PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
BŘEZEN 2019
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 82/2019 Sb. o tabákových nálepkách
Platnost od 27. 3. 2019
Účinnost od 1. 4. 2019

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 7. 3. 2019
Účinnost od 22. 3. 2019

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Platnost od 14. 6. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Aktuální znění od 1. 3. 2019
Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
Platnost od 24. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Aktuální znění od 1. 4. 2019
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 132/2015 SB., O
SAZEBNÍKU NÁHRAD NÁKLADŮ ZA ROZBORY PROVÁDĚNÉ
LABORATOŘEMI STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE
PRO ÚČELY KONTROLY
Poslední změna: 20. 3. 2019

Cíle návrhu
Příloha č. 1 vyhlášky se mění s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a
potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.

Historie procesu
Vláda
20. 3. 2019 – V připomínkovém řízení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6433719.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA K PROVEDENÍ
NĚKTERÝCH USTANOVENÍ CELNÍHO ZÁKONA
Poslední změna: 7. 3. 2019

Cíle návrhu
Novela je především technického charakteru. Její potřeba byla vyvolána zejména návazností
souvisejících připravovaných legislativních změn, kterými se mění některé zákony v oblasti daní, které
mimo jiné obsahují změnu právní úpravy zahřívaných tabákových výrobků, a dále potřebou drobných
formálních úprav ve spojitosti s plánovaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska z Evropské unie.

Historie procesu
Vláda
21. 2. 2019 – V připomínkovém řízení
7. 3. 2019 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6392617.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/2019/03/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc březen.

LIMITY REZIDUÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém
kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů
reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit
expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)
ÚV L 88, 29. 3. 2019, s. 28

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/486 ze dne 19. března 2019 o zápisu názvu „Schaf-Heumilch“/
„Sheep´s Haymilk“/ „Latte fieno di pecora“/ „Lait de foin de brebis“/ „Leche de heno de oveja“ (TSG)
v rejstříku tradičních zaručených specialit
ÚV L 84, 26. 3. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/487 ze dne 19. března 2019 o zápisu názvu „Ziegen-Heumilch“/
„Goat´s Haymilk“/ „Latte fieno di capra“ („Lait de foin de chèvre“/ „Leche de heno de cabra“) (TSG)
v rejstříku tradičních zaručených specialit
ÚV L 84, 26. 3. 2019, s. 3

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/387 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje rozšíření
použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních
požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) 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 70, 12. 3. 2019, s. 17
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/388 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje změna
specifikací nové potraviny 2′-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 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 70, 12. 3. 2019, s. 21
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/456 ze dne 20. března 2019, kterým se povoluje změna
specifikace nového oleje z koriandru pro potraviny z Coriantrum sativum 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 79, 21. 3. 2019, s. 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/506 ze dne 26. března 2019, kterým se povoluje uvedení
D-ribosy na trh jako nové potraviny 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 85, 27. 3. 2019, s. 11

EHP
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/380 ze dne 4. března 2019 o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) a přílohy XIX (Ochrana
spotřebitele) Dohody o EHP (Text s významem pro EHP)
ÚV L 69, 11. 3. 2019, s. 43

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/366 ze dne 5. března 2019, kterým se mění příloha I nařízení
(EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek
syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 65, 6. 3. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019
stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
ÚV L 68, 8. 3. 2019, s. 3
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla
rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení
Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních
kvót
ÚV L 70, 12. 3. 2019, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/398 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č.
616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví
odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019
ÚV L 71, 13. 3. 2019, s. 18
Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou
lidovou republikou v souvislosti s DS492 Evropská unie – Opatření týkající se celních koncesí na některé
drůbeží masné výrobky
ÚV L 82, 25. 3. 2019, s. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/496 ze dne 25. března 2019, kterým se mění
nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého
zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království
ÚV L 85I, 27. 3. 2019, s. 20
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/531 ze dne 27. března 2019, 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 88, 29. 3. 2019, s. 23

