PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
BŘEZEN 2020
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové vyhlášené předpisy
Sdělení Ministerstva financí č. 63/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Platnost od 5. 3. 2020
Sdělení Ministerstva financí č. 66/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Platnost od 12. 3. 2020
Zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu
Platnost od 27. 3. 2020
Účinnost od 27. 3. 2020

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Platnost od 15. 11. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Aktuální znění od 3. 3. do 30. 6. 2020
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č.
2256/2019 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 112/2016 SB., O EVIDENCI
TRŽEB A ZÁKON Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
Poslední změna: 31. 3. 2020

Cíle návrhu
Novela odkládá náběh 3. a 4. vlny EET k 1. lednu 2021. V současné době, kdy je nejen Česká republika
ale i celý svět zachvácen epidemií onemocnění, které je známé pod odborným označním COVID-19, je
vhodné změnit účinnost tak, aby nedošlo k neúměrnému zatížení podnikatelů dalšími administrativními
požadavky ze strany státu.

Historie procesu
Poslanecká sněmovna
18. 3. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
23. 3. 2020 – V připomínkovém řízení
31. 3. 2020 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6730590.htm
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NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O
DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
Poslední změna: 2. 3. 2020

Cíle návrhu
Navrhovatel se domnívá, že část začínajících podnikatelů se snaží vyhnout povinné registraci k dani z
přidané hodnoty například i tím, že odmítá část zakázek, aby jim tato povinnost nevznikla. V souvislosti
s tímto problémem má novela umožnit podnikatelům zrušení registrace k dani z přidané hodnoty již po
6 měsících od jejího provedení.

Historie procesu
Poslanecká sněmovna
30. 1. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
6. 2. 2020 – V připomínkovém řízení
18. 2. 2020 – Ukončení sběru připomínek
2. 3. 2020 – Projednáno vládou, zamítavé stanovisko
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6713766.htm
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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/2020/03/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc březen.

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/375 ze dne 3. března 2020, kterým se schvalují změny
specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Priorat / Priorato“
(CHOP)
ÚV L 069, 6. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/382 ze dne 2. března 2020, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Bergamote (s) de Nancy“ (CHZO)
ÚV L 072, 9. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/395 ze dne 6. března 2020 o zapsání názvu do rejstříku
zaručených tradičních specialit „Amatriciana Tradizionale“ (TSG)
ÚV L 077, 13. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/410 ze dne 12. března 2020, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení „Queso de Valdeón“ (CHZO)
ÚV L 081, 18. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/412 ze dne 12. března 2020, kterým se schvalují
nezanedbatelné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Cinta Senese“ (CHOP))
ÚV L 082, 19. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/431 ze dne 16. března 2020 o zapsání názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Cereja do Fundão“ (CHZO)
ÚV L 088, 24. 3. 2020, s. 1
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/463 ze dne 24. března 2020 o zapsání názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Kiwi de Corse“ (CHZO)]
ÚV L 098, 31. 3. 2020, s. 1

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/443 ze dne 25. března 2020, kterým se povoluje změna
specifikací nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků (Triticum aestivum)bohatého na spermidin 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 092, 26. 3. 2020, s. 7

EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 274/2019 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha
I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/293]
ÚV L 068, 5. 3. 2020, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 281, 284-7/2019 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění
příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a
certifikace) Dohody o EHP [2020/300, 302-305]
ÚV L 068, 5. 3. 2020; s. 12, 17, 19, 20, 22
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 290-4/2019 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/308-312]
ÚV L 068, 5. 3. 2020; s. 27-30, 32
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 299 a 300/2019 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/317 a 318]
ÚV L 068, 5. 3. 2020; s. 40 a 42
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 319 a 321/2019 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění
příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2020/337 a 339]
ÚV L 068, 5. 3. 2020; s. 76 a 79
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/383 ze dne 6. března 2020, kterým se stanoví dovozní cla pro
některou loupanou rýži od 9. března 2020
ÚV L 072, 9. 3. 2020, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/386 ze dne 9. března 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí
2007/777 / ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz masných
výrobků a ošetřených žaludků, močového měchýře a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení
(EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz
čerstvého masa do Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 073, 10. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/404 ze dne 12. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č.
594/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ÚV L 080, 17. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/449 ze dne 25. března 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 094, 27. 3. 2020, s. 11

