PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
DUBEN 2018
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 58/2018 Sb. o doplňcích stravy a složení potravin.
Platnost od 12. 4. 2018
Účinnost od 1. 11. 2018
Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů.
Platnost od 27. 4. 2018
Účinnost od 27. 4. 2018

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 39/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro
zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od 1. 4. 2018
Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů.
Účinnost od 27. 4. 2018
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Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
ve znění 39/2018 Sb.
Účinnost od 1. 4. 2018

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody ve znění 70/2018 Sb.
Účinnost od 27. 4. 2018

Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor

NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA NÁPOJE, KVASNÝ OCET A
DROŽDÍ
Poslední změna: 25. 4. 2016

Cíle návrhu
Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na nealkoholické
nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo,
konzumní líh, některé lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.

Historie procesu
Vláda
7. 12. 2015 – V připomínkovém řízení
30. 12. 2015 – Ukončení sběru připomínek
25. 4. 2016 – Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/5711518.htm
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NÁVRH VYHLÁŠKY O TABÁKOVÝCH NÁLEPKÁCH
Poslední změna: 23. 2. 2018
Cíle návrhu
Nově tabáková nálepka plní i funkci bezpečnostního prvku, mění se její velikost a vzor. Také se mění
pravidla pro její umisťování.
Historie procesu
Vláda
2. 2. 2018 – V připomínkovém řízení
23. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6209003.htm

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY, 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
Poslední změna: 19. 3. 2018
Cíle návrhu
Novela omezuje cílovou skupinu u Mléka do škol pouze na žáky základních škol, tak aby to bylo stejné
s Ovocem a zeleninou do škol. Na základě zkušenosti z prvního roku fungování projektu se upravuje
mechanismus výpočtu a oznamování limitů a podílu porcí konzumního mléka. Také je nově zařazen
výrobek „skyr“.
Historie procesu
Vláda
26. 2. 2018 – V připomínkovém řízení
19. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6214757.htm
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NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č.
65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Poslední změna: 27. 2. 2018
Cíle návrhu
Cílem návrhu zákona je rozšíření výčtu veřejných prostor, kde není zakázáno kouření, a dále zrušení
zákazu prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že
alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví
nebo poškodit majetek.
Historie procesu
Poslanecká sněmovna
14. 2. 2018 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
Vláda
16. 2. 2018 – V připomínkovém řízení
27. 2. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 231/2016 SB., O
ODBĚRU, PŘÍPRAVĚ A METODÁCH ZKOUŠENÍ KONTROLNÍCH VZORKŮ
POTRAVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
Poslední změna: 5. 3. 2018
Cíle návrhu
Jedná se o odběr vzorku z míst a zařízení pro zpracování, a to zejména ve vztahu k dodržování
mikrobiologických kritérií pro potraviny. Dále s ohledem na požadavek maximální elektronizace
dokumentů vznikajících činností státní správy, se vypouští požadavek na podpis kontrolované osoby,
popřípadě jejího zástupce, který ve většině případů vylučuje, aby záznam o odběru vzorku mohl
vzniknout elektronicky.
Historie procesu
Vláda
12. 2. 2018 – V připomínkovém řízení
5. 3. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6211389.htm
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018“)

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/04/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc duben.

HYGIENA A BEZPEČNOST
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/613 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje látka PHMB
(1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4
ÚV L 102, 23. 4. 2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/619 ze dne 20. dubna 2018 o neschválení PHMB (1415;
4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6
ÚV L 102, 23. 4. 2018, s. 21
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/638 ze dne 23. dubna 2018, kterým se zavádějí
mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a
jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2291)
ÚV L 105, 25. 4. 2018, s. 31

KONTAMINANTY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/520 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky solventní nafta, lehká aromatická, podle maximálního limitu
reziduí
ÚV L 87, 3. 4. 2018, s. 9
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/523 ze dne 28. března 2018, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky fluazuron podle maximálního limitu reziduí
ÚV L 88, 4. 4. 2018, s. 1
Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 12/2015 ze dne 25. února 2015, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/500] (Úř. věst. L
93, 7. 4. 2016)
ÚV L 89, 5. 4. 2018, s. 20
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 o koordinovaném víceletém
kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů
reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit
expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
ÚV L 92, 10. 4. 2018, s. 6
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MASO A MASNÉ VÝROBKY
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 652/2012 ze dne 13. července 2012 o opravě
nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 190, 19. 7. 2012)
ÚV L 102, 23. 4. 2018, s. 95