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2019/343 ze dne 28. února 2019, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při
označování potravin pro používání určitých druhových popisů (Text s významem pro EHP)
ÚV L 62, 1. 3. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/368 ze dne 4. března 2019, kterým se zrušuje prováděcí
nařízení (EU) č. 444/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ÚV L 66, 7. 3. 2019, s. 1
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro
řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice
2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování (oznámeno pod číslem C(2018)
7334)
ÚV L 73, 15. 3. 2019, s. 121
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném
uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení
nařízení (ES)
č. 764/2008
ÚV L 91, 29. 3. 2019, s. 1

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/465 ze dne 21. března 2019 o minimální prodejní ceně
sušeného odstředěného mléka pro 34. dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného
prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
ÚV L 80, 22. 3. 2019, s. 25
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DVĚ ŠARŽE OPLATKŮ
NEBEZPEČNÝCH PRO ALERGIKY
Vydáno: 1. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 3. 2019
Státní zemědělská a potravinářská

inspekce

(SZPI)

nařídila

dvěma

maloobchodním

provozovatelům, aby neprodlené stáhli z prodeje dvě šarže cukrovinek polské výroby, u kterých
zjistila značné překročení obsahu alergenní složky oproti deklaraci na obalu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dve-sarze-oplatku-nebezpecnychpro-alergiky.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

PŘENOSNÝ RUČNÍ PŘÍSTROJ K RYCHLÉMU OTESTOVÁNÍ KVALITY
POTRAVIN
Vydáno: 5. 3. 2019
Autor: ČZU, ICBP
CORDIS informuje o probíhajícím projektu FreshDetect.
Nový přístroj pro detekci mikroorganismů pomůže zrychlit měření kontaminace syrového masa,
a minimalizovat tak s tím související náklady a vznikající potravinový odpad.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prenosny-rucni-pristroj-k-rychlemu-otestovani-kvality-potravin.aspx
Zdroj: https://cordis.europa.eu/news/rcn/130402/en (Autor překladu: Ing. Nikol Modráčková, ČZU)

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA PEKINGSKÉ ZELÍ S NADLIMITNÍM
OBSAHEM PESTICIDU FLONICAMID
Vydáno: 5. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 3. 2019
V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila
kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži potraviny
„pekingské zelí“ v provozovně společnosti TEMPO, obchodní družstvo, Hlučínská 727, Bolatice
74723.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-pekingske-zeli-s-nadlimitnimobsahem-pesticidu-flonicamid.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

ZPRACOVATELÉ A OBCHODNÍCI NABÍDNOU SPOTŘEBITELŮM
KVALITNÍ ČESKÉ MASO DODÁVANÉ PODLE ČESKÝCH CECHOVNÍCH
NOREM
Vydáno: 7. 3. 2019
Autor: PK ČR
Tisková zpráva PK ČR
Dne 5. 3. 2019 se konala společná tisková konference Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR za účasti zástupců obchodníků a jejich dodavatelů, kdy byly představeny
novinky z oblasti nabídky kvalitního vepřového a hovězího masa v obchodní síti.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/zpracovatele-a-obchodnici-nabidnou-spotrebitelum-kvalitni-ceskemaso-dodavane-podle-ceskych-cechovnich-norem.aspx
Zdroj: PK ČR

VYŠETŘENÍ POTVRDILO PŘÍTOMNOST SALMONEL V DRUHÉ ČÁSTI
POLSKÉHO DRŮBEŽÍHO MASA
Vydáno: 7. 3. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 6. 3. 2019
Státní veterinární správa (SVS) dnes obdržela ze Státního veterinárního ústavu výsledky
vyšetření vzorků polského mraženého drůbežího masa pozastaveného od minulého týdne ve
skladu společnosti Petr Novotný – Gastroplus v Lounech. Vyšetření prokázalo přítomnost
salmonel i v této zbývající části zásilky. Celé množství bezmála čtyř tun masa bude neškodně
zlikvidováno. Žádné maso z této části zásilky nebylo dále distribuováno a nemohlo se tak dostat
ke spotřebitelům.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vysetreni-potvrdilo-pritomnost-salmonel-v-druhe-casti-polskehodrubeziho-masa.aspx
Zdroj: SVS

