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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 160/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro
které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Platnost od 9. 8. 2018
Účinnost od 1. 9. 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

1

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

NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY,
TĚSTOVINY, PEKAŘSKÉ VÝROBKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY A TĚSTA
Poslední změna: 8. 8. 2018
Cíle návrhu
Vyhláška je přínosem i pro spotřebitele, když se zavádí některé definice výrobků a konkretizuje jejich
označování. Potraviny budou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani
uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. Zmodernizování obsahu původní vyhlášky ocení
z hlediska právní jistoty také provozovatelé potravinářských podniků. Nové kategorie výrobků vzešly
zejména z podnětů provozovatelů potravinářských podniků a jejich svazů (sdružení).
Historie procesu
Vláda
8. 8. 2018 – V připomínkovém řízení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6246354.htm

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON
Č. 65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Poslední změna: 29. 5. 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
14. 3. 2018 – Projednáno vládou, zamítavé stanovisko
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Poslanecká sněmovna
29. 5. 2018 – Zamítnuto v 1. čtení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6212948.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 282/2016 SB., O
POŽADAVCÍCH NA POTRAVINY, PRO KTERÉ JE PŘÍPUSTNÁ REKLAMA
A KTERÉ LZE NABÍZET K PRODEJI A PRODÁVAT VE ŠKOLÁCH A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Poslední změna: 9. 8. 2018
Cíle návrhu
Hlavním principem je úprava stávajících požadavků tak, aby ve školách bylo možno nabízet a
prodávat potraviny v adekvátní šíři sortimentu při současném respektování aktuálních výživových
doporučení a stávající vnitrostátní právní regulace oblasti trhu s potravinami.
Historie procesu
Vláda
24. 5. 2018 – V připomínkovém řízení
14. 6. 2018 – Ukončení sběru připomínek
3. 8. 2018 – Projednáno, schváleno k vydání
Sbírka zákonů
9. 8. 2018 – Vyhlášeno ve Sbírce zákonů (vyhláška č. 160/2018 Sb.)

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6229271.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY O TABÁKOVÝCH NÁLEPKÁCH
Poslední změna: 23. 8. 2018
Cíle návrhu
Vyhláška také zahrnuje podrobnosti ke způsobu objednávání tabákových nálepek (formulář
objednávky tabákových nálepek) a jejich odběru, podrobnosti ke způsobu evidence (formulář pro
evidenci tabákových nálepek), inventuru tabákových nálepek nebo způsob vracení tabákových
nálepek.
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Historie procesu
Vláda
2. 8. 2018 – V připomínkovém řízení
23. 8. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6246205.htm

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/2018/08/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc srpen.

BEZPEČNOST
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1137 ze dne 10. srpna 2018 o dohledu, rostlinolékařských
kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu pro přepravu
komodit pocházejících z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5245)
ÚV L 205, 14. 8. 2018, s. 54

POTRAVINY ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1120 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění příloha I
nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz
zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
ÚV L 204, 13. 8. 2018, s. 31
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 231/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1169]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 24

LIHOVINY
Nařízení Komise (EU) 2018/1098 ze dne 2. srpna 2018, kterým se mění a opravuje příloha III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
ÚV L 197, 3. 8. 2018, s. 7
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Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 240/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1178]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 39

VÍNO
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 255/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění protokol
47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2018/1191]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 53

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018, kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového
oleje
ÚV L 197, 3. 8. 2018, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 230/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1168]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 22
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 232/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1170]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 26
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 233/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění
příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1171]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 28

GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1109 ze dne 1. srpna 2018 o obnovení povolení pro
uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají
z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018) 4978)
ÚV L 203, 10. 8. 2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů,
které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky
modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810
a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES,
2010/428/EU a 2010/432/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 4937)
ÚV L 203, 10. 8. 2018, s. 13
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů,
které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7
× MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě z událostí
MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení
rozhodnutí 2010/420/EU(oznámeno pod číslem C(2018) 5014)
ÚV L 203, 10. 8. 2018, s. 20
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1112 ze dne 3. srpna 2018 o obnovení povolení pro
uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají
z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018) 5020)
ÚV L 203, 10. 8. 2018, s. 26
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1113 ze dne 3. srpna 2018, kterým se obnovuje povolení
pro uvádění potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na
trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2018)
5029)
ÚV L 203, 10. 8. 2018, s. 32
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1109 ze dne 1. srpna 2018 o obnovení
povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-591227), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 (Úř. věst. L 203, 10. 8. 2018)
ÚV L 221, 31. 8. 2018, s. 4
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a
geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON
810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES,
2010/428/EU a 2010/432/EU (Úř. věst. L 203, 10. 8. 2018)
ÚV L 221, 31. 8. 2018, s. 4

