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LEGISLATIVA ČR

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

NOVÉ ÚČINNÉ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z
nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
účinnost od: 1. 7. 2021

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA ČR

Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou
životností
poslední změna: 7. 6. 2021

Cíle návrhu:
Vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi
a akumulátory a odpadními pneumatikami. Vyhláška stanoví technické požadavky na demontáž,
soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných
technických norem relevantních pro zpracování elektrozařízení. Obdobně vyhláška stanovuje
technické požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru,
skladování a zpracování baterií a akumulátorů s obsahem lithia, s cílem zamezit zdravotním a
bezpečnostním rizikům při jejich nakládání.
https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6883029.htm
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za
měsíc červen.

ODKAZ ZDE

LIMITY REZIDUÍ

Nařízení Komise (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV
nařízení (ES) č. 396/2005 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o stanovení maximálních
limitů reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmene NRRL Y-27328 a
prohexadion v některých produktech nebo na nich (Text s významem pro EHP)
ÚV L 216, 18. 6. 2021, s. 1

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/875 ze dne 25. května 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sõir“ (CHZO))
ÚV L 192, 1. 6. 2021, s. 2

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/890 ze dne 27. května 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Hegykői
petrezselyemgyökér“ (CHZO))
ÚV L 195, 3. 6. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/898 ze dne 28. května 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Salată cu icre de
știucă de Tulcea“ (CHZO))
ÚV L 197, 4. 6. 2021, s. 67
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/937 ze dne 4. června 2021, kterým se schvalují
změny specifikace produktu pro lihovinu, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení
[Hamburger Kümmel]
ÚV L 205, 11. 6. 2021, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/938 ze dne 4. června 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerise des
coteaux du Ventoux“ (CHZO))
ÚV L 205, 11. 6. 2021, s. 3

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/949 ze dne 7. června 2021 o zapsání názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Balatoni hal“
(CHZO))
ÚV L 209, 14. 6. 2021, s. 91

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/950 ze dne 7. června 2021, kterým se schvalují
změny Unie ve specifikaci chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného
označení („Recaș“ (CHOP))
ÚV L 209, 14. 6. 2021, s. 92

NOVÉ POTRAVINY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021, kterým se povoluje
uvedení sušené larvy Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny 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 194, 2. 6. 2021, s. 16
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LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/900 ze dne 3. června 2021, kterým se povoluje
změna podmínek používání nové potraviny „galakto-oligosacharid“ 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 197, 4. 6. 2021, s. 71

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/912 ze dne 4. června 2021, kterým se schvalují
změny ve specifikacích nové potraviny lakto-N-neotetraózy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
ÚV L 199, 7. 6. 2021, s. 10

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021, kterým se schvalují
pozměněné národní programy ke zlepšení produkce a uvádění na trh včelařských produktů
předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
(oznámeno pod dokumentem C (2021) 4021)
ÚV L 215, 17. 6. 2021, s. 37

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor osvědčení
potvrzujícího soulad s pravidly pro ekologickou produkci (Text s významem pro EHP)
ÚV L 222, 22. 6. 2021, s. 3

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1046 ze dne 23. června 2021, 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 225, 25. 6. 2021, s. 66

5

LEGISLATIVA EU

zdroj: www.eur-lex.europa.eu
(„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2019“)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1035 ze dne 23. června 2021, kterým se mění
prováděcí rozhodnutí 2013/648/EU a 2013/650/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho
zástupce v Unii pro uvádění na trh produktů, které obsahují určitou geneticky modifikovanou
kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (oznámeno pod dokumentem C (2021) 4317)
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 226, 25. 6. 2021, s. 31

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1036 ze dne 22. června 2021, kterým se mění
prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1113, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro
uvádění na trh produktů vyrobených z geneticky modifikované cukrové řepy H7-1 (oznámeno
pod dokumentem C (2021) 4325) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 226, 25. 6. 2021, s. 34

BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1040 ze dne 16. dubna 2021, kterým
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, pokud jde o požadavky na pesticidy v
potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinuté za účelem splnění výživových požadavků
kojenců a malých dětí (Text s významem pro EHP)
ÚV L 225, 25. 6. 2021, s. 1

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1041 ze dne 16. dubna 2021, kterým
se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na pesticidy v
počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)
ÚV L 225, 25. 5. 2021, s. 4
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ
Z MĚSÍCE ČERVNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Potravinářská inspekce varuje před krevetami, které mohou způsobit otravu
vydáno: 2. 6. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před konzumací
potraviny Krevety vannamei celé syrové 30/40, hluboce zmrazený produkt, v balení 300 g, číslo
šarže: X1692012BUXX, datum minimální trvanlivosti: 12/2021, země původu: Ekvádor, Prodejce:
mrazeneryby.cz s.r.o., Jabloňová 10, 10600, Praha Záběhlice, ČR. Laboratorní rozbor potvrdil v
potravině přítomnost bakterií Vibrio paraheamolyticus, které mohou způsobit otravu projevující
se velmi závažnými zažívacími potížemi.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Upozornění spotřebitelům a prodejcům nebalených borůvek: prodej pouze v
hmotnostních jednotkách
vydáno: 8. 6. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela během minulých sezón prodeje
čerstvých nebalených borůvek vzrůstající množství podnětů spotřebitelů na praxi některých
prodejců nabízejících zboží v objemových jednotkách (litry) a nikoli v hmotnostních jednotkách
(kilogramy). Spotřebitelé v podnětech poukazovali na rozdíl v objemu zboží při nákupu a po
přinesení domů.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

