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

Nové vyhlášené předpisy
Sdělení Ministerstva financí č. 376/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Platnost od 22. 9. 2020

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Nařízení vlády č. 74/2020 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce,
zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Platnost od 13. 3. 2017
Účinnost od 15. 3. 2017
Aktuální znění od 1. 9. 2020
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 452/2001 SB., O OCHRANĚ
OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ A O ZMĚNĚ ZÁKONA O
CHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCCH PŘEDPISŮ
Poslední změna: 1. 9. 2020

Cíle návrhu
Novela adaptuje zákon na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o
opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému katu Lisabonské dohody o označeních původu a
zeměpisných označeních.
Novela odstraňuje neodůvodněné rozdíly v kvalitativních požadavcích na parametry národní a unijní
ochrany označení původu a zeměpisných označení tak, že ochrana bude nadále v souladu s výkladem
čl. 207 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve výlučné pravomoci Evropské unie. Jedná se o
zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu a zemědělské výrobky
neurčené pro lidskou výživu, lihoviny, vína a aromatizovaná vína.

Historie procesu
Vláda
18. 3. 2020 – V připomínkovém řízení
4. 5. 2020 – Ukončení sběru připomínek
24. 8. 2020 – Projednání vládou
Poslanecká sněmovna
1. 9. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6730025.htm
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NÁVRH ZÁKONA O OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH
VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
Poslední změna: 29. 9. 2020

Cíle návrhu
Zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to především
jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být
během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci
k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Zákonem
předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Podmínkou
pro zákaz daného druhu vybraného plastového výrobku byla vždy dostupnost vhodné a udržitelnější
alternativy, která je též cenově přijatelná. Zákaz se vztahuje především na jednorázové plastové výrobky.

Historie procesu
Vláda
7. 9. 2020 – V připomínkovém řízení
29. 9. 2020 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6878700.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/2020/09/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc září.

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1286 ze dne 9. září 2020, kterým se schvalují změny
specifikace lihoviny, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení (skotská whisky)
ÚV L 302, 16. 9. 2020, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1287 ze dne 9. září 2020, kterým se schvalují změny
specifikace lihoviny, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení (Hierbas de Mallorca)
ÚV L 302, 16. 9. 2020, s. 6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1299 ze dne 11. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO))
ÚV L 304, 18. 9. 2020, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1300 ze dne 11. září 2020, kterým se schvaluje menší změna
specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení („Asiago“ (CHOP))
ÚV L 304, 18. 9. 2020, s. 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1319 ze dne 22. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Provola dei Nebrodi“ (CHOP))
ÚV L 309, 23. 9. 2020, s. 7
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1321 ze dne 17. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aydm Kestanesi“ (CHOP))
ÚV L 310, 24. 9. 2020, s. 1
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1326 ze dne 15. září 2020, kterým se schvalují menší změny
specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení „Mojama de Isla Cristina“ (CHZO)
ÚV L 312, 25. 9. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1327 ze dne 18. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Akasztói szikiponty“ (CHOP)
ÚV L 312, 25. 9. 2020, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1328 ze dne 18. září 2020, kterým se schvalují menší změny
specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení („Fraise du Périgord“ (CHZO))
ÚV L 312, 25. 9. 2020, s. 4
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1337 ze dne 21. září 2020, kterým se schvalují menší změny
specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení („Casatella Trevigiana“ (CHOP))
ÚV L 313, 28. 9. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1338 ze dne 21. září 2020, kterým se schvalují menší změny
specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení („Pecorino Siciliano“ (CHOP))
ÚV L 313, 28. 9. 2020, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1327 ze dne 18. září 2020 o zápisu názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Brački varenik“ (CHZO))
ÚV L 314, 29. 9. 2020, s. 1

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1259 ze dne 8. září 2020, kterým se stanoví dovozní cla
použitelná na některé druhy loupané rýže od 9. září 2020
ÚV L 295, 9. 9. 2020, s. 4
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1329 ze dne 23. září 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 312, 25. 9. 2020, s. 5

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č.
10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro
EHP)
ÚV L 288, 3. 9. 2020, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006,
pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v tradičně uzeném mase a
uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu a kterým se
stanoví maximální množství PAU v prášcích potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 293, 8. 9. 2020, s. 1
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

ČESKOU BIOPOTRAVINOU ROKU 2020 JE SUŠENÉ HOVĚZÍ MASO
Vydáno: 2. 9. 2020
Autor: PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Informace PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
V devatenáctém ročníku soutěže Česká biopotravina je rozhodnuto. Celkovým vítězem se stalo
sušené hovězí maso z Mitrovského dvora na Vysočině. Mezi dalšími oceněnými je kolekce
bylinných čajů nebo lahůdková chilli pasta. O titul letos bojovalo 150 biopotravin a biovín. Soutěž
určenou tuzemským producentům biopotravin pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.
https://bezpecnostpotravin.cz/ceskou-biopotravinou-roku-2020-je-susene-hovezi-maso.aspx
Zdroj: pro-bio.cz