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1122 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení
pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
ÚV L 204, 13. 8. 2018, s. 36
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1123 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení 1methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
ÚV L 204, 13. 8. 2018, s. 41
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1132 ze dne 13. srpna 2018, kterým se povoluje změna
názvu a zvláštních požadavků na označování nových potravin obsahujících syntetický zeaxanthin
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení
Komise (EU) 2017/2470
ÚV L 205, 14. 8. 2018, s. 15
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1133 ze dne 13. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení
sušených nadzemních částí Hoodia parviflora na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
ÚV L 205, 14. 8. 2018, s. 18

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 219/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení
a certifikace) Dohody o EHP [2018/1157]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 5

KONTAMINANTY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1166]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 19

AROMATA
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 229/2016 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha
II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1167]
ÚV L 215, 23. 8. 2018, s. 21
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

NÁKAZA BAKTERIÍ SALMONELLA AGONA
POTRAVINAMI URČENÝMI K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ

ZŘEJMĚ

SOUVISÍ

S

Vydáno: 1. 8. 2018
Autor: KM EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal rychlé hodnocení nákaz způsobených bakterií
Salmonella Agona. Pět evropských zemí ohlásilo celkem 147 osob infikovaných
kmeny Salmonella Agona, přičemž 122 případů se vyskytlo od počátku roku 2017 a zbývajících
25 v rozmezí let 2014 až 2016.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nakaza-bakterii-salmonella-agona-zrejme-souvisi-spotravinami-urcenymi-k-prime-spotrebe.aspx
•

Multi-country outbreak of Salmonella Agona infections possibly linked to ready-to-eat food
Zdroj: EFSA

VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI NA
ZÁVADNÝCH ZÁSILEK POTRAVIN

JIHU

ČECH

ODHALILI

NĚKOLIK

Vydáno: 1. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 1. 8. 2018.
Inspektoři Státní veterinární správy v Jihočeském kraji odhalili v závěru minulého týdne při
společné kontrole na silnici s celníky dvě problematické zásilky živočišných produktů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-na-jihu-cech-odhalili-nekolikzavadnych-zasilek-potravin.aspx
Zdroj: SVS

NÁRODNÍ DOPORUČENÍ PRO UVÁDĚNÍ INFORMACÍ O MOŽNÉM A
NEZÁMĚRNÉM VÝSKYTU LÁTEK VYVOLÁVAJÍCÍCH ALERGIE
Vydáno: 2. 8. 2018
Autor: Ministerstvo zemědělství
Informace Ministerstva zemědělství, Odboru potravinářského
Národní doporučení k problematice označování nezáměrného výskytu stopového množství
látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách.
Podle čl. 36 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 přijme Evropská komise prováděcí akt o
uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo
nesnášenlivost v potravinách (dále jen „alergeny“). Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený
prováděcí akt prozatím přijat nebyl, bylo na základě konsensu zástupců Ministerstva zemědělství,
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Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy vypracováno níže uvedené
národní doporučení pro dobrovolné označování nezáměrného výskytu alergenů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/narodni-doporuceni-pro-uvadeni-informaci-o-moznem-anezamernem-vyskytu-latek-vyvolavajicich-alergie.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Vydáno: 3. 8. 2018
Autor: SZIF
Tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu
Praha 31. července 2018 – Výrobek Celozrnný koláč se sezónním ovocem od společnosti
COOC FOOD, s.r.o. přišel o značku Regionální potravina Libereckého kraje. Pekárna totiž na
jeho výrobu používala české suroviny jen sezónně, jinak je nahrazovala surovinami z jiných
zemí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-regionalni-potravina.aspx
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Zdroj: SZIF