8

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

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POJMY „MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST“ A
„SPOTŘEBUJTE DO“? POLOVINA ČECHŮ CHÁPE OZNAČENÍ ŠPATNĚ
Vydáno: 8. 3. 2019
Autor: Iniciativa Zachraň jídlo
Iniciativa Zachraň jídlo chce zvýšit povědomí spotřebitelů o významu dat na obale.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/jaky-je-rozdil-mezi-pojmy-minimalni-trvanlivost%E2%80%9D-aspotrebujte-do%E2%80%9D-polovina-cechu-chape-oznaceni-spatne.aspx
Zdroj: agris.cz

TEST BRYNZY 2019
Vydáno: 12. 3. 2019
Autor: dTest
Test byl publikován v časopise dTest 3/2019.
Aktuálním tématem možná zaujmeme i v zahraničí, konkrétně na Slovensku. Na mušku jsme si
totiž vzali brynzu. V České republice jsme nakoupili deset vzorků, převážně slovenského ale
i českého a polského původu, a poslali je do laboratoře. V ní jsme mimo jiné ověřovali pravdivost
údajů na obalech. Tři výrobky nás zklamaly nedostatečným množstvím ovčího sýra.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-brynzy-2019.aspx
Zdroj: dTest

SZPI ZJISTILA TŘI ŠARŽE KLAMAVĚ OZNAČENÝCH KABANOSŮ VÝROBCE
TARCZYNSKI S.A. V TUZEMSKÉ TRŽNÍ SÍTI
Vydáno: 12. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 3. 2019
V rámci pokračujících cílených kontrol zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI) tři nevyhovující šarže masných výrobků od výrobce TARCZYNSKI S.A.,
Ujezdziec Maly 80, 55-100 Trzebnica, Polsko.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-tri-sarze-klamave-oznacenych-kabanosu-vyrobcetarczynski-s-a-v-tuzemske-trzni-siti.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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PROVOZOVATEL V PRAZE BOURAL MASO BEZ SCHVÁLENÍ SVS
Vydáno: 12. 3. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 12. 3. 2019
Státní veterinární správa při společné kontrole s Policií ČR a Celní správou odhalila v pražských
Štěrboholích nepovolené zacházení s živočišnými produkty v provozu, který dosud nemá pro
tuto činnost od veterinárního dozoru schválení. Přestože podnikatel již před časem zažádal
o schválení, schvalovací proces nemohl být ještě dokončen. Kontrola byla provedena na
základě indicií, že navzdory chybějícímu schválení provozovatel zahájil činnost.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/provozovatel-v-praze-boural-maso-bez-schvaleni-svs.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
MNOŽSTVÍM TOXICKÉ LÁTKY

ZAKÁZALA

ROZINKY

S NADLIMITNÍM

Vydáno: 14. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 14. 3. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu nevyhovující
potravinu "DLE GUSTA SUCHÉ PLODY - sušené ROZINKY" v balení 100g, s označením DMT:
22/11/2019, šarže: E05180193D 06, země původu: Írán, pro skupinu COOP vyrábí: ENCINGER SK
s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, Slovensko.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-rozinky-s-nadlimitnim-mnozstvimtoxicke-latky.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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NAPROSTOU
VĚTŠINU
PROBLEMATICKÉ
DRŮBEŽÍHO MASA SE PODAŘILO ZACHYTIT

ZÁSILKY

POLSKÉHO

Vydáno: 14. 3. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 14. 3. 2019
Státní veterinární správa (SVS) zjistila, že mražená kuřecí stehna z Polska jsou kontaminovaná
salmonelami. Od polských úřadů dostala prostřednictvím RASFF (systém rychlého varování)
informace, že drůbeží maso stejných šarží jako předchozí problematická zásilka bylo dodáno
i dalším českým příjemcům. Celkové množství činí téměř 4 tuny. Z aktuální informace vyplývá,
že se maso dostalo do dalších dvou míst určení a to ve Středočeském a Olomouckém kraji.
Takřka všechno maso se podařilo zadržet, ke spotřebitelům se dostalo pouze 30 kg.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/naprostou-vetsinu-problematicke-zasilky-polskeho-drubeziho-masase-podarilo-zachytit.aspx
Zdroj: SVS