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení č. 1/2018 ze dne 14. března 2018, kterým se
mění přílohy XVII-C a XVII-D Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím
pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [2018/577]
ÚV L 100, 19. 4. 2018, s. 1

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/631 ze dne 7. února 2018, kterým se
ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ÚV L 105, 25. 4. 2018, s. 1

POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATICKÉ LÁTKY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/529]
ÚV L 89, 5. 4. 2018, s. 10
Nařízení Komise (EU) 2018/627 ze dne 20. dubna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
ÚV L 104, 24. 4. 2018, s. 57

POTRAVINY URČENÉ PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2016 ze dne 28. října 2016, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/529]
ÚV L 89, 5. 4. 2018, s. 10
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/561 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro pokračovací
kojeneckou výživu
ÚV L 94, 12. 4. 2018, s. 1
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TABÁK A TABÁKOVÉ VÝROBKY
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ze dne 15. prosince 2017 o klíčových
prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových
výrobků
ÚV L 96, 16. 4. 2018, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro
zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků
ÚV L 96, 16. 4. 2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro
bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky (oznámeno pod číslem C(2017) 8435)
ÚV L 96, 16. 4. 2018, s. 57
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NOVINKY
QSL JE PARTNEREM KONFERENCE FROM FARM TO FORK 2018
Vydáno: 3. 4. 2018
Autor: QSL
V červnu 5. 6. 2018 se bude konat další ročník konference From Farm to Fork, která je určena
odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních
řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a
bezpečností potravin. Konference je rozdělena do třech tematických bloků. V prvním bloku zazní
příspěvky představitelů Ministerstva zemědělství ČR, Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR. Ve druhém bloku zkušenosti zpracovatelů a v posledním bloku zazní novinky z
obchodních řetězců a z oblasti veřejného stravování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://farmfork.csq.cz/
QSL je partnerem této konference. Těšíme se na všechny příchozí a rádi zodpovíme Vaše dotazy z
oblasti bezpečnosti, kvality a legislativy potravin.
Zdroj: http://farmfork.csq.cz/, QSL

Další novinky převzaty z: http://bezpecnostpotravin.cz/

CASCARA – LZE JI UVÁDĚT NA TRH JAKO POTRAVINU?
Vydáno: 4. 4. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře" a postupu pro její legální uvedení na trh.
Káva je velmi oblíbenou potravinou a je konzumována celosvětově. Použití zpracovaných zrn (semen)
plodů kávovníku Coffea sp. je při výrobě potravin zcela běžné. U tzv. „cascary“, tedy sušených
kávových plodů (třešní), z nichž je oddělené zrno, je tomu však jinak.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/cascara-lze-ji-uvadet-na-trh-jako-potravinu.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O NOVÝCH POTRAVINÁCH
Vydáno: 5. 4. 2018
Autor: MZe
Konference se bude konat 19. a 20. června 2018 v Národní technické knihovně v Praze.
Mezinárodní konference o nových potravinách
Praha, 19. – 20. června 2018
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Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách vstoupilo
v platnost 1. ledna 2018. Toto nařízení zjednodušuje uvedení netradičních nebo inovativních potravin
na trh EU, přičemž zaručuje udržení vysoké úrovně bezpečnosti těchto potravin.
Cílem konference organizované Ministerstvem zemědělství je předání nových informací, především
v oblasti právních předpisů a sdílení zkušeností těch, kteří v oblasti nových potravin působí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/mezinarodni-konference-o-novych-potravinach.aspx
Zdroj: ???