SVS ODHALILA NELEGÁLNÍ PRODEJ VEPŘOVÉHO NA TURNOVSKU
Vydáno: 3. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 3. 8. 2018.
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy v Libereckém kraji na konci července poprvé využili
zákonné možnosti zahájit veterinární kontrolu kontrolním nákupem. Na základě nabídky na inzertním
serveru zakoupili vepřové maso. Při vyzvedávání objednaného masa u jeho prodejce na Turnovsku se
podařilo prokázat, že maso bylo získáno porážkou jatečných prasat provedenou v nevyhovujících
hygienických podmínkách v domácnosti chovatele a bez provedení veterinární prohlídky dále uváděno
do oběhu. Po ukončení kontroly bylo zakoupené maso předáno k likvidaci do asanačního podniku. S
chovatelem bude zahájeno správní řízení, výše sankce může dosáhnout až do výše 1 000 000 Kč.
Zdroj: SVS

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PK ČR "BEZPEČNOST POTRAVIN A NOVINKY
V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ"
Vydáno: 6. 8. 2018
Autor: PK ČR
Seminář se koná 25. října 2018 ve velké posluchárně SZÚ v Praze.
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným
tématům z oblasti bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci
potravinového práva.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-pk-cr-bezpecnost-potravin-a-novinkyv-potravinarske-legislative.aspx
Registraci a úhradu je nutné provést nejpozději do 19. října 2018 !
•

Bezpečnost potravin a novinky v potravinářské legislativě - pozvánka.pdf [315.48 KB]
Zdroj: PK ČR

STAŽENÍ VÝROBKU „ITALIAMO“ KRÁJENÁ RAJČATA S BAZALKOU
425 ML
Vydáno: 6. 8. 2018
Autor: lidl.cz
Informace společnosti Lidl o stažení výrobku z důvodu preventivní ochrany spotřebitelů.
Praha, 02. 08. 2018. Lidl Česká republika v. o. s. z důvodu preventivní ochrany spotřebitelů
stahuje z oběhu výrobek „Italiamo“ Krájená rajčata s bazalkou 425 ml s datem minimální
trvanlivosti 31. 12. 2020 a šarží L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224.
Není vyloučeno, že by se ve výše uvedeném výrobku mohly vyskytovat plastové částice. Z důvodu
možného poranění při konzumaci je spotřebitelům doporučeno tuto informaci brát vážně a uvedený
výrobek nekonzumovat.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stazeni-vyrobku-italiamo-krajena-rajcata-s-bazalkou-425ml.aspx
Zdroj: lidl.cz

POČTY SPOLEČNÝCH KONTROL SVS S POLICIÍ ČR A CELNÍ SPRÁVOU
NARŮSTAJÍ
Vydáno: 7. 8. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 7. 8. 2018.
Od začátku roku Státní veterinární správa (SVS) při kontrolách s policisty a celníky
zkontrolovala více než 500 vozidel přepravující potraviny a přibližně u každého šestého vozidla
zjistila závadu. Při poslední celostátně koordinované kontrolní akci, která se uskutečnila na
konci července, veterinární inspektoři zkontrolovali 61 aut. Již několik let představují takzvané
kontroly na cestě důležitou součást dozorové činnosti SVS.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pocty-spolecnych-kontrol-svs-s-policii-cr-a-celni-spravounarustaji.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH
Vydáno: 7. 8. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE
(Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).
Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu
projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-vpotravinach.aspx
(aktualizováno 1. 8. 2018)
Zdroj: ?

NOVÉ LIMITY VITAMINU D V HOUBÁCH A KVASNICÍCH OŠETŘENÝCH
UV ZÁŘENÍM - ZVÝŠENÍ A ZNAČENÍ
Vydáno: 8. 8. 2018
Autor: SZÚ, CZVP
Centrum zdraví výživy a potravin SZÚ informuje o změnách v legislativních předpisech EU.
CZVP-SZÚ publikovalo za poslední rok celkem dvě aktuality týkající se nových potravin, u
nichž lze za přesně definovaných podmínek díky ošetření UV záření navýšit obsah vitaminu D.
Šlo o houby (publikováno 3. 7. 2017) a droždí (publikováno 12. 7. 2018). Legislativa EU byla ke
dnům 17. a 18. července 2018 právě u žampiónů a pekařského droždí pozměněna a doplněna.
Jakým způsobem a co je nového, se dočtete v doplňujícím textu.
Legislativní novinky EU 2018- potraviny ošetřené UV zářením
(pdf, 173,23 KB 08. 08. 2018)
S. Bischofová - J. Ruprich
CZVP Brno, 8. 8. 2018
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-limity-vitaminu-d-v-houbach-a-kvasnicich-osetrenychuv-zarenim-zvyseni-a-znaceni.aspx
Zdroj: SZÚ

