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

Nové účinné předpisy
Nařízení vlády č. 322/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá
související nařízení vlády
Platnost od 15. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020

Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Nařízení vlády č. 282/2014 Sb. o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví
mléka a mléčných výrobků
Platnost od 9. 12. 2014
Účinnost od 1. 4. 20015
Aktuální znění od 1. 8. 2020
Nařízení vlády č. 314/20016 Sb. o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů
k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č.
282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných
výrobků
Platnost od 26. 9. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Aktuální znění od 1. 8. 2020
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
Poslední změna: 11. 8. 2020

Cíle návrhu
Důvodem předložení návrhu zákona je naléhavost řešení zákazu dvojí kvality jako nekalé obchodní
praktiky. Dle názoru navrhovatele je problém dvojí kvality výrobků včetně potravin aktuálním problémem
v oblasti ochrany spotřebitele, který vyžaduje rychlé řešení a nelze již nadále přihlížet poškozování práv
českých spotřebitelů na dostupnost výrobků, zejména potravin, o stejné kvalitě, která je k dispozici
spotřebitelům v jiných členských státech, zejména tradičních členských státech Evropské unie.

Historie procesu
Vláda
9. 7. 2020 – Předložen návrh, bez připomínkového řízení
27. 7. 2020 – Projednáno vládou, schváleno
Poslanecká sněmovna
11. 8. 2020 – Návrh byl předložen poslanecké sněmovně
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6841794.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 128/2009 SB., O
PŘIZPŮSOBENÍ VETERINÁRNÍCH A HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ PRO
NĚKTERÉ POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY, V NICHŽ SE ZACHÁZÍ SE
ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY
Poslední změna: 20. 8. 2020

Cíle návrhu
Návrh vyhlášky rozšiřuje možnost dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské
podniky sousedící se Středočeským krajem a upravuje limity pro potravinářské podniky dodávající maso
volně žijící zvěře a výrobky z masa.
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Historie procesu
Vláda
30. 7. 2020 – V připomínkovém řízení
20. 8. 2020 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6846795.htm

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: 24. 8. 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
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6730025.htm
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POSLANECKÝ NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O DANÍCH Z
PŘÍJMŮ
Poslední změna: 24. 8. 2020

Cíle návrhu
Navržená úprava rozvíjí původní ideu vlády a promíjí za rok 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti.
Tímto opatřením by zůstalo dotčeným osobám na obnovu jejich podnikání a české ekonomiky po
koronaviru o zhruba 7,5 mld. Kč navíc.

Historie procesu
Poslanecká sněmovna
24. 7. 2020 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
31. 7. 2020 – V připomínkovém řízení
12. 8. 2020 – Ukončení sběru připomínek
24. 8. 2020 – Projednání vládou
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6845586.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/2020/08/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc srpen.

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1154 ze dne 29. července 2020 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Miód spadziowy z Beskydu
Wyspowego“ (CHOP)
ÚV L 255, 5. 8. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1174 ze dne 3. srpna 2020 o zapsání názvu do Rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ελαιόλαδο Μάκρης“ (Elaiolado
Makris) (CHOP))
ÚV L 259, 10. 8. 2020, s. 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1198 ze dne 7. srpna 2020, kterým se schvaluje změna
menšího rozsahu specifikace názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Piave“ (CHOP))
ÚV L 267, 14. 8. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1200 ze dne 10. srpna 2020 o zapsání názvu do Rejstříku
zaručených tradičních specialit („Berthoud“ (TSG))
ÚV L 269, 17. 8. 2020, s. 1

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1163 ze dne 6. srpna 2020, kterým se povoluje uvádění houby
s obsahem vitamínu D 2 na trh jako nové potraviny na základě 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 258, 7. 8. 2020, s. 1
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83 / EHS o
harmonizaci struktur spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
ÚV L 256, 5. 8. 2020, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1221 ze dne 26. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní clo
v odvětví obilovin použitelné do 27. srpna 2020
ÚV L 279, 27. 8. 2020, s. 1
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

VYŽADOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODRŮDĚ/ROČNÍKU U VÍN S NÁZVEM
ODRŮDY/UVEDENÍM ROČNÍKU BEZ CHOP/CHZO
Vydáno: 3. 8. 2020
Autor: SZPI
Informace SZPI
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vyzadovani-osvedceni-o-odrude-rocniku-u-vin-s-nazvem-odrudyuvedenim-rocniku-bez-chop-chzo.aspx
Zdroj: SZPI