TEST SLADKOSTÍ BEZ PŘIDANÉHO CUKRU
Vydáno: 15. 3. 2019
Autor: Společnost pro výživu
Informace Společnosti pro výživu - Má význam kupovat sladkosti bez přidaného cukru? Jsou některé z
nich vhodné při hubnutí a pro diabetiky?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-sladkosti-bez-pridaneho-cukru.as
Zdroj: Společnost pro výživu

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NEVPUSTILA CO ČR ZELENÝ ČAJ Z ČÍNY
26X A 110X PŘEKRAČUJÍCÍ LIMITY U DVOU TYPŮ PESTICIDŮ
Vydáno: 15. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 3. 2019
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem
Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu ČR, resp. EU zásilku čaje z Číny. Inspektoři zásilku
nejprve zajistili v celním prostoru letiště z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu.
Výsledky rozborů čaje s názvem Green tea „cui ming“ GT001 prokázaly, že čaj překračuje
maximální povolené limity u dvou typů pesticidů.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-zeleny-caj-z-ciny-26x-a110x-prekracujici-limity-u-dvou-typu-pesticidu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

KUŘECÍ MASO Z POLSKA PRODÁVANÉ V PRAZE OBSAHOVALO
SALMONELY
Vydáno: 19. 3. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 19. 3. 2019
Státní veterinární správa (SVS) informuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 300 kilogramů
chlazeného čerstvého kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely.
Maso bylo prodáváno ve čtyřech pražských prodejnách firmy Miloš Křeček KK, s. r. o.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kureci-maso-z-polska-prodavane-v-praze-obsahovalosalmonely.aspx
Zdroj: SVS

DALŠÍ PODAŘENÁ AKCE VETERINÁRNÍCH INSPEKTORŮ S CELNÍKY
Vydáno: 21. 3. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 21. 3. 2019
V sobotu 16. března si pražští celníci, přímo v areálu velkotržnice Sapa v Praze 4 – Libuši, vybrali
ke své kontrole nákladní vozidlo Renault Master pražské imatrikulace. Kontrolní akce se ten den
rovněž účastnili pracovníci Státní veterinární správy. A tip se vydařil. V nákladovém prostoru a
rovněž v kabině řidiče bylo nalezeno celkem 210 kg vepřových vnitřností, z nichž většina není
určena pro lidskou spotřebu a má být zpracována v kafilerii (vepřových střev s obsahem,
vepřových žaludků a chlazených drštěk).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/dalsi-podarena-akce-veterinarnich-inspektoru-s-celniky.aspx
Zdroj: SVS
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OBSAH CUKRŮ V JOGURTECH NA TRHU V ČR JE PŘEKVAPENÍ
Vydáno: 22. 3. 2019
Autor: SZÚ, CZVP
Výsledky testování Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
Otestovali jsme analyticky obsah celkových cukrů v jogurtech. Nová "pamlsková vyhláška"
(č. 160/2018 Sb.) totiž limit upravila na max. 11 g celkových cukrů na 100 g nebo 100 ml. Někteří
výrobci nebyli spokojeni. Deklarují i vyšší hodnoty. A jak testování dopadlo? Můžeme většinu
výrobců docela pochválit. Přes 75 % testovaných jogurtů se hodí pro děti ve školách. A na chuti
se to nejspíš nijak neprojevilo.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/obsah-cukru-v-jogurtech-na-trhu-v-cr-je-prekvapeni.aspx
Zdroj: SZÚ

BIOPRODUKTY JSOU V ČR NA VZESTUPU, DALŠÍ RŮST PODPORUJÍ
OBCHODNÍCI I STÁT
Vydáno: 22. 3. 2019
Článek na portálu agris.cz ze dne 22. 3. 2019
Principy ekologického zemědělství a produkce biopotravin si získávají v České republice mezi
lidmi stále větší oblibu. Na dalším prohloubení spolupráce v této oblasti se proto ve společném
memorandu dohodli zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a PRO-BIO
Svazu

ekologických

zemědělců.