KAUFLAND NABÍZEL FALŠOVANÝ KEČUP Z DOVOZU
Vydáno: 10. 8. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 8. 2018.
Přes třicet procent rajčat oproti informaci na obalu chybělo v kečupu K-Classic Tomato Ketchup hot,
Rajčatový kečup ostrý pasterovaný, v balení 500 ml (555 g) a s označením data minimální trvanlivosti
do 27. 6. 2018, prodávající: Kaufland Česká republika v.o.s., vyrobeno v Polsku. Inspektoři SZPI
odebrali vzorek potraviny v pobočce prodejce Kaufland Česká republika v.o.s. ve Dvoře Králové nad
Labem.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kaufland-nabizel-falsovany-kecup-z-dovozu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

STANOVISKO SVS VE VĚCI MOŽNOSTI VÝSKYTU AMP U VEPŘOVÉHO
MASA Z ČR
Vydáno: 10. 8. 2018
Autor: SVS
Oficiální stanovisko SVS
Na následujícím odkazu naleznete oficiální stanovisko SVS k problematice možného výskytu
afrického moru prasat u vepřového masa z českých chovů v českém i anglickém jazyce.
Zdroj: SVS

VÍCE

NEŽ

PŮL

TUNY

PROŠLÝCH

POTRAVIN

VE

SKLADU

NA

KLADENSKU
Vydáno: 10. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 10. 8. 2018.
Státní veterinární správa provedla na základě podnětu od Policie České republiky spolu s policisty
kontrolu u provozovatele potravinářského podniku na Kladensku. Při kontrole chladírenských a
mrazírenského skladu bylo nalezeno cca 570 kg potravin a surovin živočišného původu
s prošlou dobou spotřeby.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vice-nez-pul-tuny-proslych-potravin-ve-skladu-nakladensku.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE OPĚT ZJISTILA POLSKÁ JABLKA S
PESTICIDY V TRŽNÍ SÍTI
Vydáno: 14. 8. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 14. 8. 2018.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v období od konce loňského roku zvýšený
počet případů nevyhovujících jablek z dovozu s nadlimitním obsahem pesticidů.
Výsledky z akreditované laboratoře SZPI aktuálně potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu bifenthrin
v šarži Jablek zelených, odrůda Golden Delicious, v balení po 2 kg, označení šarže - LOT:
509/05/18T , země původu: Polsko. Na obalu byl vyznačen dodavatel potraviny P+P spol. s r.o.,
Praha. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-opet-zjistila-polska-jablka-spesticidy-v-trzni-siti.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

KONTROL V OBLASTI HYGIENY POTRAVIN V PRVNÍM POLOLETÍ MÍRNĚ
PŘIBYLO, ZÁVAD JE O NĚCO MÉNĚ, NEŽ LONI
Vydáno: 14. 8. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 14. 8. 2018.
Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů
Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku
veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kontrol, při nichž
byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu pololetí loňského roku mírně klesl na 4,5 procenta.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrol-v-oblasti-hygieny-potravin-v-prvnim-pololeti-mirnepribylo-zavad-je-o-neco-mene-nez-loni.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

DALŠÍ GM PLODINY MÍŘÍ DO EU
Vydáno: 15. 8. 2018
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin o vydání povolení pro uvedení dalších GM plodin na evropský trh.
V souvislosti s letošním suchem v Evropě se v médiích objevují zprávy o naléhavé potřebě
dovozů krmiv. V případě sóji již došlo ke skokovému nárůstu importu z USA, přesné údaje
zveřejnila Evropské komise ve svém tiskovém prohlášení ze dne 1. srpna 2018. Tato situace
pravděpodobně urychlila i vydání povolení pro uvedení dalších GM plodin na evropský trh.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dalsi-gm-plodiny-miri-do-eu.aspx
Zdroj článku: Biotrin

PROSÍM, NENABÍZEJTE NÁM OVOCE
PESTICIDY. NIČÍTE NÁM ZDRAVÍ!