MASU VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ Z LETÁKOVÉ AKCE CHYBĚLA AŽ PĚTINA
MASA
Vydáno: 5. 4. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 4. 2018.
Systematické falšování mimořádného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných
výrobků uváděných na trh jako tzv. „Jedinečná nabídka“ v letákové akci prodejce Penny
Market v březnu 2018.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/masu-ve-vlastni-stave-z-letakove-akce-chybela-az-petinamasa.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.:+420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI ZJISTILA ZAKÁZANÝ PESTICID CARBOFURAN V SUŠENÉM GOJI Z
ČÍNY
Vydáno: 6. 4. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 6. 4. 2018.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila přítomnost pesticidu carbofuran
v potravině „Goji – kustovnice čínská“, šarže L:NL004012017, datum minimální trvanlivosti do
30/08/2018, země původu: Čína.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-zakazany-pesticid-carbofuran-v-susenem-goji-zciny.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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V AKCÍCH SE PRODÁVAJÍ MÉNĚ KVALITNÍ POTRAVINY
Vydáno: 6. 4. 2018
Autor: PK ČR
Tisková zpráva PK ČR ze dne 5. 4. 2018.
Potravinářská komora ČR vítá šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce v oblasti
obchodními řetězci dovážených potravinářských výrobků určených pro akce, kdy se ukazuje
nejen nízká kvalita těchto výrobků, ale také klamání spotřebitele pokud jde o deklarované
složení.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-akcich-se-prodavaji-mene-kvalitni-potraviny.aspx
Zdroj: PK ČR

SZPI VE SPOLUPRÁCI S CELNÍ SPRÁVOU NEVPUSTILA DO ČR 22 TUN
PLESNIVÝCH KAKAOVÝCH BOBŮ
Vydáno: 9. 4. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 4. 2018.
V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo EU Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
ve spolupráci s Celní správou zjistila nevyhovující zásilku surových kakaových bobů v celkovém
množství 21 988 kg. Kontejnerová zásilka z Nikaragui s 478 pytli uvedené komodity byla zadržena v
celním prostoru Celního úřadu Paskov a jejím dovozcem do ČR je společnost DAJANO TRADING
COMPANY s.r.o. v Ostravě.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-ve-spolupraci-s-celni-spravou-nevpustila-do-cr-22-tunplesnivych-kakaovych-bobu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

ZA PRODEJ NEVYHOVUJÍCÍHO A KLAMAVĚ OZNAČENÉHO MEDU
ULOŽILA SVS POKUTY PŘESAHUJÍCÍ 200.000 KČ
Vydáno: 9. 4. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 9. 4. 2018.
Státní veterinární správa (SVS) již několik měsíců prošetřuje distribuci nevyhovujícího a
klamavě označeného medu od pražské společnosti Honeypack. Předmětem šetření SVS jsou
výrobky, které neodpovídají ve svých smyslových znacích a fyzikálně-chemických parametrech
požadavkům na med, navíc jsou nesprávně označeny. Celkově mělo v rámci tří
problematických šarží být na trh uvedeno 720 balení medu. Některým subjektům zapojeným do
distribuce medu byly dosud uloženy pokuty v souhrnné výši přes 200.000 Kč. Další
přestupková řízení v rámci případu běží.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/za-prodej-nevyhovujiciho-a-klamave-oznaceneho-meduulozila-svs-pokuty-presahujici-200-000-kc.aspx
Zdroj: SVS

PŘEDVELIKONOČNÍ KONTROLY PROKÁZALY VYSOKÝ STANDARD
VAJEC UVÁDĚNÝCH NA ČESKÝ TRH
Vydáno: 11. 4. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 4. 2018.
Ve druhé polovině března Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila mimořádnou kontrolní
akci, která se zaměřila na balírny, třídírny a zpracovny vajec i distribuční sklady. V rámci
84 kontrol po celé České republice prošlo rukama veterinárních inspektorů bezmála 8 milionů
kusů vajec. Pozitivní informací je, že kontrolní akce až na jednu administrativní chybu
neodhalila žádné nedostatky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/predvelikonocni-kontroly-prokazaly-vysoky-standard-vajecuvadenych-na-cesky-trh.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

PK ČR CHCE KONSTRUKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT NA ZVÝŠENÍ PODÍLU
ČESKÝCH POTRAVIN V ŘETĚZCÍCH
Vydáno: 12. 4. 2018
Autor: PK ČR
Tisková zpráva PK ČR ze dne 12. 4. 2018.
Potravinářská komora ČR chce intenzivně spolupracovat s ministerstvem zemědělství,
zemědělci i obchodními řetězci na zvýšení podílu českých potravin na pultech řetězců i na
dalším rozvoji systémů kvality, jako je například Česká cechovní norma.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pk-cr-chce-konstruktivne-spolupracovat-na-zvyseni-podiluceskych-potravin-v-retezcich.aspx
Zdroj: PK ČR
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KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH
ŘETĚZCÍCH V ROCE 2017
Vydáno: 12. 4. 2018
Autor: ÚKZÚZ
Zpráva ÚKZÚZ za rok 2017
Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně,
Sekcí zemědělských vstupů v roce 2017 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v
zemědělské půdě a vstupech do půdy. Výsledky stanovení rizikových prvků a látek v půdě,
kalech, sedimentech a v krmivech.
PŘÍLOHY
•