Podporovat

spotřebu

biopotravin

hodlá

ve

svých

marketingových kampaních také ministerstvo zemědělství.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.agris.cz/clanek/204172

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA V TRŽNÍ SÍTI SUŠENKY RIZIKOVÉ
PRO ALERGIKY
Vydáno: 22. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI 22. 3. 2019
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při aktuálních kontrolách zjistili
prodej několika šarží sušenek s neodpovídajícím označením ohledně obsahu alergenních látek.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-v-trzni-siti-susenky-rizikove-proalergiky.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ PŘÍPADY KLAMÁNÍ O
OBSAHU MASA U MASNÝCH VÝROBKŮ
Vydáno: 26. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 3. 2019
Dva případy klamání spotřebitelů o obsahu masa zjistili inspektoři Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole masných výrobků, uváděných na trh prodejcem Lidl
Česká republika v.o.s., Na Okrouhlíku 1707/25a, Hradec Králové.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-dalsi-pripady-klamani-o-obsahumasa-u-masnych-vyrobku.aspx
Zpracoval: Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace, tel.:+420 542 426 613
Zdroj: SZPI

ČESKÁ REPUBLIKA RUŠÍ MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ NA
HOVĚZÍ MASO Z POLSKA, KONTROLA DOVOZU ALE BUDE NADÁLE
INTENZIVNÍ
Vydáno: 26. 3. 2019
Autor: MZe, SVS
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a SVS ze dne 26. 3. 2019
Tuzemští příjemci zásilek hovězího masa z Polska nebudou od zítřka muset před uvolněním masa
na trh dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel. Státní veterinární správa (SVS) dnes
zrušila mimořádná veterinární opatření (MVO) z 21. února. Včera poskytlo Polsko Evropské
komisi i ČR záruky, že učinilo maximum pro to, aby se na trh nedostávalo maso ze skotu
nevhodného pro lidskou spotřebu. Kontrola dovozu ale bude ze strany českých dozorových
orgánů nadále intenzivní.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ceska-republika-rusi-mimoradna-veterinarni-opatreni-na-hovezimaso-z-polska-kontrola-dovozu-ale-bude-nadale-intenzivni.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, SVS
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KONTROLY SZPI 2018: NEJMÉNĚ ZÁVAD MAJÍ TUZEMSKÉ POTRAVINY
Vydáno: 27. 3. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 3. 2019
Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukázaly, že nejméně
pochybení se vyskytuje u potravin tuzemských výrobců. Kontroly zde prokázaly pochybení
u 13% šarží potravin z šarží hodnocených. Větší míru pochybení kontroly prokázaly u potravin
výrobců ze zemí EU (16,9%) a zdaleka největší míru pochybení u potravin dovážených ze třetích
zemí (25,1 %). Tento výsledkový vzorec se v posledních letech opakuje a dlouhodobě potvrzuje
nejvyšší míru spolehlivosti u tuzemských potravin.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-szpi-2018-nejmene-zavad-maji-tuzemske-potraviny.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

INFORMACE KE KAUZE HOVĚZÍHO MASA Z POLSKA
Vydáno: 26. 3. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství přináší aktualizované informace k probíhající aféře týkající se polského hovězího
masa z nelegálních porážek.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/informace-ke-kauze-hoveziho-masa-z-polska.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

JAK SE ORIENTOVAT VE ZNAČENÍ VAJEC
Vydáno: 29. 3. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 29. 3. 2019
Vejce jsou v naší kultuře tradičním velikonočním symbolem a pokrmem. Před jarními svátky
roste vždy poptávka po vejcích. V souvislosti s tím se každoročně množí dotazy ohledně jejich
značení. Spotřebitele nejčastěji zajímá, jak poznat původ vajec a formu chovu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/jak-se-orientovat-ve-znaceni-vajec.aspx
Zdroj: SVS
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
PRAŽŠTÍ HYGIENICI SE ZAMĚŘUJÍ TAKÉ NA ÚROVEŇ ŠKOLNÍHO
STRAVOVÁNÍ
Vydáno: 7. 3. 2019
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy
Mezi prioritní úkoly Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) patří také
kontrola doporučené pestrosti jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-se-zameruji-take-na-uroven-skolnihostravovani.aspx
Zdroj: HSHMP