A

ZELENINU

S

MNOHA

Vydáno: 16. 8. 2018
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
Před několika dny se v médiích objevila zpráva SZPI o záchytu „jedovatých jablek z Polska“(1).
Tato situace nastala už popáté. Při překročení maximálního limitu reziduí pesticidu se takový
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případ dostává na stůl CZVP SZÚ, které posoudí, zda mohla tato potravina poškodit zdraví
nebo „jen“ nebyla vhodná pro lidskou spotřebu. Je to poměrně složitá činnost, které říkáme
„hodnocení zdravotního rizika“. Tento týden CZVP SZÚ uvedlo do praxe novou metodiku
hodnocení účinků směsí pesticidů na nervový systém a aplikovalo ji na vzorek
kontaminovaných jablek.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prosim-nenabizejte-nam-ovoce-a-zeleninu-s-mnohapesticidy-nicite-nam-zdravi.aspx
J. Ruprich, CZVP SZÚ, 16. 8. 2018
Zdroj: SZÚ

ČESKÝM EXPORTÉRŮM SE OTEVÍRÁ MOŽNOST VÝVOZU HOVĚZÍHO DO
CHILE
Vydáno: 16. 8. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 16. 8. 2018.
Česká republika a dalších deset členských států Evropské unie může nově vyvážet hovězí
maso do Chile. V červenci o této možnosti informovala chilská strana Evropskou komisi. Chile
totiž uznalo, že kontrolní a zpracovatelské systémy zemí EU jsou uspokojivé a poslalo seznam
zemí, které byly pro vývoz schváleny. Státní veterinární správa (SVS) nyní podnikne kroky
potřebné k zahájení obchodování s touto zemí. SVS vytipuje a následně osloví případné
zájemce o vývoz hovězího masa do Chile.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceskym-exporterum-se-otevira-moznost-vyvozu-hovezihodo-chile.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

POLOTOVAR PRO VÝROBU KEBABU NA TEPLICKU OBSAHOVAL
SALMONELY
Vydáno: 17. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 17. 8. 2018
Státní veterinární správa nařídila na základě kontroly u zpracovatele v Dubí na Teplicku stažení
více než tuny polotovaru pro přípravu kuřecího kebabu. Provozovateli byla zároveň až do
odvolání rozhodnutím SVS pozastavena výroba.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/polotovar-pro-vyrobu-kebabu-na-teplicku-obsahovalsalmonely.aspx
Zdroj: SVS
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NELEGÁLNÍ VÝROBA SUŠENÉHO MASA NA PARDUBICKU
Vydáno: 20. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 20. 8. 2018
Inspektoři Krajské veterinární správy v Pardubickém kraji (KVS) provedli, ve spolupráci s policií
a obecním živnostenským úřadem města Vysoké Mýto, kontrolu u společnosti Original Viking CZ se
sídlem ve Vysokém Mýtě. Kontrolní akce se uskutečnila na základě podnětu spotřebitele, který měl
údajně zdravotní potíže po konzumaci sušeného masa, které zakoupil ve sportovním klubu – Falcon
kickbox Vysoké Mýto. Veterinární inspektoři zjistili, že nelegální výroba sušeného masa probíhala
po dobu minimálně jednoho roku v měnících se pronajatých soukromých prostorách, které nebyly
schváleny KVS ani registrovány u živnostenského úřadu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nelegalni-vyroba-suseneho-masa-na-pardubicku.aspx
Zdroj: SVS

KONTROLA POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE UKÁZALA NÍZKOU KVALITU
DOVOZOVÝCH SÝRŮ – NEVYHOVĚL KAŽDÝ ČTVRTÝ
Vydáno: 21. 8. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 8. 2018
Článek je externím odkazem na adresu: SZPI
Na základě nevyhovujících výsledků minulých kontrol uskutečnila Státní zemědělská a
potravinářská inspekce (SZPI) cílenou kontrolní akci zaměřenou na segment přírodních
polotvrdých sýrů původem ze zahraničí. K nejznámějším druhům polotvrdých sýrů patří mezi
tuzemskými spotřebiteli eidam, čedar, gouda a další.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrola-potravinarske-inspekce-ukazala-nizkou-kvalitudovozovych-syru-nevyhovel-kazdy-ctvrty.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