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE PŘED ZMRAZENÝM KUŘECÍM
MASNÝM VÝROBKEM SE SALMONELOU
Vydáno: 2. 9. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou
Kuřecí kuličky na jižanský způsob, 61642 Southem Fried Chicken Popsters, krájená kuřecí prsa ze
spojovaných kusů masa obalované na jižanský způsob, k dopečení, hluboce zmrazeno, datum
minimální trvanlivosti: 15.05.2021, šarže: L: 13620, původ kuřecího masa: Polsko, vyrobeno v
Polsku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-zmrazenym-kurecimmasnym-vyrobkem-se-salmonelou.aspx
Zdroj: SZPI
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZAKÁZALA DOPLNĚK STRAVY PRO DĚTI
Vydáno: 4. 9. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila neprodleně stáhnout z tržní sítě doplněk
stravy Infants Dophilus Plus (Probiotický komplex pro děti, doporučeno od 4. měsíce;
7 probiotických kultur, 6 miliard životaschopných bakterií v 1 g) v balení 20 g, datum použitelnosti
do 15. 4. 2021, označení šarže: 50TC045, bez označení výrobce, země původu: Kanada.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zakazala-doplnek-stravy-pro-deti.aspx
Zdroj: SZPI

NELEGÁLNÍ VÝROBNA SÁDLA A ŠKVARKŮ NA BRNĚNSKU
Vydáno: 8. 9. 2020
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS
Inspektoři Státní veterinární správy z Jihomoravského kraje objevili v Ostopovicích u Brna
neregistrovanou výrobnu vepřového sádla a škvarků. Na místě zajistili 30 kg syrového vepřového
hřbetního sádla, 50 litrů vyškvařeného vepřového sádla a vepřové škvarky o celkové hmotnosti
25 kg.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-vyrobna-sadla-a-skvarku-na-brnensku.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE NEVPUSTILA DO ČR PŘES 17 TUN ARAŠÍDŮ
S AFLATOXINY
Vydáno: 8. 9. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský
kraj zadržela zásilku 17 820 kg arašídů (Podzemnice olejná) původem z Číny, kterou nevpustila do
vnitřního trhu ČR.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nevpustila-do-cr-pres-17-tun-arasidu-saflatoxiny.aspx
Zdroj: SZPI
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA 21 TUN ROZINEK
KONTAMINOVANÝCH ROPNÝMI OLEJI
Vydáno: 16. 9. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Orient Bohemia s.r.o., Na
Sezníku 309/4, Olomouc, aby neprodleně stáhla z tržní sítě potravinu Rozinky Malayer, označení
šarže a datum minimální trvanlivosti do: 12/2021, velikost balení: 10 kg a 1 kg, země původu: Irán.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-21-tun-rozinek-kontaminovanychropnymi-oleji.aspx
Zdroj: SZPI

VÝROBCI I OBCHODNÍ ŘETĚZCE POKRAČUJÍ VE VYLEPŠOVÁNÍ SLOŽENÍ
POTRAVIN
Vydáno: 19. 9. 2020
Autor: PK ČR
Tisková zpráva PK ČR
Výrobci a obchodní řetězce představili, jak pracují na úpravách složení svých výrobků. Soustředí se
především na to, jak snížit v potravinách obsah některých negativně vnímaných živin, jako jsou
cukry, soli a tuky, snížit jejich energetickou hodnotu či jinak vylepšit nutriční složení. Tyto aktivity
jsou reakcí na rostoucí zájem o zdravější potraviny, ale i na kritiku stravovacích návyků české
populace navyklé na přemíru soli a cukru.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vyrobci-i-obchodni-retezce-pokracuji-ve-vylepsovani-slozenipotravin.aspx
Zdroj: PK ČR
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE VARUJE PŘED ŽELÉ CUKROVINKAMI
S RIZIKEM ZADUŠENÍ ZEJMÉNA U DĚTÍ
Vydáno: 21. 9. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před dvěma šaržemi
nebezpečných želé cukrovinek: (1.) New Choice Tropical Mini Fruity Gels, hmotnost balení 1 kg (15,2
g x 66 kusů - minipohárky), datum minimální trvanlivosti: 28.05.2021, vyrobeno ve Vietnamu a (2.)
New Choice Taro Flavor Mini Fruity Gels, hmotnost balení 1 kg (15,2 g x 66 kusů - minipohárky),
datum minimální trvanlivosti: 08.05.2021, vyrobeno ve Vietnamu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-pred-zele-cukrovinkami-s-rizikemzaduseni-zejmena-u-deti.aspx
Zdroj: SZPI

MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH
V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2019
Vydáno: 23. 9. 2020
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce
2019.
Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování
možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též
biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš
člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo
ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/monitoring-cizorodych-latek-v-potravnich-retezcich-v-resortuzemedelstvi-v-roce-2019.aspx
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SVS ODHALILA V PRAŽSKÉ LIBUŠI NELEGÁLNÍ SKLAD A V NĚM 15 TUN
POTRAVIN
Vydáno: 29. 9. 2020
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS
Inspektoři Státní veterinární správy odhalili v Praze 4 – Libuši nelegální sklad, v němž se nacházelo
více než 15 tun mléčných a masných výrobků původem z několika různých zemí, z toho téměř 10 tun
již bylo po datu minimální trvanlivosti. Provozovateli skladu, který není od SVS schválen ani
registrován pro skladování potravin živočišného původu a nehlásil dopředu veterinárnímu dozoru
příchod žádných zásilek do skladu, byl nařízen zákaz uvádět potraviny na trh.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-odhalila-v-prazske-libusi-nelegalni-sklad-a-v-nem-15-tunpotravin.aspx
Zdroj: SVS

dTEST: SUŠENÉ HOUBY V SUCHU
Vydáno: 29. 9. 2020
Autor: dTest
Tisková zpráva spotřebitelské organizace dTest
Přestože jsou Češi národem houbařů, patří sušené hřiby, lišky, Jidášovo ucho či shiitake ke stálému
sortimentu obchodů. V rámci nejnovějšího testu prověřil dTest kvalitu tohoto zboží a přítomnost
nežádoucích látek. Společně s produkty z obchodů otestovala spotřebitelská organizace i tři vzorky
domácích sušených hub. Očekávání, že houby představují koktejl pesticidů a těžkých kovů, se zcela
nepotvrdila.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-susene-houby-v-suchu.aspx
Zdroj: dtest.cz

FERMENTOVANÝ SALÁM ZE ŠPANĚLSKA OBSAHOVAL SALMONELY
Vydáno: 30. 9. 2020
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na českém trhu prodával fermentovaný salám fuet
od výrobce Embutidos Solà z Barcelony, obsahující salmonely. O přítomnosti zdravotně závadného
produktu na českém trhu informovaly SVS francouzské dozorové orgány v souvislosti s výskytem
salmonelózy u tamních spotřebitelů, kteří španělský salám konzumovali.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/fermentovany-salam-ze-spanelska-obsahoval-salmonely.aspx
Zdroj: SVS

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
TEPLOTY POKRMŮ A POTRAVIN
Vydáno: 2. 9. 2020
Autor: Mgr. Jana Petrová
Článek publikovaný na webu jidelny.cz
Září je tady a s ním i nový školní rok. Jaképak nám asi přinese teploty, užijeme si letos babího
léta? Když už se bavíme o venkovních teplotách, pojďme si lehce připomenout i teploty, které
dle dotazů v diskuzích často trápí zaměstnance stravovacích provozů. Dovolte nám lehké letní
zopakování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2093
Zdroj: jidelny.cz

ČASTÉ DOTAZY K OPATŘENÍM PROTI KORONAVIRU
Vydáno: 16. 9. 2020
Autor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Článek zveřejněný na webu jidelny.cz
Připadá vám současná situace s opatřeními proti koronaviru ve školním stravování značně nejasná?
V následujícím článku hygienická konzultantka Ing. Lucie Janotová, Ph.D. sepsala odpovědi na
nejčastější dotazy, které ze školních jídelen přicházejí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2099
Zdroj: jidelny.cz
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OPLACHUJETE NÁDOBÍ HORKOU VODOU?
Vydáno: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Pavel Ludvík
Článek publikovaný na webu jidelny.cz
Také vás zarazilo, že nádobí máte při ručním mytí opláchnout vodou 85 stupňů horkou? Také
máte z tohoto postupu obavy? Redakce portálu Jídelny.cz pátrala po důvodu takového
požadavku a zjistila, že jde o omyl. Seznamte se s podrobnostmi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2103
Zdroj: jidelny.cz

CO VÁS ZAJÍMA K OPATŘENÍM PROTI KORONAVIRU
Vydáno: 23. 9. 2020
Autor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
Článek uveřejněný na webu jidelny.cz
Další dávka častých dotazů k tématu opatření proti koronaviru, které přicházejí ze školních
jídelen. Odpovědi na ně pro vás zpracovala hygienická konzultantka. Dozvíte se například, jak
správně umývat ovoce a zeleninu, přečtete si o průběžné dezinfekci a vhodné sanitaci v
současné době.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=2105
Zdroj: jidelny.cz

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – ANALÝZA SYSTÉMU A NÁVRHY MODERNIZACE
V RÁMCI PROJEKTU
Vydáno: 29. 9. 2020
Autor: Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Analýza současného stavu systému školního stravování v ČR
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, potravin a výživy pod vedením Prof. MVDr. J. Rupricha, CSc.
uveřejnilo v minulých letech zprávy o nutriční hodnotě školních obědů. Na tyto výsledky navazuje
práce Centra podpory veřejného zdraví projektem "Máme to na talíři a není nám to jedno".
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/skolni-stravovani-analyza-systemu-a-navrhy-modernizace-v-ramciprojektu.aspx
Zdroj: SZÚ
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