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V ÚNORU 2019
Vydáno: 18. 3. 2019
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny
výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce února 2019 celkem
182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31
finančních sankcí v celkové výši 132.300,- Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vunoru-2019.aspx
Zdroj: HSHMP
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SALMONELY OPĚT UDEŘILY
Vydáno: 20. 3. 2019
Autor: Pavel Otoupal
Článek portálu Jídelny.cz Salmonely opět udeřily. Ale marně!
Oprávněnou stálou obavou pracovníků ve společném stravování je možný vznik hromadného
onemocnění strávníků alimentárního původu. Je pochopitelné, že se tyto obavy prohloubily
při nedávných nálezech kontaminace salmonelami u dovezeného hovězího masa a před časem
i importovaného masa drůbeže.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1949
Zdroj: Jidelny.cz

PRAŽŠTÍ HYGIENICI KONTROLUJÍ SLEDOVATELNOST A ZNAČENÍ MASA
V PŘAŽSKÝCH ŠKOLÁCH, NEMOCNICÍCH, DOMOVECH DŮCHODCŮ A
ZÁVODNÍCH JÍDELNÁCH
Vydáno: 21. 3. 2019
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vyslala své zaměstnance na
kontrolu školních kuchyní a provozoven tzv. uzavřeného typu společného stravování pro
dospělé v nemocnicích, domovech pro seniory a závodních jídelnách. K tomuto kroku HSHMP
přistoupila na základě informace o tom, že polské maso obsahuje salmonely. Jmenovaná
zařízení byla zvolena s ohledem na citlivost jejich konzumentů, kteří mnohdy nemají jinou
možnost stravování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-kontroluji-sledovatelnost-a-znaceni-masa-vprazskych-skolach-nemocnicich-domovech-duchodcu-a-zavodnich-jidelnach.aspx
Zdroj: HSHMP
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TRŽBY V UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH
Vydáno: 23. 3. 2019
Autor: SOCR ČR
Informace SOCR ČR Tržby v ubytovacích a stravovacích službách: Hoteliéři v lednu úspěšnější než
majitelé restaurací
Od dubna 2015 do prosince 2018 rostly tržby v odvětví Ubytování a stravování rychleji než
tržby v celém sektoru služeb. Tento růstový nepoměr ve prospěch ubytovacích a
stravovacích zařízení tak začal dříve, než se za nové konjunktury vzchopil celý sektor služeb.
K velmi příznivému vývoji tedy došlo ještě před zavedením elektronické evidence tržeb, která
růstovou dynamiku celého odvětví výrazně zrychlila. Odvrácenou stranou mince však byl
vývoj v roce 2018, kdy růst tržeb ochabl právě vlivem předchozí velmi vysoké srovnávací
základny. Podle prosincových i lednových dat nyní začínat ožívat spíše segment ubytovacích
služeb.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/trzby-v-ubytovacich-a-stravovacich-sluzbach-hotelieri-v-lednuuspesnejsi-nez-majitele-restauraci/
Zdroj: SOCR ČR

NA PODPORU ZDRAVÝCH STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ EVROPSKÝCH
ŠKOLÁKŮ JE K SIPOZICI 250 MILIONŮ EUR
Vydáno: 28. 3. 2019
Autor: SOCR ČR
Informace TZ EK: Na podporu zdravých stravovacích návyků evropských školáků je k
dispozici 250 milionů eur
Brusel 27. března 2019 - Díky projektu EU budou ve školním roce 2019/2020 miliony dětí v
celé Evropské unii dostávat mléko, ovoce a zeleninu. Ve školním roce 2017/2018 tento
program využilo více než 20 milionů dětí z celé EU. Dnes byly na projekt EU Ovoce, zelenina a
mléko do škol schváleny finanční prostředky pro jednotlivé členské státy na školní rok
2019/2020. Na ovoce a zeleninu je určeno 145 milionů eur a na mléko a mléčné výrobky 105
milionů eur. Distribuci produktů doplňují vzdělávací akce, na kterých se děti učí o zemědělství a
o zdravém stravování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/tz-ek-na-podporu-zdravych-stravovacich-navyku-evropskychskolaku-je-k-dispozici-250-milionu-eur/
Zdroj: SOCR ČR
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