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2020/351 ze dne 28. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a
čokoládových výrobcích (Text s významem pro EHP)
ÚV L 065, 4. 3. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/352 ze dne 3. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení
(ES) č. 798/2008, pokud jde o zápis Ukrajiny na seznam třetích zemí, území, zón nebo jednotek, z nichž
se mohou některé drůbeží komodity dovážet do Unie a tranzitovat přes Unii v souvislosti s vysoce
patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)
ÚV L 065, 4. 3. 2020, s. 4

6

QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY
+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz

Nařízení Komise (EU) 2020/355 ze dne 23. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerol polyricinoleátu (E 476)
v kapalných emulzích rostlinného oleje (Text s významem pro EHP)
ÚV L 067, 5. 3. 2020, s. 28
Nařízení Komise (EU) 2020/356 ze dne 4. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432-436) v sycených
nápojích (Text s významem pro EHP)
ÚV L 067, 5. 3. 2020, s. 31
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/393 ze dne 11. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení
(ES) č. 798/2008, pokud jde o zápis Ruska do seznamu třetích zemí, území, zón nebo jednotek, z nichž
lze některé druhy drůbeže dovážet do Unie a tranzitovat přes Unii v souvislosti s newcastleskou
chorobou (Text s významem pro EHP)
ÚV L 076, 12. 3. 2020, s. 1
Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění
příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848, pokud jde o některá podrobná
pravidla produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)
ÚV L 087, 23. 3. 2020, s. 1

7

QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY
+420 606 638 871 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz

NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE STÁLE ZJIŠŤUJE POTRAVINY S O NĚKOLIK
ŘÁDŮ VYŠŠÍM OBSAHEM ALERGENŮ OPROTI INFORMACI NA OBALU
Vydáno: 2. 3. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila neprodlené stažení z tržní sítě níže
uvedených nevyhovujících potravin pro překročení obsahu alergenních látek oproti informaci na
obalu o několik řádů:
PRESTIGE HYPER CLASSIC - Oplatka máčená "HYPER" Classic
a CHOCOLATE IRISH CREAM LIQUEUR alk.15% vol.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-stale-zjistuje-potraviny-s-o-nekolik-raduvyssim-obsahem-alergenu-oproti-informaci-na-obalu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVS NA KRÁLOVÉHRADECKU ODHALILA NELEGÁLNÍ BOURÁRNU
HOVĚZÍHO MASA
Vydáno: 3. 3. 2020
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS
Při kontrole Státní veterinární správy (SVS) pro Královéhradecký kraj v restauraci v obci
Nepasice inspektoři objevili v jejím zázemí neregistrovanou bourárnu masa. V nedokončené
porcovně v rozporu se zákonem již docházelo k bourání hovězího masa. Do doby, než bude
vydán doklad o registraci bourárny, proto SVS pro Královéhradecký kraj rozhodla o zákazu
zpracování masa. Dalším pochybením provozovatele restaurace, které veterinární inspektoři
na místě zjistili, byla přeprava masa v neregistrovaném dopravním prostředku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-na-kralovehradecku-odhalila-nelegalni-bourarnu-hovezihomasa.aspx
Zdroj: SVS
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STARTUJE 11. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Vydáno: 5. 3. 2020
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Lokální výrobci se budou moci opět ucházet o udělení prestižní značky Regionální potravina.
Startuje totiž 11. ročník stejnojmenné soutěže, jejímž hlavním cílem je podpora místních výrobců
potravin. Letošní klání začíná 22. dubna v Plzeňském kraji.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/startuje-11-rocnik-souteze-regionalni-potravina.aspx
Zdroj: SZIF

750 KG MASA NEZNÁMÉHO PŮVODU ZACHYCENO V DODÁVCE NA
MOSTECKU
Vydáno: 6. 3. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Ústeckého kraje při společné kontrole s celní
správou odhalili dodávku převážející 750 kg masa a masných výrobků v nevhodných
podmínkách a při nedodržení požadovaných teplot.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/750-kg-masa-neznameho-puvodu-zachyceno-v-dodavce-namostecku.aspx
Zdroj: SVS