Zpráva za rok 2017

•

Přílohy ke zprávě za rok 2017
Zdroj: ÚKZÚZ

(PDF, 2 MB)
(PDF, 6 MB)

NOVINKY V OBLASTI NBT - III.
Vydáno: 12. 4. 2018
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin ze dne 12. 4. 2018
V Japonsku vyvinuli za pomocí nových technik bezpečnější brambory. Brambory neobsahují
steroidní alkaloidy, resp. solanin, což je toxin přirozeně se vyskytující ve všech částech rostliny. Tento
brambor jistě ocení nejen pěstitelé, ale zejména spotřebitelé. Celý článek naleznete v Plant Growth
Regulation.
GMO-free pšenice upravená novými technikami je výsledkem výzkumu Čínské akademie věd.
Cílem studie bylo pozměnit vlastnosti rostliny takovým způsobem, aby nedošlo k vedlejším nechtěným
genetickým změnám v rostlině. Technikou "CRISPR-Cas9 ribonucleoproteins (RNPs)" toho čínští
vědci úspěšně dosáhli. Celý článek naleznete v Nature Communications.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novinky-v-oblasti-nbt-iii.aspx
Zdroj článku: Biotrin

MINISTR MILEK: I DÍKY NAŠIM VĚCNÝM ARGUMENTŮM ZMĚNILA EK
NÁZOR NA DVOJÍ KVALITU POTRAVIN A ROZHODLA SE JI ŘEŠIT
Vydáno: 13. 4. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 13. 4. 2018.
Ministr zemědělství Jiří Milek oceňuje aktuální návrhy Evropské komise (EK) v oblasti dvojí
kvality potravin a nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci. EK tento týden
představila návrh, který má zajistit spravedlivější jednání obchodních řetězců vůči drobným a
středním zemědělcům.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-milek-i-diky-nasim-vecnym-argumentum-zmenila-eknazor-na-dvoji-kvalitu-potravin-a-rozhodla-se-ji-resit.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

POTRAVINÁŘSKÁ

INSPEKCE

NECHALA

STÁHNOUT

Z

TRHU

FALŠOVANÉ FILÉ
Vydáno: 13. 4. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 4. 2018.
Nevyhovující šarži rybího filé, u kterého chyběl více než dvacetiprocentní podíl masa oproti
informaci na obalu, zjistili v rámci kontrol inspektoři Státní zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI).
Jedná se o výrobek: VICI Rybí filé porce, glazované, hluboce zmrazené, hmotnost balení:
300 g, DMT: 05 05 2019, šarže: L051117A, výrobce: As Paljassaare Kalatööstus, Paljassaare tee 30
Tallinn 103 13, Estonsko, dovozce/prodávající: VICIUNAI Central Europe, s.r.o., Pod Pekárnami
161/7, 190 00 Praha 9.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-nechala-stahnout-z-trhu-falsovanefile.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

V ČR BYLO PO DVACETI LETECH
NEWCASTLESKÉ CHOROBY DRŮBEŽE

POTVRZENO

OHNISKO

Vydáno: 13. 4. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 13. 4. 2018.
V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska tzv. Newcastleské choroby
v chovu drůbeže. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku. Státní
veterinární správa (SVS) v souladu s platnou legislativou přijímá s okamžitou platností opatření
k zamezení dalšího šíření nákazy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-cr-bylo-po-dvaceti-letech-potvrzeno-ohniskonewcastleske-choroby-drubeze.aspx
Petr Majer
oddělení vnější komunikace
Zdroj: SVS
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ČEŠTÍ VĚDCI VYVINULI NOVÝ DOPLNĚK STRAVY Z BIO ZÁZVORU
Vydáno: 13. 4. 2018
Autor: VÚPP
Kvalitní zázvor obsahuje nadprůměrně vysoká množství účinných zdraví prospěšných látek.
Na vývoji nového doplňku stravy z BIO zázvoru se podílela řada odborníků. Mezi nimi např. přední
česká imunoložka prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a také odborníci z Výzkumného ústavu
potravinářského Praha Ing. Milan Houška, CSc. a Jan Strohalm. Doplněk stravy obsahuje
koncentrovanou formu kvalitního BIO zázvoru a vitamínu C.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/cesti-vedci-vyvinuli-novy-doplnek-stravy-z-bio-zazvoru.aspx
Zdroj: VÚPP