ŠPINAVÝCH DVANÁCT: ZPRÁVA O OBSAHU PESTICIDŮ V OVOCI A
ZELENINĚ
Vydáno: 5. 8. 2020
Autor: ČTPEZ
Informace České technologické platformy pro ekologické zemědělství
Environmental Working Group (EWG) je organizace zaměřující se na ochranu lidského zdraví
a životního prostředí. Na základě rozsáhlých výzkumů již několik let zveřejňuje žebříček
tzv. Špinavých dvanáct, seřazený podle obsahu pesticidů v 47 zemědělských plodinách v USA.
Podle aktuální zprávy EWG pro rok 2020 téměř 70 % zemědělských produktů obsahuje pozůstatky
škodlivých pesticidů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/spinavych-dvanact-zprava-o-obsahu-pesticidu-v-ovoci-azelenine.aspx
Zdroj: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
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NELEGÁLNÍ SKLAD UCHOVÁVAL ŽIVOČIŠNÉ POTRAVINY V NEVHODNÝCH
PODMÍNKÁCH
Vydáno: 5. 8. 2020
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS
Při kontrole Stání veterinární správy pro Ústecký kraj v obci Dobříčany poblíž Žatce její inspektoři
objevili nelegální sklad, ve kterém se nacházely na paletách balené potraviny živočišného původu
v naprosto nevyhovujících podmínkách. Nebyly zde dodrženy požadované teploty pro skladování,
některé potraviny neměly náležité označení, část živočišných produktů byla neznámého původu
a skladovací prostor byl znečištěn.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-sklad-uchovaval-zivocisne-potraviny-v-nevhodnychpodminkach.aspx
Zdroj: SVS

TEST OVOCE A ZELENINY 2020
Vydáno: 6. 8. 2020
Autor: dTest
Informace spotřebitelské organizace dTest
Chodíte pro zeleninu s košíkem na trh, nebo s vozíkem do samoobsluhy? Teoreticky byste si měli
vždy odnést totéž, ale je tomu skutečně tak? Ve stejný den jsme obešli tržiště, velké i menší
supermarkety a malé večerky, nakoupili v nich ty samé druhy ovoce a zeleniny a porovnali jejich
kvalitu. Aby bylo srovnání co nejzajímavější, zajeli jsme také do Německa. I přes vcelku vyrovnané
výsledky se potvrdilo, že když čtyři nabízejí totéž, není to totéž a že za lepší kvalitu si musíme
připlatit.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-ovoce-a-zeleniny-2020.aspx
Zdroj: dtest.cz
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dTEST: ČÍM NEJLÉPE ZAHÁNĚT ŽÍZEŇ
Vydáno: 25. 8. 2020
Autor: dTest
Doporučení spotřebitelské organizace dTest
Tak jako je důležité hlídat si vyváženost a pestrost jídelníčku, měla by být samozřejmostí i pozornost
věnovaná pitnému režimu. Ač supermarkety i nápojové lístky kaváren a restaurací přetékají
nejrůznějšími druhy drinků, tím základním a zásadním by podle odborníků měla být obyčejná voda.
V tomto článku se dozvíte, jaké další nápoje jsou vhodné pro děti i dospělé a jakým bychom se
naopak měli obloukem vyhnout, jak důležitá je teplota konzumovaného nápoje nebo zda pití během
jídla zhoršuje trávení.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-cim-nejlepe-zahanet-zizen.aspx
Zdroj: dtest.cz

KLASA SE ROZRŮSTÁ, ZNAČKU ZÍSKÁ 19 NOVÝCH PRODUKTŮ
Vydáno: 25. 8. 2020
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Prestižní ocenění KLASA budeme vídat na dalších 19 výrobcích. Do seznamu čítajícího aktuálně
celkem 960 produktů od 244 českých a moravských výrobců se nově zařadí mj. za studena lisované
nápojové koncentráty nebo třeba masové a uzenářské speciality z tuzemských chovů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/klasa-se-rozrusta-znacku-ziska-19-novych-produktu.aspx
Zdroj: SZIF