SVS nařídila stažení masného výrobku, který může obsahovat cizí tělesa
vydáno: 9. 6. 2021

autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na český trh dostal balený masný
výrobek „Medvídkova mortadela 90 g“, který by mohl obsahovat cizí tělesa – kovový prach. SVS
obdržela informaci prostřednictvím systému rychlého varování RASFF z Německa, kde byl salám
vyroben. Do České republiky bylo distribuováno bezmála 700 kilogramů předmětné šarže
výrobku. Prodává jej obchodní řetězec Kaufland.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ČERVNA

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

SVS na jihu Čech odhalila zdravotně závadné kuřecí maso pro výrobu kebabů
vydáno: 16. 6. 2021

autor: SVS

Inspektorky Státní veterinární správy z Jihočeského kraje zjistily, že kuřecí maso, pocházející z
Polska, které bylo použito k výrobě bezmála 1,5 t kuřecích kebabů, obsahovalo salmonelu.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

SVS ve skladu v Praze zjistila téměř 200 kg drůbežího masa neznámého původu
vydáno: 18. 6. 2021

autor: SVS

Kontrola Státní veterinární správy ve skladu v Praze na Smíchově odhalila téměř 200 kg
drůbežího masa neznámého původu. Mražené a chlazené kuřecí a kachní maso nebylo
označeno v souladu s legislativou, v pořádku nebyla ani předložená dokumentace, nebylo tak
možno dostatečně prokázat jeho původ.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila v tržní síti falšované šunky z dovozu
vydáno: 21. 6. 2021

autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti dvě šarže šunky z dovozu
falšované sníženým obsahem masa o cca 10 % oproti informaci na obalu.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Potravinářská inspekce zjistila nelegální a rizikovou výrobu mungo klíčků v Praze
vydáno: 23. 6. 2021

autor: SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s policisty Krajského
ředitelství hlavního města Prahy a Policií ČR Praha IV zjistili nelegální potravinářskou výrobu pěstírnu mungo klíčků.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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TESTY
dTest: Test mletého masa 2021
vydáno: 15. 6. 2021

autor: dTest

Těžko odhadnout, jak strávíme nadcházející léto, ale ať už bude situace jakákoliv, grilovací
sezónu si mnozí vzít nenechají. V minulém roce jsme zkoušeli grilovací tyčinky, letošní test je
určen těm, kdo si pochoutky na grilování připravují sami. Do laboratoře jsme vyslali tucet
zástupců mletého masa a nechali je projít řadou důkladných zkoušek. Výsledky nás příliš
nepotěšily. Předpisům či vlastním deklaracím nedokázala vyhovět hned třetina výrobků.

Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÝSLEDKY DALŠÍCH TESTŮ POTRAVIN
NALEZNETE NA WWW.TESTYPOTRAVIN.CZ
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
Novela nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na
dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
vydáno: 10. 6. 2021

autor: Ministerstvo zemědělství

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky
ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění pozdějších předpisů.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Gastro stále strádá. V centrech městských restaurací scházejí turisté
vydáno: 15. 6. 2021

zdroj: ct24.cz

Zhruba desetina restaurací podle Svazu obchodu a cestovního ruchu skončila v důsledku
pandemie a restrikcí. Majitelé podniků zejména v centrech měst bojují s nedostatkem turistů,
kteří jsou často ochotni víc utrácet. I když jsme nyní část strávili vrací, je to stále méně než před
vypuknutím nákazy.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Vedra zvýšila poptávku po nápojích ve fastfoodech, vítězí odběr s sebou
vydáno: 22. 6. 2021

převzato z: foodnet.cz

Tropické teploty, kterých se Česká republika v posledních dnech dočkala, zvýšily poptávku po
nápojích v řetězcích rychlého občerstvení. Lidé kupují všechny studené nápoje od limonád po
mléčné koktejly, vyšší zájem je také o zmrzlinu. Objednávky si zákazníci nyní častěji berou s
sebou, než aby se občerstvili v restauracích.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Revoluční změna stravování v nemocnicích: česká klasika je úspěšná v boji proti
podvýživě, ale jasně vítězí FIT dieta!
autor: Mgr. Marie Heřmánková

vydáno: 22. 6. 2021

Po 65 letech konečně nastal čas pro změnu systému stravování hospitalizovaných pacientů v
nemocnicích. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) se stala pilotním pracovištěm, kde se
podle nového Metodického doporučení MZ ČR vaří jídla, která splňují aktuální požadavky
Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou moderní, chutná, zajímavá, zdravá a ekonomicky
dostupná.
Tato zpráva byla zkrácena.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

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