MINISTR MILEK: ŘETĚZCE UŽ NEBUDOU MOCI JEDNOSTRANNĚ MĚNIT
SMLOUVY DODAVATELŮM POTRAVIN, ZAKÁŽE TO NOVÁ EVROPSKÁ
SMĚRNICE
Vydáno: 16. 4. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 16. 4. 2018.
Faktury splatné za více než 30 dní u rychle se kazících potravin, zrušení objednávky těsně před
jejím dodáním, zpětné změny v podmínkách smlouvy nebo poplatek dodavatele za zboží, které
se zkazí až na prodejně. Tyto a další praktiky zakáže nová evropská směrnice o nekalých
obchodních praktikách v potravinovém řetězci, kterou dnes Evropská komise představila na
jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-milek-retezce-uz-nebudou-moci-jednostranne-menitsmlouvy-dodavatelum-potravin-zakaze-to-nova-evropska-smernice.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

NÁRŮST VRÁCENÝCH ZÁSILEK SE DŘEVĚNÝMI OBALY ZE ZEMÍ
DOVOZU
Vydáno: 16. 4. 2018
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 13. 4. 2018.
V posledních 14 dnech jsme zaznamenali zvýšený nárůst vrácených zásilek se dřevěnými
obalovými materiály ze zemí dovozu, zejména ze USA a Brazílie. Zásadním problémem je
zjištění přítomnosti živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Při tomto závažném zjištění je
většinou kompletní zásilka vrácena do země původu na náklady vývozce.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/narust-vracenych-zasilek-se-drevenymi-obaly-ze-zemidovozu.aspx
Ivana Kršková, tisková mluvčí
Zdroj: ÚKZÚZ

MINISTR JIŘÍ
SPRAVEDLIVÉ
OBCHODNÍKY

MILEK: V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI NASTAVÍME
VZTAHY
MEZI
ZEMĚDĚLCI,
POTRAVINÁŘI
A

Vydáno: 16. 4. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 13. 4. 2018.
Ministr zemědělství Jiří Milek zahájil se zástupci obchodních řetězců, Potravinářské a Agrární
komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) sérii jednání o vztazích v potravinovém
řetězci. Cílem je dosáhnout spravedlivého rozdělení přidané hodnoty mezi zemědělce,
potravináře a obchodníky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jiri-milek-v-potravinovem-retezci-nastavimespravedlive-vztahy-mezi-zemedelci-potravinari-a-obchodniky.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

ZLATÁ RÝŽE KONEČNĚ NA NAŠICH STOLECH?!
Vydáno: 17. 4. 2018
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin ze dne 16. 4. 2018.
Snad žádná významná geneticky modifikovaná (GM) plodina dosud neprošla tak dlouhým a trnitým
schvalovacím procesem – GM zlatá rýže, obohacená o provitamín A (dále jen „zlatá rýže“) se
během něj stala také přímo symbolem nelítostného soupeření mezi zastánci GM plodin a jejími
odpůrci.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zlata-ryze-konecne-na-nasich-stolech.aspx
Zdroj článku: Biotrin
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TUZEMÁK O SVÉ „RUMOVÉ AROMA“ V NÁSLEDUJÍCÍCH PĚTI LETECH
NEPŘIJDE. EVROPSKÁ KOMISE PŘIJALA ARGUMENTY ČESKÉ
REPUBLIKY PRO PRODLOUŽENÍ VÝJIMKY
Vydáno: 17. 4. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. 4. 2018.
Ministerstvu zemědělství se dnes v Bruselu podařilo po složitých vyjednáváních prodloužit o
pět let stávající výjimku používání „rumového aroma“ do tradičního alkoholického nápoje typu
Tuzemák pro výrobce lihovin.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tuzemak-o-sve-rumove-aroma-v-nasledujicich-peti-letechneprijde-evropska-komise-prijala-argumenty-ceske-republiky-pro-prodlouzeni-vyjimky.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
Zdroj: MZe

