PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
KVĚTEN 2016
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Nařízení vlády č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a
banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
Platnost od 27. 5. 2016

Další legislativa ČR
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – sněmovní tisk č. 275
-projednávání tisku ve třetím čtení ( bod
od 1. března 2016 – návrh nebyl projednán

195.) navrženo na pořad 42. schůze

PS

PČ

- třetí čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi a návrh zákona schválen (usnesení č. 1178)
- zákon doručen Senátu 2. 5. 2016
- Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č.
199, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (pozměňovací návrhy)
- Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal
usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 263/2(záznam z jednání)
- Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími
návrhy (usnesení č. 439).
- Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/7
- Projednávání tisku zařazeno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016)

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=275
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů sněmovní tisk č. 687
-návrh zákona prošel ve 2. čtení obecnou i podrobnou rozpravou
1.
-podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 687/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016

3.

2016

-Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona 8. března 2016
-návrh zákona byl projednán ve 3. čtení ve středu 23. 3. 2016 a s návrhem zákona poslanci vyslovili
souhlas
-byly odsouhlaseny pozměňovací návrhy kromě A16-19, D a E
-i pozměňovací návrh pana Kudely (E1) o povinnosti PPP s plochou nad 400 m2 poskytovat bezplatně
neziskové org. potraviny, které nejsou v souladu s požadavky, byl přijat
-zákon doručen Senátu 4. 4. 2016
-23. schůze Senátu (od 27. 4. 2016) jako bod č. 6 (schválen)
- zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2016
- prezident zákon podepsal 31. 5. 2016
Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=687&snzp=1
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2016“).

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/05/direct-access.html?ojYear=2016) za měsíc květen.

OBECNÉ
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ( Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013)
ÚV L 130, 19. 5. 2016, s. 8
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření
týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se
zemědělskými produkty ( Úř. věst. L 346, 20. 12. 2013)
ÚV L 130, 19. 5. 2016, s. 13
Nařízení Rady (EU) 2016/795 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013,
kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou
organizací trhů se zemědělskými produkty
ÚV L 135, 24. 5. 2016, s. 115

HYGIENA A BEZPEČNOST
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/727]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 20
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/735]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 33
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění protokol
31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2016/756]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 87

POTRAVINY A KRMIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/696 ze dne 4. května 2016, kterým se mění rozhodnutí
2006/473/ES, kterým
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prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) a Guignardia citricarpa Kiely
(všech kmenů patogenních pro Citrus)(oznámeno pod číslem C(2016) 2614)
ÚV L 120, 5. 5. 2016, s. 33
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy
třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů
živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým
se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES
ÚV L 126, 14. 5. 2016, s. 13
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/760 ze dne 13. května 2016 o výjimečných podpůrných
opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
ÚV L 126, 14. 5. 2016, s. 63
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce
a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
ÚV L 135, 24. 5. 2016, s. 1
Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou
republikou
ÚV L 141, 28. 5. 2016, s. 18
Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským
královstvím
ÚV L 141, 28. 5. 2016, s. 22

KONTAMINANTY
Doporučení Komise (EU) 2016/688 ze dne 2. května 2016 o sledování a řízení přítomnosti dioxinů
a PCB v rybách a produktech rybolovu z oblasti Baltského moře
ÚV L 118, 4. 5. 2016, s. 16
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/710 ze dne 12. května 2016, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010, pokud jde o látku „uhličitan měďnatý“
ÚV L 125, 13. 5. 2016, s. 6
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních
organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
přecházejícím hranice států z roku 1979
ÚV L 127, 18. 5. 2016, s. 21
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Nařízení Komise (EU) 2016/805 ze dne 20. května 2016, kterým se mění příloha IV nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S.
griseoviridis), Candida oleophilakmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice),
methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460
ÚV L 132, 21. 5. 2016, s. 95
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/733]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 31

PŘIDATNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení Komise (EU) 2016/683 ze dne 2. května 2016, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny propionové –
propionanů (E 280 – 283) v tortillách
ÚV L 117, 3. 5. 2016, s. 28
Nařízení Komise (EU) 2016/691 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití potravinářských přídatných
látek v potravinářských kaseinátech
ÚV L 120, 5. 5. 2016, s. 4
Nařízení Komise (EU) 2016/692 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky
ÚV L 120, 5. 5. 2016, s. 7
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/728]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 22
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/729]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 24
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/730]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 26
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/731]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 28
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VÍNO
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016, kterým se mění
nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy
ÚV L 127, 18. 5. 2016, s. 1

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního
nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září
2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup
ÚV L 137, 26. 5. 2016, s. 19 - Tento akt se vztahuje ke každodennímu řízení záležitostí v
zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