VETERINÁRNÍ INSPEKTOŘI NA JIHU ČECH NAŘÍDILI LIKVIDACI 185 KG
POTRAVIN
Vydáno: 22. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 22. 8. 2018.
Pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj při své nedávné kontrole v Plané u Českých Budějovic
zastavili vozidlo, přepravující potraviny živočišného původu. Jelikož řidič nepředložil ke kontrole
průvodní doklady přepravovaného zboží a vozidlo nebylo uzpůsobeno k přepravě chlazených ani
mražených potravin, přizvali celníci ke kontrole veterinární inspektory Krajské veterinární správy pro
Jihočeský kraj (KVS). Zastavená dodávka převážela zejména kachní maso, krevety, chobotnice,
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škeble, sépie, křepelčí vejce s vyvinutými plody. Celkové váha všech potravin dosahovala takřka
185 kg. Vzhledem k tomu že nebyly dodrženy podmínky přepravy, stanovené platnými předpisy,
veterinární inspektoři na místě znehodnotili a nařídili neškodnou likvidaci veškerého přepravovaného
zboží v asanačním podniku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/veterinarni-inspektori-na-jihu-cech-naridili-likvidaci-185-kgpotravin.aspx
Zdroj: SVS

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: PLASTOVÁ LAHEV A5 MEMO,
A5 SIZE, NOTEBOOK BOTTLE
Vydáno: 24. 8. 2018
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 8. 2018.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
A5 MEMO, A5 SIZE, NOTEBOOK BOTTLE, 420 ML
dle nabídky na e-shopu www.highlife.cz: Memo Bottle-Lahev do kabelky, A5 Notebook Bottle
ve tvaru sešitu, kód NB101
(výrobek je nabízen v různých barevných variantách)
Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor/ prodejce: High Life, s.r.o., Květoslava Mašity 302, 252 31 Všenory,
IČO: 26470276, (e-shop http://www.highlife.cz/)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-plastova-lahev-a5-memoa5-size-notebook-bottle.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: POHÁR BAMBOO KITCHEN
GOODS & MORE, ART. 826087
Vydáno: 27. 8. 2018
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 8. 2018.
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011
Sb., ve Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků
č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Pohár BAMBOO KITCHEN GOODS & MORE, Art. 826087
údaje na dolepené etiketě: NÁDOBÍ PRO STOLOVÁNÍ, dia 8,5 x 10 cm - green
EAN kód: 8718533928839, kód 22992178 50, 39304
Výrobce/ Země původu: Čína
Dovozce: KSD, P. O. Box 7, NL, 7120 AA, AALTEN, Nizozemsko
Distributor: KAEMING BV, BROEKSTRAAT 00013, POSTBUS 7, 7122 MN AALTEN, Nizozemsko
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Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133
(již při kontrole prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhnul z trhu)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-pohar-bamboo-kitchengoods-more-art-826087.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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ZEMĚ
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VÝROBKŮ
Vydáno: 28. 8. 2018
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 23. 8. 2018
Na českobudějovickém výstavišti byly slavnostně předány certifikáty Klasa. Ocenění převzalo
od zástupců Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu 11
výrobců za 17 výrobků. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech
980 produktů od 223 českých a moravských výrobců.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/znacku-klasa-ziskalo-pri-zahajeni-zeme-zivitelky-17vyrobku.aspx
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Zdroj: SZIF

KONTROLA NA FARMÁŘSKÉM TRHU V ŘÍČANECH ZJISTILA ZÁVADY U
PRODEJE UZENIN
Vydáno: 31. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 31. 8. 2018.
V rámci nedávné kontroly provedené Státní veterinární správou na farmářském trhu v Říčanech u
Prahy ve Středočeském kraji bylo zjištěno závažné porušení veterinárně hygienických předpisů při
stánkovém prodeji uzenářských výrobků. Při kontrole inspektorky SVS zjistily, že na stánku jsou
vystavené masné výrobky nabízeny k prodeji nechráněné před kontaminací z vnějšího prostředí.
Jednalo se zhruba o šedesát kilogramů nebalených tepelně opracovaných masných výrobků a
fermentované trvanlivé masné výrobky. Konkrétně šlo o klobásy různých druhů, špekáčky, párky,
uzená kachní prsa a tlačenku. Výrobky byly uloženy pouze na tácu, bez jakékoliv ochrany před
kontaminaci. V blízkosti stánku navíc v době prodeje probíhaly stavební úpravy místní komunikace.
Dále inspektorky zjistily, že u prodávaných potravin nebyl dodržen teplotní řetězec a teplota
nabízených uzenářských výrobků neodpovídala požadované hodnotě. Právě v letních měsících
v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se stánkovým prodejem rostou.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kontrola-na-farmarskem-trhu-v-ricanech-zjistila-zavady-uprodeje-uzenin.aspx
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Zdroj: SVS