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V ČESKÉ REPUBLICE VZROSTLA NEJVÍCE
OD ROKU 2008, KAŽDÝ ZA NĚ UTRATÍ PRŮMĚRNĚ 241 KORUN ROČNĚ
Vydáno: 18. 4. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 18. 4. 2018.
Více než 4 miliard korun dosáhl v roce 2016 celkový obrat s biopotravinami českých subjektů
včetně vývozu. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v České republice
2,55 miliardy korun, což je proti roku 2015 nárůst o 13,5 procenta. Na konci roku 2016 bylo v
Česku registrováno 603 výrobců biopotravin. To je o 11,3 procenta více než v roce předchozím.
Uvádí to Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2016, kterou pro Ministerstvo zemědělství
(MZe) zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/spotreba-biopotravin-v-ceske-republice-vzrostla-nejvice-odroku-2008-kazdy-za-ne-utrati-prumerne-241-korun-rocne.aspx
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
•

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2016
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

(PDF, 1 MB)

SVS V PARDUBICKÉM KRAJI VRÁTILA ZPĚT DO ESTONSKA TUNU
NEOZNAČENÝCH SUŠENÝCH RYB
Vydáno: 18. 4. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 18. 4. 2018.
Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Pardubickém kraji na základě kontroly vozidla
s estonskou poznávací značkou provedené začátkem týdne ve spolupráci s Celní správou zadrželi
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zásilku téměř jedné tuny sušených rybích výrobků. Zásilka byla přepravována bez jakéhokoliv
označení na přepravních obalech a spotřebitelských baleních. Některé přepravní obaly byly navíc
znečištěné.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-v-pardubickem-kraji-vratila-zpet-do-estonska-tununeoznacenych-susenych-ryb.aspx
Zdroj: SVS

SZPI: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PLÁNOVANÉ KONTROLY CIZORODÝCH
LÁTEK V POTRAVINÁCH V ROCE 2017
Vydáno: 18. 4. 2018
Autor: SZPI
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-vpotravinach-v-roce-2017.aspx
•

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2017
[velikost: 3,4 MB, formát: pdf]
Zdroj: SZPI

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ PK ČR - BALENÍ POTRAVIN A
MATERIÁLY PRO STYK S POTRAVINAMI
Vydáno: 19. 4. 2018
Autor: PK ČR
Seminář se bude konat dne 6. června 2018 ve Státním zdravotním ústavu.
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován problematice materiálů určených
pro styk s potravinami a vývoji a implementaci obalových systémů včetně hygienického
designu. Účastníci získají ucelený pohled na danou problematiku a také znalosti z oblasti
moderních technologií a s tím souvisejících požadavků na dodavatele obalových materiálů a
balících systémů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-odborny-seminar-pk-cr-baleni-potravin-a-materialypro-styk-s-potravinami.aspx
•

balení_pozvánka.pdf [291.70 KB]
Zdroj: PK ČR
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KAMPAŇ NA KVALITNÍ POTRAVINY BODUJE
Vydáno: 20. 4. 2018
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 19. 4. 2018.
Čeští zákazníci už vědí, co je kvalita potravin. Kampaň boduje u spotřebitelů, pochvalují si ji
obchodní řetězce a sklízí vavříny od samotných odborníků. Ukázaly to výsledky kampaně na
podporu kvalitních potravin za poslední dva roky, které dnes prezentoval Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) na tiskové konferenci.
•

Tisková zpráva SZIF "Kampaň na kvalitní potraviny boduje"
Zdroj: SZIF

PITNÁ VODA: ÚPRAVA ORTOFOSFOREČNANY SNIŽUJE KONCENTRACI
OLOVA V PITNÉ VODĚ
Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: ANSES
Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost
(ANSES) publikoval výsledky odborného hodnocení úpravy pitné vody ortofosforečnany, které
omezují rozpouštění olova přítomného v potrubí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/pitna-voda-uprava-ortofosforecnany-snizuje-koncentraci-olova-vpitne-vode.aspx
Autor překladu: Ing. Ivo Doskočil, Ph.D., ČZU
Zdroj: ANSES