OVOCE
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715, ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření
proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho
rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích
zemí (oznámeno pod číslem C(2016) 2684)
ÚV L 125, 13. 5. 2016, s. 16

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/727]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 20
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 45/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/728]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 22
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/732]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 29
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/838 ze dne 23. května 2016 o uzavření Dohody o přidružení mezi
Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné
straně a Gruzií na straně druhé jménem Evropské unie
ÚV L 141, 28. 5. 2016, s. 26
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Rozhodnutí Rady (EU) 2016/839 ze dne 23. května 2016 o uzavření, jménem Evropské unie,
Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
ÚV L 141, 28. 5. 2016, s. 28
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/854 ze dne 30. května 2016, kterým se schvalují určitá
zdravotní tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji
a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012
ÚV L 142, 31. 5. 2016, s. 5

PŮVODNÍ PRODUKTY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění protokol 4
(o pravidlech původu) k Dohodě o EHP [2016/753]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 54
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění Protokol 4
(o pravidlech původu) k Dohodě o EHP [2016/754]
ÚV L 129, 19. 5. 2016, s. 56

TABÁK A TABÁKOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná
pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť
ÚV L 131, 20. 5. 2016, s. 48
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/786 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví postup pro
zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a Komisi při určování toho,
zda tabákové výrobky mají charakteristickou příchuť (oznámeno pod číslem C(2016) 2921)
ÚV L 131, 20. 5. 2016, s. 79
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní
seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným
oznamovacím povinnostem (oznámeno pod číslem C(2016) 2923)
ÚV L 131, 20. 5. 2016, s. 88
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NOVINKY
Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz

JÁDRA MERUNĚK PŘEDSTAVUJÍ RIZIKO OTRAVY KYANIDEM
Vydáno: 2. 5. 2016
Autor: KM EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin hodnotil rizika spojená s konzumací jader meruněk.
Pokud dospělý jedinec zkonzumuje více než tři malá syrová jádra meruněk nebo polovinu jednoho
velkého jádra v jedné porci, tak může překročit bezpečné množství. U batolat je riziko, že překročí
bezpečný limit, již při konzumaci jednoho malého jádra meruněk.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/jadra-merunek-predstavuji-riziko-otravy-kyanidem.aspx
•

Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in apricot
kernels and products derived from apricot kernels

•

Joint EFSA-EFET-BfR document: Acute health risks related to consumption of raw apricot kernels and
products thereof (22 April 2016)
Zdroj: EFSA

SVS NAŘÍDILA STÁHNOUT Z TRHU SÝR OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNOU
BAKTÉRII
Vydáno: 4. 5. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 4. 5. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu francouzský sýr Roquefort. Obsahoval
totiž bakterii Escherichia coli, která produkuje nebezpečné Shigatoxiny. Výrobek v České
republice distribuoval řetězec Makro.
Identifikace výrobku:
Výrobek: Roquefort 600 g Vernières (TRANCHE 1/2 LUNE 600 GR X4VERT)
Šarže: 151.032
DMT: 25. 6. 2016
Balení: 600 g
Výrobce: Vernières Frères, Lauras, 12250 - Roquefort-sur-Soulzon, Francie, Fr 12 203 037 CE
Některé Shigatoxiny mohou způsobit závažný krvavý průjem, který může v některých případech
vyústit v akutní selhání ledvin vyžadující intenzivní péči.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stahnout-z-trhu-syr-obsahujici-nebezpecnoubakterii.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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SZPI ULOŽILA POKUTY PRODEJCŮM ZA ANTIBIOTIKA V MEDECH
Vydáno: 4. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje, že v rámci prvoinstančního rozhodnutí
uložila pokuty prodejcům medů společnosti Včelpo s.r.o., u kterých laboratorní analýza prokázala
přítomnost reziduí antibiotik. Souhrnná výše uložených pokut všem prodejcům, kteří uváděli do oběhu
závadné šarže medu, činí 5 920 000 Kč.
SZPI v rámci kontrolní akce v období od října do prosince 2015 zjistila v tuzemské tržní síti celkem 29
šarží medů společnosti Včelpo, u kterých laboratorní analýza prokázala přítomnost reziduí antibiotik.
Příslušný právní předpis přítomnost těchto látek v medu nepovoluje a potravina je proto považována
za nevhodnou k lidské spotřebě a inspekce nařídila jejich neprodlené stažení z tržní sítě.
Přehled nevyhovujících vzorků společnosti Včelpo viz portál Potraviny na pranýři, další podrobnosti
viz tiskové zprávy SZPI ze dne 26. 11. 2015 a 1. 12. 2015.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