SVS ODHALILA V PRAZE DVA NELEGÁLNÍ SKLADY POTRAVIN
Vydáno: 31. 8. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 30. 8. 2018.
Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Praze odhalili v minulém týdnu při kontrolách dva
neschválené sklady potravin. V jednom z nich byly navíc potraviny skladovány za nevyhovujících
teplotních podmínek. Provozovatelům skladů hrozí za porušení zákona až milionové pokuty.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-odhalila-v-praze-dva-nelegalni-sklady-potravin.aspx
Zdroj: SVS

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
PLÁNOVANÉ KONTROLY ZMRZLIN V PRAZE JSOU ZATÍM BEZ VĚTŠÍCH
PROBLÉMŮ
Vydáno: 1. 8. 2018
Autor: HSHMP
Tisková zpráva HSHMP ze dne 1. 8. 2018.
V současných parních letních dnech stoupá prodej a spotřeba zmrzlin. Hygienická stanice
hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se proto zaměřila na kontrolu nabídky právě této, v
létě tolik poptávané komodity. Do dnešního dne pražští hygienici v metropoli zkontrolovali
přípravu a podávání zmrzliny ve 104 případech, v rámci kterých odebrali k laboratornímu
rozboru zatím 8 vzorků zmrzlin. Plánované kontroly zmrzlin s odběrem vzorků se soustředí na
výrobce zmrzlin.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/planovane-kontroly-zmrzlin-v-praze-jsou-zatim-bez-vetsichproblemu.aspx
V Praze 1. 8. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
Zdroj: HSHMP
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ODBORNÉ STANOVISKO SZÚ K MOŽNOSTI REDUKOVÁNÍ SPOTŘEBY
JEDNORÁZOVÉHO PLASTOVÉHO NÁDOBÍ
Vydáno: 9. 8. 2018
Autor: SZÚ
Všechny výrobky a materiály, kterými jsou jednorázové předměty z plastů nahrazovány, musí splňovat
legislativní požadavky. Odborné stanovisko SZÚ k možnosti redukování/snižování spotřeby
jednorázového plastového nádobí, náčiní či jiných výrobků určených k podávání či servírování
potravin a nápojů a jejich nahrazení výrobky, které jsou určeny pro opakované použití,
případně nádobami či obaly přinesenými spotřebitelem.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/odborne-stanovisko-szu-k-moznosti-redukovani-spotrebyjednorazoveho-plastoveho-nadobi.aspx
V Praze 6. 8. 2018
Ing. Jitka Sosnovcová
vedoucí NRL pro výrobky určené pro
styk s potravinami a pro děti do 3 let
Zdroj: SZÚ

D TEST: MLÉČNÉ ŘEZY A TYČINKY – CUKR V MASKÁČÍCH
Vydáno: 7. 8. 2018
Autor: dTest
Tisková zpráva Občanského sdružení spotřebitelů TEST (dTest)
V chladicích regálech bývají blízko tvarohů a jogurtů vyskládány také chlazené sladké svačinky.
Někteří výrobci je prezentují jako zdravější alternativu ke klasickým cukrovinkám. Je mezi nimi ale
rozdíl? Spotřebitelský časopis dTest porovnal složení 13 chlazených výrobků s obsahem mléka a
tvarohu. Zjistil, jak jsou na tom po výživové stránce.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dtest-mlecne-rezy-a-tycinky-cukr-v-maskacich.aspx
Zdroj: ICBP

HYGIENICKÉ
„HŘÍCHY“
RESTAURACÍ-ROZHOVOR
PRAŽSKÝCH HYGIENIKŮ PRO ČASOPIS GASTRO & HOTEL

ŘEDITELE

Vydáno: 20. 8. 2018
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ze dne 20. 8. 2018.
Na téma, jak by měly vypadat restaurace a co by měli jejich provozovatelé splňovat, aby obstáli
před přísnými kontrolami hygieniků, hovoří v srpnovém vydání odborného časopisu a
internetového magazínu ze světa gastronomie Gastro&Hotel ředitel Hygienické stanice
hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienicke-hrichy-restauraci-rozhovor-reditele-prazskychhygieniku-pro-casopis-gastro-hotel.aspx
Zdroj: HSHMP