PŘÍRUČKA O PODMÍNKÁCH DOVOZU/VÝVOZU ZEMĚDĚLSKÝCH
VÝROBKŮ A POTRAVIN VE VZTAHU K ZEMÍM MIMO EU
Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: MZe
Informace MZe
Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím
mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících
dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a
potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou
podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat
základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/prirucka-o-podminkach-dovozu-vyvozu-zemedelskych-vyrobku-apotravin-ve-vztahu-k-zemim-mimo-eu.aspx
PŘÍLOHA
•

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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EFSA: PESTICIDY - PILOTNÍ HODNOCENÍ KUMULATIVNÍHO RIZIKA JE
PŘED DOKONČENÍM
Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA představuje návrh datového modelu pro hodnocení kumulativního účinku pesticidů.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončuje dvě význačná hodnocení
zdravotních rizik pro spotřebitele, způsobených
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:

kumulativním působením

pesticidů.

http://bezpecnostpotravin.cz/efsa-pesticidy-pilotni-hodnoceni-kumulativniho-rizika-je-preddokoncenim.aspx
•

Proposal for a data model for probabilistic cumulative dietary exposure assessments of pesticides in
line with the MCRA software
Zdroj: EFSA

AKTUÁLNÍ
OTÁZKY
SPOTŘEBITELE?

BEZPEČNOSTI

POTRAVIN:

CO

ZAJÍMÁ

Vydáno: 24. 4. 2018
Autor: KM EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) požádal Evropany o jejich názory na nově
vznikající rizika v potravinovém řetězci a na to, jakým způsobem by o nich chtěli být
informováni.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/aktualni-otazky-bezpecnosti-potravin-co-zajima-spotrebitele.aspx
EU Insights – Consumer perceptions of emerging risks in the food chain
Zdroj: EFSA

SVS: PODÍL NEVYHOVUJÍCÍCH NÁLEZŮ CIZORODÝCH LÁTEK V
POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI SE LONI SNIŽOVAL
Vydáno: 24. 4. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 24. 4. 2018.
Jednou z důležitých složek činnosti veterinárního dozoru je monitorování obsahu cizorodých
látek v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu. V rámci
monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa
(SVS) provedla celkem 74 190 vyšetření (o 3 tisíce více než v roce 2016). Překročení limitů bylo
zjištěno pouze u 0,11 % z nich. Oproti předchozímu roku, kdy dosáhl 0,12 %, se tak podíl
nevyhovujících nálezů opět mírně snížil a zůstává velmi nízký.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-podil-nevyhovujicich-nalezu-cizorodych-latek-vpotravinovem-retezci-se-loni-snizoval.aspx
Podrobná zpráva o výsledcích monitoringu je zveřejněná na webu SVS.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

POTVRZEN PRVNÍ VÝSKYT ŠTÍTENKY KATALPOVÉ NA OVOCNÉM
DRUHU V ČR
Vydáno: 26. 4. 2018
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 23. 4. 2018.
Na červeném rybízu byl potvrzen první výskyt invazního škodlivého organismu - štítenky
katalpové. Jedná se o první výskyt tohoto škůdce na ovocném druhu, který se doposud na
území České republiky vyskytoval pouze na okrasných dřevinách. ÚKZÚZ tímto upozorňuje na
skutečnost, že lze předpokládat výskyt štítenky katalpové nejen na keřích červeného rybízu a
dalšího drobného ovoce, ale i na možnost jejího výskytu na dalších ovocných dřevinách.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/potvrzen-prvni-vyskyt-stitenky-katalpove-na-ovocnem-druhu-vcr.aspx
Bližší informace o štítence katalpové, včetně možnosti ochrany proti tomuto škůdci naleznete
v aplikaci ÚKZÚZ - Rostlinolékařský portál.
Ivana Kršková, tisková mluvčí
Zdroj: ÚKZÚZ

PŘÍJEMCI ZÁSILEK VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ Z EU JIŽ
NEBUDOU MUSET POVINNĚ DOKLÁDAT VYŠETŘENÍ NA FIPRONIL
Vydáno: 26. 4. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 25. 4. 2018.
Státní veterinární správa ke dnešnímu dni ukončuje mimořádná veterinární opatření z loňského
roku, související s kauzou, při níž bylo v chovech drůbeže v některých zemích Evropské unie
(EU) zjištěno používání nepovoleného pesticidu fipronilu. Podle nařízení museli v České
republice od té doby až dosud všichni příjemci vajec a vaječných produktů z ostatních
členských zemí EU prokazovat jejich zdravotní nezávadnost laboratorním vyšetřením na
přítomnost fipronilu.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/prijemci-zasilek-vajec-a-vajecnych-vyrobku-z-eu-jiz-nebudoumuset-povinne-dokladat-vysetreni-na-fipronil.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