CIZINEC V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘEPRAVOVAL ZKAŽENÉ RYBY A
MOŘSKÉ ŽIVOČICHY
Vydáno: 25. 8. 2020
Autor: SVS
Výsledek kontroly SVS
Státní veterinární správa (SVS) při společné kontrole s celníky v Českých Budějovicích zjistila
přepravu bezmála 100 kilogramů kazících se ryb a mořských živočichů dodávkou v nevhodných
teplotách.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/cizinec-v-ceskych-budejovicich-prepravoval-zkazene-ryby-amorske-zivocichy.aspx
Zdroj: SVS
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ÚSTECKÝ KRAJ VYHLÁSIL SVÉ VÍTĚZE V SOUTĚŽI REGIONÁLNÍ
POTRAVINA 2020
Vydáno: 26. 8. 2020
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/ustecky-kraj-vyhlasil-sve-viteze-v-soutezi-regionalni-potravina2020.aspx
Zdroj: SZIF

SVS V ŘEZNICTVÍ V PRAZE ODHALILA TÉMĚŘ 250 KG PROŠLÝCH A
NEZNÁMÝCH POTRAVIN
Vydáno: 28. 8. 2020
Autor: SVS
Informace SVS
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při kontrole řeznictví v Praze-Strašnicích zjistili závažná
porušení předpisů. V prodejně se nacházelo více než 20 kg masných výrobků a sýrů s prošlým
datem spotřeby a téměř 220 kg mražených nebalených vepřových a hovězích kostí a vepřového
ořezu neznámého původu bez potřebného označení a bez uvedení data spotřeby.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-v-reznictvi-v-praze-odhalila-temer-250-kg-proslych-aneznamych-potravin.aspx
Zdroj: SVS

VÝROBCI Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SI V HODONÍNŠ PŘEVZALI
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Vydáno: 31. 8. 2020
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vyrobci-z-jihomoravskeho-kraje-si-v-hodonine-prevzali-prestiznioceneni-regionalni-potravina.aspx
Zdroj: SZIF

10

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

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V ČERVENCI 2020
Vydáno: 10. 8. 2020
Autor: HSHMP
Výsledky kontrol HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny
výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce července 2020 celkem
138 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 28
finančních sankcí v celkové výši 108 100,- Kč. Byly vydány 3 opatření – nařízení provedení
sanitace v provozovnách stravovacích služeb.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vcervenci-2020.aspx
Zdroj: HSHMP

AKTUÁLNÍ KONTROLY SZPI PROKÁZALY NEVYHOVUJÍCÍ PARAMETRY U
30 % VZORKŮ NEBALENÝCH ZMRZLIN A U 43 % VZORKŮ LEDŮ DO
NÁPOJŮ
Vydáno: 12. 8. 2020
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI
V souvislosti s vrcholící sezónou prodeje zmrzlin a chlazených nápojů kulminují i kontroly Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) uvedeného sortimentu. Inspektoři se mj. zaměřují na
dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů u kopečkových i točených zmrzlin a ledů do
nápojů, a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. Kontroly inspektoři realizovali zejména v
cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-kontroly-szpi-prokazaly-nevyhovujici-parametry-u-30vzorku-nebalenych-zmrzlin-a-43-vzorku-ledu-do-napoju.aspx
Zdroj: SZPI
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DOPORUČENÍ: COVID-19 A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ – POTRAVINÁŘSKÉ
PODNIKY – STRAVOVACÍ SLUŽBY
Vydáno: 18. 8. 2020
Autor: HSHMP
Doporučení HSHMP
Vzhledem ke známým způsobům, kterými se koronavirus šíří, tj. kapénkovou nákazou, osobním
kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal
a v souvislosti s množícími se podněty na nedostatečné mytí nápojového skla a vratných
kelímků v provozovnách stravovacích služeb a jejich zahrádkách, připomíná Hygienická stanice
hlavního města Prahy provozovatelům potravinářských podniků provozujícím stravovací
službu povinnost dodržovat zásady správného a řádného mytí nápojového skla a stolního
nádobí a nedoporučuje používání tzv. vratných kelímků.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/doporuceni-covid-19-a-myti-stolniho-nadobi-potravinarske-podnikystravovaci-sluzby.aspx
Zdroj: HSHMP

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU
Vydáno: 31. 8. 2020
Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT
Byly rozšířeny informace týkající se povinnosti nošení roušek. Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější
dotazy budou průběžně aktualizovány.

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
Zdroj: MŠMT
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