INSPEKCE NAŘÍDILA STAŽENÍ KLAMAVĚ OZNAČENÉ TRESKY
Vydáno: 5. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby
neprodleně stáhla ze své tržní sítě potravinu Treska aljašská (Theragra chalcogramma), filety bez
kůže - s glazurou, hluboce zmrazené, s označením minimální trvanlivosti do 20. 02. 2017, šarže
LGT0585/16/68RN3, hmotnost bez glazury 765 g, země původu: Čína, země výroby: Polsko, výrobce
Abramczyk Sp. z o.o., ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz, Polsko.
Výrobce na obalu ve složení uvedl: filety z tresky aljašské 100%, laboratorní rozbor SZPI ale potvrdil
obsah masa 73,7%. Označení potraviny je proto nepravdivé z hlediska složení a porušuje evropské
potravinářské právo. Na základě uvedené skutečnosti SZPI nařídila prodejci, aby neprodleně stáhnul
předmětnou šarži potraviny z tržní sítě a zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Vzhledem k tomu, že SZPI za posledních 6 měsíců zakázala již 6 šarží mražených ryb s nižším než
deklarovaným obsahem masa, z toho 5 původem z Číny a 1 z Vietnamu, bude inspekce v kontrolách
tohoto sortimentu pokračovat. Podrobnosti viz web Potraviny na pranýři.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI UPOZORŇUJE SPOTŘEBITELE NA „NEALKOHOLICKÉ PIVO“ S
ALKOHOLEM
Vydáno: 6. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 6. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti CZECH BEVERAGE
INDUSTRY COMPANY, Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5, Česká republika (provoz: pivovar
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Vyškov, nám. Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov), aby neprodleně kontaktovala své odběratele a
zajistila stažení z tržní sítě nealkoholického piva s označením „Vyškovské pivo ALKOSTOP“ a
datem minimální trvanlivosti do 19. 9. 2016. Laboratorní rozbor vzorku odebraného přímo u výrobce
prokázal přítomnost 1,6 objemových procent alkoholu. Tím výrobce porušil vyhlášku č. 335/1997 sb.,
která pro pivo označené jako nealkoholické stanovuje maximální přípustný obsah alkoholu na 0,5% a
zároveň výrobce nedodržel svou vlastní deklaraci na etiketě, která uvádí objem alkoholu 0,5%. Požití
piva s vyšším než deklarovaným obsahem alkoholu může způsobit komplikace při běžných životních
situacích, např. při řízení motorových vozidel.
SZPI dále uložila výrobci, aby na vlastní náklady v akreditované laboratoři provedl rozbor dvou po
sobě vyrobených šarží předmětného nápoje před jeho uvedením na trh. Inspekce s provozovatelem
zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

MINISTR JUREČKA PODEPSAL S ČÍNSKÝM MINISTREM MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN
Vydáno: 6. 5. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 5. 5. 2016.
Ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr Generálního úřadu pro dohled nad kvalitou,
inspekcí a karanténou Čínské lidové republiky Zhi Shuping podepsali Memorandum, které
přispěje k efektivnější spolupráci mezi kontrolními institucemi ČR a ČLR v potravinářské
oblasti. Cílem dokumentu je usnadnění vzájemného obchodu s masnými i rostlinnými výrobky.
Tato zpráva byla upravena a zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-podepsal-s-cinskym-ministrem-memorandum-ospolupraci-v-oblasti-bezpecnosti-potravin.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

ÚSTŘEDNÍ ŘEDITEL SVS JEDNAL V ČÍNĚ O PODMÍNKÁCH VÝVOZU
ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ PRO ČESKÉ FIRMY
Vydáno: 6. 5. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 5. 5. 2016.
Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád se v tomto týdnu účastní pracovní
cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky s podnikatelskou misí do Číny. Důležitým bodem nabitého
programu z veterinárního pohledu bylo především jednání o zjednodušení podmínek pro vývoz
vybraných produktů živočišného původu a zvířat z České republiky na tamní trh. Významným
úspěchem je především dohoda o zjednodušení schvalovacího procesu pro zájemce o vývoz
vepřového masa.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
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http://bezpecnostpotravin.cz/ustredni-reditel-svs-jednal-v-cine-o-podminkach-vyvozuzivocisnych-produktu-pro-ceske-firmy.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: SALMONELLA V ZAHRANIČNÍM MLETÉM
VEPŘOVÉM MASE
Vydáno: 9. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 5. 2016.
Laboratorním rozborem Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila kontaminaci
bakteriemi rodu Salmonella u potraviny Čerstvá porce - Vepřové mleté maso 100% v balení 500g a s
označením šarže: 154511316005, výrobce: Hamburger Pini Sp. z o.o. ul. Poludniowa 4, 99-300
Kutno, Polsko, země původu: Polsko.
Výrobek byl nabízen v distribuční síti společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Předmětná potravina
nesla označení datem použitelnosti do 30. 4. 2016 a v tržní síti se nenachází, SZPI nicméně důrazně
doporučuje všem spotřebitelům, kteří mohou mít uvedenou šarži potraviny ve zmraženém
stavu doma, aby ji nekonzumovali.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