50. SYMPOSIUM O NOVÝCH SMĚRECH VÝROBY A HODNOCENÍ POTRAVIN
CzechFoodChem 2020
Vydáno: 9. 3. 2020
Autor: ČSCH
Symposium se bude konat ve dnech 25. – 27. 5. 2020 ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/50-symposium-o-novych-smerech-vyroby-a-hodnoceni-potravinczechfoodchem-2020.aspx
Zdroj: http://www.czechfoodchem.cz/
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KOMPLEX POTRAVINÁŘSKÝCH TRHŮ SALIMA JE PŘESUNUT, USKUTEČNÍ
SE V LISTOPADOVÉM TERMÍNU
Vydáno: 19. 3. 2020
Autor: Společnost Veletrhy Brno
SALIMA se uskuteční v náhradním termínu 19. – 21. listopadu 2020.
Vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a celkově
mimořádné

nejisté

„vis

maior“

situaci

se

vedení

společnosti

Veletrhy

Brno

rozhodlo přesunout komplex potravinářských veletrhů SALIMA do náhradního termínu 19. – 21.
listopadu 2020.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/komplex-potravinarskych-veletrhu-salima-je-presunut-uskutecni-sev-listopadovem-terminu.aspx
Zdroj: Společnost Veletrhy Brno

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ VŮČI PTAČÍ CHŘIPCE NA
PARDUBICKU KONČÍ
Vydáno: 23. 3. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
K dnešnímu dni po uplynutí třicetidenní lhůty Státní veterinární správa (SVS) ukončila
mimořádná veterinární opatření ve vztahu k ohnisku ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže
ve Slepoticích na Pardubicku. Úřední veterinární lékaři odebrali v uplynulém období v chovech
drůbeže a ptactva v ochranném pásmu 460 vzorků a nechali je vyšetřit na virus ptačí chřipky,
všechny výsledky vyšetření byly negativní.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/mimoradna-veterinarni-opatreni-vuci-ptaci-chripce-na-pardubickukonci.aspx
Zdroj: SVS
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NA ZVÝŠENÍ SOBĚSTAČNOSTI DOSTANOU ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI
NAVÍC 4,3 MILIARDY KORUN, ROZHODLA VLÁDA
Vydáno: 26. 3. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím
současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které
budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České
republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou-zemedelci-a-potravinarinavic-4-3-miliardy-korun-rozhodla-vlada.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PLÁNOVANÉ KONTROLY CIZORODÝCH LÁTEK
V POTRAVINÁCH V ROCE 2019
Vydáno: 27. 3. 2020
Autor: SZPI
Zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala "Zprávu o výsledcích plánované kontroly
cizorodých látek v potravinách v roce 2019".
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-vpotravinach-v-roce-2019.aspx
Zdroj: SZPI
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
DOPORUČENÍ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR (SOCR ČR)
SVÝM ČLENŮM PŘI PRODEJI POTRAVIN, NÁPOJŮ A POKRMŮ DO
SPOTŘEBITELEM PŘINESENÝCH OBALŮ A NÁDOB A PŘI PRODEJI
POTRAVIN V BEZOBALOVÝCH PRODEJNÁCH
Vydáno: 11. 3. 2020
Autor: SOCR ČR
Informace zveřejněné na portálu socr.cz.
Z důvodu šířící se epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru (SARSCoV-2),

které

se

šíří

kapénkovou

nákazou,

osobním

kontaktem

s nemocným nebo

prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal, doporučujeme po konzultaci s Národní
referenčním pracovištěm pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do tří
let Státního zdravotního ústavu po dobu vyhlášení mimořádné situace v souvislosti
s celosvětovým výskytem epidemie COVID-19, výrazně omezit prodej potravin do spotřebitelem
přinesených vlastních obalů a nádob a potraviny balit pouze do nových, nepoužitých obalů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/doporuceni-svazu-obchodu-a-cestovniho-ruchu-cr/
Zdroj: socr.cz