SZPI OPĚT ZJISTILA FALŠOVÁNÍ U POTRAVIN NABÍZENÝCH V
LETÁKOVÉ AKCI
Vydáno: 27. 4. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 4. 2018.
Další případ falšování mimořádného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků
uváděných na trh v letákové akci prodejce Lidl v dubnu 2018. U níže uvedených šarží masných
konzerv - od výrobce Pamapol S.A., ul. Wielunska 2, 97-438 Rusiec, Polsko - aktuální výsledky
laboratorních rozborů potvrdily významně nižší než na obalu udávaný obsah masa.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/szpi-opet-zjistila-falsovani-u-potravin-nabizenych-v-letakoveakci.aspx
O podobném případu závažného a systémového falšování potravin nabízených v letákové akci, který
se týkal stejného výše uvedeného výrobce, informovala SZPI v tiskové zprávě dne 5. 4. 2018.
Potravinářská inspekce zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení pokuty. SZPI zároveň
vloží informaci o závadných šaržích do evropského systému pro boj s falšovanými potravinami AACS.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KATECHINŮ V ZELENÉM ČAJI ÚŘADEM
EFSA
Vydáno: 27. 4. 2018
Autor: KM EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudil bezpečnost katechinů v zeleném čaji
vzhledem k obavám z jejich možných škodlivých účinků na játra.
EFSA dospěl k závěru, že katechiny z nálevu zeleného čaje a podobných nápojů jsou obecně
bezpečné. V případě, že se katechiny užívají ve formě doplňků stravy, může dávka 800 mg / den
a vyšší představovat negativní dopady na lidské zdraví.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/hodnoceni-bezpecnosti-katechinu-v-zelenem-caji-urademefsa.aspx
•

Scientific opinion on the safety of green tea catechins

•

Understanding Science video on the use of human data
Zdroj: EFSA
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH SLUŽEB – LEDEN AŽ BŘEZEN
2018
Vydáno: 10. 4. 2018
Autor: MZ ČR
Informace MZ ČR Přehled SZD leden – březen 2018
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/prehled-szd-leden-brezen-2018_15236_5.html
Zdroj: MZ ČR

DUBNOVÁ POTRAVINOVÁ INFLACE ZŘEJMĚ DÁLE OSLABÍ
Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: SOCR ČR
Informace SOCR ČR Ceny: Dubnová potravinová inflace zřejmě dále oslabí
Už několik měsíců se zvětšuje počet potravinových položek, které v pravidelném cenovém šetření
ČSÚ meziměsíčně zlevňují. V souladu s tím oslabuje i meziroční potravinová inflace v indexu
spotřebitelských cen.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/ceny-dubnova-potravinova-inflace-zrejme-dale-oslabi/
Zdroj: SOCR ČR

POVINNOSTI
TÝKAJÍCÍ
ROZLÉVANÝCH VÍN

SE

OZNAČOVÁNÍ

ČEPOVANÝCH

A

Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: Svaz vinařů České republiky, z.s.
Informace Svazu vinařů ČR Upozornění na povinnosti týkající se označování čepovaných
a rozlévaných vín
Tyto povinnosti vyplývají z novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“), které jsou účinné od 1. 4. 2017.
Zejména se jedná o požadavky na označování čepovaného a rozlévaného vína při nabízení k prodeji
z obalu určeného pro spotřebitele podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., kdy musí být
viditelně zpřístupněné tyto snadno čitelné údaje:
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•

Označení druhu produktu.

•

Označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje.

•

Označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje.

•

Označení stáčírny.

•

Údaj o provenienci.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.svcr.cz/cs/upozorneni-na-povinnosti-tykajici-se-oznacovani-cepovanych-arozlevanych-vin
Zdroj: SV ČR

KONFERENCE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2018
Vydáno: 30. 4. 2018
Autor: Společnost pro výživu
Konference se bude konat 22. a 23. května 2018 v Pardubicích.
Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-skolni-stravovani-2018.aspx
Zdroj: Společnost pro výživu
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