PROCESNÍ KONTAMINANTY V ROSTLINNÝCH OLEJÍCH A
POTRAVINÁCH
Vydáno: 9. 5. 2016
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA hodnotil zdravotní rizika látek vznikajících při úpravě rostlinných olejů za vysokých teplot.
Procesní kontaminanty (látky vzniklé během výroby potravin) na bázi glycerolu nalezené v
palmovém oleji, ale také v jiných rostlinných olejích, margarínech a některých zpracovaných
potravinách, zvyšují potenciální zdravotní rizika u průměrného spotřebitele v mladém věku a u
nadměrných konzumentů ve všech věkových skupinách.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/procesni-kontaminanty-v-rostlinnych-olejich-a-potravinach.aspx
•

Scientific

opinion

on

risks

for

human

health

related

to

the

presence

of

3-

and

2-

monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food
Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

SZPI SPOLU S CELNÍKY ZJISTILA ZÁSILKY NEHLÁŠENÉHO OVOCE A
ZELENINY
Vydáno: 9. 5. 2016
Autor: SZPI
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Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 5. 2016.
Každá druhá kontrola dovozu čerstvého ovoce a zeleniny při aktuální kontrolní akci v pohraničí zjistila
nedostatky. V rámci kontrol dodržování vyhlášky 172/2015 Sb. o nahlašování vybraných potravin
z dovozu před příjezdem na místo určení inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI) společně s pracovníky Celní správy Pardubického kraje prověřovali automobily dovážející
uvedený sortiment.
Z celkem 6 kontrol ve 3 případech provozovatel nesplnil svou povinnost a nenahlásil dovážené zboží
prostřednictvím online formuláře na webu SZPI. Zásilky úhrnem představovaly cca 2500 kg brambor,
jablek, hrušek a dalšího ovoce a zeleniny.
S provozovateli SZPI zahájí správní řízeni o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

EFSA: K POTVRZENÍ BEZPEČNOSTI SIŘIČITANŮ JE POTŘEBA VÍCE
DAT
Vydáno: 11. 5. 2016
Autor: KM EFSA
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti siřičitanů, používaných jako potravinářské přídatné látky.
Současné bezpečné množství stanovené pro sedm siřičitanů, které se používají jako přídatné látky do
vína a dalších potravin, je dostatečnou ochranou pro spotřebitele. Evropský úřad pro bezpečnost
potravin (EFSA) nyní čeká na data z nových studií, která mají doplnit chybějící informace, a po té bude
znovu přehodnocovat bezpečnost siřičitanů pro spotřebitele.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/efsa-k-potvrzeni-bezpecnosti-siricitanu-je-potreba-vice-dat.aspx
•

Scientific Opinion on the re-evaluation of sulphur dioxide (E 220), sodium sulfite (E 221), sodium
bisulfite (E 222), sodium metabisulfite (E 223), potassium metabisulfite (E 224), calcium sulfite (E
226), calcium bisulfite (E 227), and potassium bisulfite (E 228) as food additives
Zdroj: EFSA

TŘETINA KONTROLOVANÝCH RESTAURACÍ INFORMOVALA
SPOTŘEBITELE NEPRAVDIVĚ
Vydáno: 12. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 5. 2016.
V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda
provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo
zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na
to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně
odpovídají reálně použitým surovinám.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/tretina-kontrolovanych-restauraci-informovala-spotrebitelenepravdive.aspx

12

QSL s.r.o. – QUALITY SAFETY LEGALITY
+420 602 681 569 | info@qualitysl.cz | www.qualitysl.cz