USNESENÍ VLÁDY O KRIZOVÉM OPATŘENÍ A PROVOZY POHOSTINSTVÍ
Vydáno: 16. 3. 2020
Autor: Klára Stárek Zachariášová
Tisková zpráva Asociace hotelů a restaurací České republiky.
Praha 16. března 2020 – upřesňující upřesnění Vlády ČR ke krizovému opatření ponechává
v dosavadním režimu (dle předchozího dne 14. 3. 2020) zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou prodeje mimo provozovnu. Restaurace tedy
nadále může být otevřena pro prodej přes ulici nebo rozvážku jídel.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.ahrcr.cz/novinky/usneseni-vlady-o-krizovem-opatreni-a-provozy-pohostinstvi/
Zdroj: ahrcr.cz
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DOPORUČENÍ
PRAŽSKÝCH
HYGIENIKŮ
PRO
PROVOZOVATELE
POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU
Vydáno: 16. 3. 2020
Autor: HSHMP
HSHMP doporučuje následující opatření
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/doporuceni-prazskych-hygieniku-pro-provozovatelepotravinarskych-podniku-v-souvislosti-s-pandemii-koronaviru.aspx
Zdroj: HSHMP

COVID-19 INFORMACE, DOPORUČENÍ, HYGIENICKÁ OPATŘENÍ,
BEZPEČNOST POTRAVIN
Vydáno: 18. 3. 2020
Autor: ICBP MZe
Souhrn informací k pandemii COVID-19
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/covid-19-informace-doporuceni-hygienicka-opatreni-bezpecnostpotravin.aspx

COVID-19 A KORONAVIRY – JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDKY
Vydáno: 18. 3. 2020
Autor: SZÚ, KHS ZK
Metodický materiál KHS ZK
Co bychom měli znát dříve, než začneme dezinfikovat? Veřejnost se ptá, jak se dá provádět
dezinfekce v domovních prostorách, bytech, stravovacích službách. Metodický materiál nám
poskytla paní Mgr. I.Lukašíková, ředitelka odboru HDM KHS ZK. Byl připraven v minulém roce.
Je velmi názorný, obecný a může účinně pomoci v praxi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/covid-19-a-koronaviry-jak-spravne-pouzivat-dezinfekcniprostredky.aspx
Zdroj: SZÚ
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PŘEHLED KRAJSKÝCH NORMATIVŮ 2020
Vydáno: 18. 3. 2020
Autor: Jídelny.cz
Informace zveřejněné na portálu jidelny.cz.
Je to tady. Konečně vám přinášíme odkazy na krajské normativy aktuální pro letošní rok.
Seznamte se s nimi. Přečtěte si současně návod, jak s normativy pracovat. Zjistěte informace o
platech a úvazcích ve školní jídelně. Vypočítejte si pro zajímavost také přidělené mzdové
prostředky. Buďte v obraze.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2045
Zdroj: jidelny.cz

NOVÝ VYDRŽÍ NA POVRCHU NĚKOLIK HODIN
Vydáno: 19. 3. 2020
Autor: Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Data z nové studie vědců z National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University
Podle nové studie vědců z National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University,
publikované v časopise The New England Journal of Medicine je virus způsobující koronavirové
onemocnění 2019 (COVID-19) několik hodin až dní stabilní v aerosolech a na površích. Vědci
zjistili, že závažný akutní respirační syndrom způsobený koronavirem 2 (SARS-CoV-2) byl
detekovatelný v aerosolech až tři hodiny, na mědi až čtyři hodiny, na kartonu až 24 hodin a až
dva až tři dny na plastu a nerezové oceli.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:

https://bezpecnostpotravin.cz/novy-koronavirus-vydrzi-na-povrchu-nekolik-hodin.aspx
Zdroj: SZÚ

CO SE ZÁSOBAMI POTRAVIN VE SKLADECH JÍDELEN
Vydáno: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Pavel Ludvík
Článek „Co se zásobami potravin ve skladech jídelen“ z webu jidelny.cz.
Stovky vajíček, které se brzy zkazí, desítky kilogramů čerstvé zeleniny a ovoce, pytle
nespotřebovaných brambor – taková je realita současných zavřených jídelen. Není, kdo by to
zpracoval. A postupně přicházejí na řadu i další potraviny, kterým skončí doba trvanlivosti. Co s
tím?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2057
Zdroj: jidelny.cz
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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU
Autor: MŠMT
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s
vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy,
které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
Zdroj: SZÚ
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