JEČMEN SE VRACÍ DO ČESKÝCH KUCHYNÍ
Vydáno: 27. 8. 2018
Autor: Mendelova univerzita v Brně
Ječmen obsahuje více vlákniny a dalších nutričně významných živin než pšenice nebo žito.
Ječmen se jako tradiční obilovina vrací do českých kuchyní. Jeho význam v lidské výživě
zdůrazňují nejen vědci a lékaři, ale potvrzují ho i výsledky rozsáhlých klinických studií. Platí to
zejména v posledních letech, kdy v důsledku narůstající konzumace vysoce zpracovaných
potravin dochází ke snižování podílu nezbytných balastních složek stravy. Ječmen je podle
vědců perspektivním zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, tedy složky potravin
s nenahraditelnou funkcí pro udržení zdraví a prevenci většiny civilizačních chorob, ať už jde
o problémy s trávením, nadváhu, kardiovaskulární nemoci, cukrovku 2. typu i některá nádorová
onemocnění.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jecmen-se-vraci-do-ceskych-kuchyni.aspx
Zdroj: mendelu.cz

ŠKOLNÍ OBĚDY VYŽADUJÍ AKTUALIZACI HODNOCENÍ I VÝŽIVOVÝCH
NOREM - JINAK SE SITUACE NEZLEPŠÍ
Vydáno: 31. 8. 2018
Autor: SZÚ
Nová zdravotnická studie se opakovaně zabývala školními obědy.
Škola, to jsou i školní obědy. Pro orientaci - odhaduje se, že stát vloží do školních obědů
přímou dotaci asi 8 miliard ročně. S náklady rodičů a souvisejícího servisu lze odhadnout
celkový obrat na více než 15 miliard. To stojí za pozornost. Na školní obědy často zazní
pochvaly, ale občas i kritika. Jestli dětem obědy chutnají či nikoli, to záleží na mnoha
faktorech. Ale hlavně na návyku z rodiny, prostředí, kolektivu dětí a zejména umění personálu
jídelen. Nová zdravotnická studie se školními obědy opakovaně zabývala. Co zkoumala a jaké
byly tentokrát cíle? Cíle studie byly dva - srovnat situaci mezi "nejlepšími" a "ostatními",
náhodně vybranými jídelnami, ale současně poskytnout spolehlivou informaci, zda má dojít k
aktualizaci "standardu nutriční adekvátnosti" školních obědů v předpisech. Co bylo zjištěno a
co z toho plyne? Přečtěte si naši informaci!
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/skolni-obedy-vyzaduji-aktualizaci-hodnoceni-i-vyzivovychnorem-jinak-se-situace-nezlepsi.aspx
J. Ruprich a kol., Brno, 30. 8. 2018
Zdroj: SZÚ
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DĚTI SI OD ZÁŘÍ BUDOU MOCI VE ŠKOLNÍCH BUFETECH
AUTOMATECH KOUPIT ŠIRŠÍ SORTIMENT POTRAVIN A NÁPOJŮ

A

Vydáno: 31. 8. 2018
Autor: HSHMP
Novela tzv. pamlskové vyhlášky nabyde účinnosti dne 1. září 2018 a zavede do praxe zmírnění
původní vyhlášky.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje školy a školská
zařízení v metropoli, že dne 1. září 2018 nabyde účinnosti vyhláška č. 160/2018 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama, a
které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Tento právní předpis
je veřejnosti znám pod lidovějším názvem „pamlsková vyhláška.“ "Schválená a hodně
diskutovaná novela zavádí do praxe určité zmírnění původní pamlskové vyhlášky. Školní
bufety a automaty budou moci od nového školního roku tak rozšířit svou nabídku potravin pro
školáky, což je dle našeho názoru krok správným směrem a přitom je třeba zdůraznit, že se
stále respektují platná výživová doporučení," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/deti-si-od-zari-budou-moci-ve-skolnich-bufetech-aautomatech-koupit-sirsi-sortiment-potravin-a-napoju.aspx
V Praze 29. 8. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
Zdroj: HSHMP
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