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI V KAUFLANDU ZJISTILA NĚMECKOU MORTADELU S
FALŠOVANÝM OBSAHEM MASA
Vydáno: 13. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 5. 2016.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářská inspekce (SZPI) odebrali v rámci běžných kontrol
v provozovně společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. potravinu Drůbeží mortadella, masný
výrobek tepelně opracovaný, označení šarže 075083, Prodávající: Kaufland Česká republika v.o.s,
země původu: Německo. Na obalu potraviny bylo ve složení mj. uvedeno, že obsah masa představuje
70% hmotnosti výrobku. Při širokospektrální analýze však vyšlo najevo, že obsah masa je ve výši
57%. Označení výrobku uvádělo spotřebitele v omyl ohledně skutečného obsahu masa a SZPI zahájí
s prodejcem správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ODSTARTOVALO SÉRII TESTŮ
POTRAVIN ZAMĚŘENÝCH NA KVALITU.
Vydáno: 13. 5. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 13. 5. 2016.
Ministerstvo zemědělství spustilo testy potravin, které zkoumají nejenom, jestli jídlo splňuje
zákonné požadavky, ale také jeho chuťové vlastnosti. Jako první prověřily odborné laboratoře
eidamy s 30 % tuku v sušině. Výsledky dopadly dobře. Ministr Marian Jurečka chce v dalších
měsících v těchto testech potravin pokračovat.
Tato zpráva byla upravena a zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministerstvo-zemedelstvi-odstartovalo-serii-testu-potravinzamerenych-na-kvalitu.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

ANALÝZA DNA PROKÁZALA NEPRAVDIVÉ OZNAČENÍ ODRŮDY
ČESNEKU
Vydáno: 13. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila prostřednictvím analýzy DNA prodej
česneku s klamavým označením odrůdy. Při kontrole v provozovně Alexandr Hepnar, Husovo náměstí
16, 55203 Česká Skalice odebrali inspektoři SZPI vzorek čerstvého česneku označeného „česnek
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(odrůdy) Bjetin, Česko“. Následně byla provedena laboratorní analýza porovnávající vybrané úseky
genu odebraného vzorku česneku s úseky genu odrůdy česneku Bjetin. Výsledek rozboru neprokázal
genetickou podobnost a tím byla dokázána nepravdivost informace o odrůdě česneku uvedené při
prodeji. Prodejce uvedením neodpovídající odrůdy česneku porušil nařízení (EU) č.1169/2011 a SZPI
s ním zahájí správní řízení o uložení pokuty. Bjetin je v tuzemsku vyšlechtěná odrůda česneku. SZPI
se nadále bude věnovat kontrole pravdivosti údajů o odrůdě a původu při prodeji čerstvého česneku.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVS NAŘÍDILA STÁHNOUT Z TRHU TISÍCE KONZERV SARDINEK Z
THAJSKA KVŮLI OBSAHU KADMIA
Vydáno: 17. 5. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 17. 5. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu zásilku více než 43 000 kusů konzerv
sardinek ve vlastní šťávě z Thajska, prodávaných v Česku pod značkou ESSA. Laboratorní
testy zjistily ve výrobku zvýšené množství kadmia. Produkt bude vrácen do země původu, nebo
neškodně odstraněn. Dovozci hrozí za uvedení produktu na trh pokuta až do výše jednoho
milionu korun.
Identifikace výrobku:
Název:
Země původu:

Sardinky ve vlastní šťávě
Thajsko, Thailand No. 2026 - On-Green Products Co., Ltd.

Uloveno v moři: Tichý oceán FAO 71
Množství:
1 800 kartonů (15 552 kg) - 43 200 ks (360g) konzerv
Datum min. trvanlivosti: 15. 1. 2019
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stahnout-z-trhu-tisice-konzerv-sardinek-z-thajskakvuli-obsahu-kadmia.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

SZPI ZJISTILA MASNÉ VÝROBKY ZE ZAHRANIČÍ S FALŠOVANÝM
OBSAHEM MASA V ŘÁDU DESÍTEK PROCENT
Vydáno: 18. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 18. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně zjišťuje na trhu masné výrobky
s klamavým údajem ohledně obsahu masa. Někteří zahraniční výrobci v potravině snižují podíl masné
složky oproti informaci na obalu, respektive ji falšují jinou složkou, v řádu až desítek procent.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-masne-vyrobky-ze-zahranici-s-falsovanym-obsahemmasa-v-radu-desitek-procent.aspx
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Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

MINISTR JUREČKA JEDNAL V BRUSELU O FINANČNÍ PODPOŘE PRO
PRODUCENTY MLÉKA A VEPŘOVÉHO MASA I O DVOJÍ KVALITĚ
POTRAVIN
Vydáno: 18. 5. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. 5. 2016.
Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal v Bruselu s dalšími představiteli evropského zemědělství o
možnostech řešení kritické situace na trhu s mlékem a vepřovým masem, dvojí kvalitě potravin nebo
škodách na zemědělské produkci, způsobených jarními mrazy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-jednal-v-bruselu-o-financni-podpore-proproducenty-mleka-a-veproveho-masa-i-o-dvoji-kvalite-potravin.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SZPI ZJISTILA MOZZARELLU ZOTT S NEVYHOVUJÍCÍM OBSAHEM TUKU
A SUŠINY
Vydáno: 18. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 17. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při běžné kontrole v provozovně společnosti
BILLA, spol. s r. o. odebrala k analýze vzorek sýra Zott – Zottarella, mozzarella Light 8,5% Fat, měkký
sýr v solném nálevu, výrobce: Zott SE&Co.KG, D86690, Mertingen, Německo. Na obalu potraviny
výrobce mj. uvedl: tuk 8,5% a min. 30% sušina. Výsledky laboratorního rozboru ale prokázaly, že
obsah tuku představuje 7,92% hmotnosti a obsah sušiny představuje 27,44% hmotnosti a tím došlo ke
klamání spotřebitele. Vzhledem k tomu, že datum použitelnosti předmětné šarže bylo 5. 4. 2016,
v tržní síti se již nenachází. SZPI s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

