚSTÍ

ZDRAVÍ

LÁSKA

RADOST

POHODA

Přejeme Vám příjemné
a poklidné prožití vánočních svátků!
tým QSL
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