INSPEKCE ZJISTILA DALŠÍ ŠARŽE FALŠOVANÝCH MRAŽENÝCH
MOŘSKÝCH RYB
Vydáno: 19. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 19. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v posledním období zvýšený výskyt
závažného falšování mražených rybích produktů zejména z dovozu. Řada výrobců nahrazuje až 50%
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rybího masa v potravině vodou nebo jinými složkami, čímž se dopouští klamání spotřebitele. Přehled
zjištění falšovaných rybích výrobků za posledních 6 měsíců viz web potravinynapranyri.cz v sekci
„ryby, vodní živočichové“.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-dalsi-sarze-falsovanych-mrazenych-morskychryb.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL: VLÁDOU SCHVÁLENÁ
NOVELA UMOŽNÍ ŠKOLÁM NAKUPOVAT PŘÍMO OD ZEMĚDĚLCŮ
Vydáno: 19 5. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 5. 2016.
Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného
Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má
zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh
nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití
distributora ovoce a zeleniny.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/projekt-ovoce-a-zelenina-do-skol-vladou-schvalena-novelaumozni-skolam-nakupovat-primo-od-zemedelcu.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: LŽÍCE A VIDLIČKA Z BÍLÉHO
PLASTU
Vydáno: 20. 5. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
1/Lžíce z bílého plastu, balení cca po 100 ks,
kódy: 188200809, 234902/ Vidlička z bílého plastu, balení cca po 100 ks,
kódy: 188200809, 23490Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor dle nabývacích dokladů: TOGASTAV PRAGUE s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČ: 03072436 (dne 11. 1. 2016 vydány exekuční příkazy k provedení exekuce)
Prodejce: Thi Thuy Nguyen, Masarykovo nám. 108, 379 01 Třeboň I, IČ: 01735667
(provozovna: Obchodní dům Bílý Beránek, Masarykovo nám. 108, 379 01 Třeboň I)
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-lzice-a-vidlicka-z-bilehoplastu.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016-33264-vyhlášení TOGASTAV (DOC, 171Kb)

•

2016-33264-vyhlášení TOGASTAV (PDF, 420Kb)

•

Lžíce (JPG, 211Kb)

•

Vidlička (JPG, 210Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

SZPI ZJISTILA 26 TUN BRAMBOR S KLAMAVĚ OZNAČENOU ODRŮDOU
Z NĚMECKA
Vydáno: 23. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při běžných kontrolách odrůdové pravosti brambor
u prodejců, dovozců a výrobců aktuálně zjistila a zakázala uvádět do oběhu neprodanou část 2 šarží
brambor z Německa. Celková hmotnost těchto šarží je téměř 26 tun. Jedná se o následující případy:
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-26-tun-brambor-s-klamave-oznacenou-odrudou-znemecka.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

V DALŠÍ ŠARŽI MRAŽENÝCH RYB CHYBÍ POLOVINA OBSAHU MASA
Vydáno: 24. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 5. 2016.
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v tržní síti zjistila a zakázala další šarži mraženého
rybího výrobku z dovozu pro falšování obsahu masa. Jedná se o potravinu Pangasius - filety bez
kůže, hmotnost 1000g s přidanou vodou - glazované, hmotnost po odkapání bez glazury: 800g (pozn.:
tj. obsah masa 80%), hluboce zmrazené, datum minimální trvanlivosti do 16. 12. 2017, výrobce: DL
183, Vietnam, dovozce do EU: MOLTON s.r.o., Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7.
Laboratorní analýza stanovila obsah masa ve výrobku na 38,5% a informace z obalu potraviny tak
uváděla spotřebitele v omyl. SZPI proto nařídila prodejci – společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. -,
aby neprodleně stáhl závadnou šarži z tržní sítě a zahájí správní řízení o uložení pokuty. Vzhledem
k četnosti případů falšování v segmentu mražených ryb – viz TZ SZPI z 19. 5. 2016, 5. 5. 2016 a 18.
3. 2016 - bude inspekce v kontrolách nadále pokračovat. Přehled dalších závažných pochybení viz
sekce ryby, vodní živočichové na portálu Potraviny na pranýři.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ MARIAN JUREČKA: KUPUJTE KVALITNÍ ČESKÉ
POTRAVINY, PODPOŘÍTE TÍM NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ
Vydáno: 25. 5. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 25. 5. 2016.
Ministr zemědělství vyzývá veřejnost, aby kupovala kvalitní české potraviny, například
označené logem Klasa nebo Regionální potravina. Kontroly potravin jsou nyní intenzivnější. V
letošním roce již inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) udělali o pět
tisíc více kontrol než za stejné období loňského roku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-marian-jurecka-kupujte-kvalitni-ceskepotraviny-podporite-tim-nase-zemedelstvi.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

PENNY MARKET STAHUJE DVĚ ŠARŽE ZÁVADNÉHO KAKAOVÉHO
NÁPOJE Z POLSKA
Vydáno: 25. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti PENNY Market s.r.o., aby
neprodleně stáhla ze svých poboček dvě níže uvedené šarže instantního kakaového nápoje PENNY
CHO Quick, který uváděl spotřebitele v omyl ohledně množství vitamínů ve výrobku a nedodržel
povinnost ohledně značení alergenů. Jedná se o následující šarže:
PENNY CHO Quick, Instantní kakaový nápoj 10 vitamínů+vápník v balení 150 g a s označením data
minimální trvanlivosti do 04/2017, vyrobeno v Polsku pro: PENNY Market s.r.o. Výrobce na obalu ve
složení mj. uvedl: vitamín B2 – 1,1 miligramů (mg) na 100 g. Laboratorní rozbor SZPI ale potvrdil
přítomnost vitamínu B2 pouze v hodnotě 0,53 mg na 100 g a informace na výrobku tak uváděla
spotřebitele v omyl. Dále laboratorní analýza v předmětné šarži potraviny zjistila přítomnost alergenu
mléčná bílkovina v koncentraci 2 764 mg/kg, přičemž výrobce na obalu deklaroval pouze stopy mléka.
PENNY CHO Quick, Instantní kakaový nápoj 10 vitamínů+vápník v balení 150 g a s označením data
minimální trvanlivosti do 02/2017, vyrobeno v Polsku pro: PENNY Market s.r.o. Výrobce na obalu ve
složení mj. uvedl: vitamín B2 – 1,1 mg/100 g a vitamín C – 60 mg/100 g. Laboratorní rozbor SZPI ale
potvrdil přítomnost vitamínu B2 pouze v hodnotě 0,58 mg na 100 g a přítomnost vitamínu C pouze
v koncentraci 30,5 mg/100 g, informace na výrobku tak uváděla spotřebitele v omyl.
S provozovatelem SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

KONFERENCE K PROBLEMATICE PESTICIDŮ – PREZENTACE
Vydáno: 25. 5. 2016
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Autor: MZe
Konference se konala dne 19. 5. 2016 na Ministerstvu zemědělství.
Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky se ve čtvrtek 19. května 2016 konala konference,
která byla věnována problematice pesticidů a týkala se nejen jejich používání, ale věnovala se i
možnostem falšování a nelegální aplikaci těchto látek.
Prezentace z konference:
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-k-problematice-pesticidu-prezentace.aspx
Zdroj: http://bezpecnostpotravin.cz/

JAK MOC ŠKODÍ PALMOVÝ OLEJ?
Vydáno: 26. 5. 2016
Autor: ICBP MZe
Veřejná debata proběhla dne 26. 5. 2016.
Institut pro veřejnou diskusi (IVD) uspořádal další diskusní setkání, tentokrát na téma palmový olej.
Veřejná debata za účasti našich předních odborníků proběhla v ČSOB Inspirace v Praze 1.
Příloha:
Program a prezentace z konference
Zdroj: http://bezpecnostpotravin.cz/

KLAMAVĚ OZNAČENÝCH POTRAVIN ZE ZAHRANIČÍ PŘIBÝVÁ
Vydáno: 26. 5. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 24. 5. 2016.
Mražené rybí výrobky jsou dlouhodobě jednou z nejvíce problémových komodit z hlediska
klamání spotřebitele. Jako další aktuální případ lze uvést zásilku téměř 48 tun pangase z
Vietnamu, jejichž distribuci v těchto dnech Státní veterinární správa (SVS) pozastavila.
Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že hodnota obsahu rybího masa a hodnota bílkoviny
neodpovídá deklaraci na obalech. Dovozci zároveň hrozí za porušení zákona o potravinách
pokuta do výše 50 mil. korun.
Identifikace výrobku:
Název:
vodou, glazované
Země původu:

Pangas dolnooký (Pangasius hypophthalmus), filety bez kůže, s přidanou
Vietnam

Dovozce:
Animalco, a. s.
Množství:
47 500 kg, balení po 1kg/5 kg
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/klamave-oznacenych-potravin-ze-zahranici-pribyva.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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SZPI UZAVŘELA TŘI PROVOZOVNY V PRAŽSKÉ TRŽNICI SAPA
Vydáno: 30. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 5. 2016.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím
policie Praha uskutečnili kontrolu čtyř provozoven společného stravování v areálu tržnice SAPA
v pražské Libušské ulici. V celkem třech provozovnách byli inspektoři na základě zjištění zásadních
hygienických nedostatků nuceni na místě uložit zákaz užívání prostor. Jedná se o následující provozy:
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-uzavrela-tri-provozovny-v-prazske-trznici-sapa.aspx
Další informace o předmětných provozovnách viz sekce portálu Potraviny na pranýři.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SÝR BLUEDINO V SÍTI LIDL KLAMAL OHLEDNĚ OBSAHU MLÉČNÉHO
TUKU
Vydáno: 30. 5. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole pobočky společnosti Lidl Česká
republika v.o.s, závadný sýr Bluedino Polooštiepok neuzený v balení 190 gramů a s označením šarže
L 16 087 – 11, výrobce: MILSY a.s., Partizánská 224/B SK-957 01 Bánovce nad Bebravou,
Slovensko. Výrobce na obal uvedl, že hodnota tzv. tuku v sušině (podíl mléčného tuku na pevné části
potraviny) je minimálně 40%. Laboratorní rozbor ale prokázal, že obsah tuku v sušině je pouze 37,4%.
Mléčný tuk je nejnákladnější složkou sýra a hodnota tuku v sušině je základním ukazatelem
charakteru sýra. Uvedení klamavé hodnoty je hodnoceno jako klamání spotřebitele v souladu
s příslušným právním předpisem. Inspekce zahájí s provozovatelem správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVS NAŘÍDILA STÁHNOUT ZÁSILKU TUŇÁKA ZE ŠPANĚLSKA KVŮLI
OBSAHU HISTAMINU
Vydáno: 30. 5. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 27. 5. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu zásilku zmražených filet z tuňáka
žlutoploutvého ze Španělska kvůli zvýšenému obsahu histaminu. SVS informaci o přítomnosti
závadné ryby na českém trhu obdržela prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.
Celkem bylo do ČR dodáno více než 300 kg ryby. Při kontrole u příjemce v Chrášťanech u
Prahy, provedené 23. května 2016, bylo zjištěno, že sklad dosud opustila nadpoloviční většina
zásilky. V současné době je prodané zboží stahováno od odběratelů. Po dokončení stahování
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bude rybí maso vráceno do země původu, nebo neškodně zlikvidováno. Za uvedení závadného
produktu na trh hrozí pokuta až 50 milionů korun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-stahnout-zasilku-tunaka-ze-spanelska-kvuli-obsahuhistaminu.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ČK GMO 2016
Vydáno: 31. 5. 2016
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin ze dne 20. 5. 2016.
Je tu další možnost vyslechnout si novinky ze světa biotechnologií a položit různé dotazy našim
předním odborníkům. Na úterý 21. 6. 2016 naplánovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) veřejné
zasedání České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty (ČK GMO). V letošním roce je
program zaměřen především na použití geneticky modifikovaných mikroorganismů, a to v průmyslu i
medicíně. Prezentováno bude i aktuální téma nových technik úpravy genů. Zasedání ČK GMO se
koná přímo v budově MŽP ve Vršovicích v Praze a začátek je naplánován na 10. hod, čímž je setkání
časově dostupné i pro mimopražské zájemce. Ukončení zasedání se očekává ve 13. hod.
Pozvánku ke stažení najdete zde:
•

Pozvánka na veřejné zasedání ČK GMO 21-6-2016 (PDF, 376.24 kB)
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Převzato z: Biotrin

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: FONDANT AND GUM PASTE
MOLD (SILIKONOVÉ FORMIČKY DECO)
Vydáno: 31. 5. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto silikonové výrobky: Fondant and gum
paste mold značení dle dolepené etikety: Silikonové formičky Deco
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-fondant-and-gum-paste-mold(silikonove-formicky-deco).aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016-34785-vyhlášení-Deco (DOC, 172Kb)

•

2016-34785-vyhlášení-Deco (PDF, 741Kb)

•

foto - Deco (JPG, 64Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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