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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR

Sdělení Ministerstva financí č. 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Platnost od 20. 9. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019

Nové účinné předpisy

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
Účinnost od 1. 9. 2018
Sdělení Ministerstva financí č. 87/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Platnost od 31. 5. 2018
Účinnost od 1. 9. 2018
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předpisů

Nová konsolidovaná znění starších

Vyhláška č. 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd ve znění 166/2018 Sb,
Platnost od 19. 9. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Vyhláška č. 282/2018 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet
k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ve znění 160/2018 Sb.
Platnost od 5. 9. 2018
Účinnost od 20. 9. 2018

Připravovaná legislativa ČR
Zdroj:
https://zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH POSLANCŮ NA VYDÁNÍ ZÁKONA, KTERÝM SE ZRUŠUJE ZÁKON
O PRODEJNÍ DOBĚ V MALOOBCHODĚ A VELKOOBCHODĚ
Poslední změna: 24. 9. 2018

Cíle návrhu
Dle názoru navrhovatele zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nesystémově a
neodůvodněně zakázal prodej ve vybraných prodejnách maloobchodu a velkoobchodu o nahodile
určených státních svátcích. Zákon je považován za nadbytečný, neboť neřeší žádnou palčivou
společenskou či ekonomickou otázku. Naopak vytváří nerovnost mezi různými skupinami podnikatelů i
zaměstnanců, přičemž tato nerovnost nemá žádné racionální jádro. Argumentem pro zachování
zákazu prodeje o vybraných svátcích bývá přesvědčení, že zaměstnanci mají svátky trávit doma s
rodinou, praxe však ukázala, že mnoho zaměstnavatelů využívá tohoto zákazu k jiné práci, než je
prodej a zaměstnanci do práce stejně musí. Posledně, dle navrhovatele, existuje značný počet
zaměstnanců (např. studenti, bezdětní), kteří o státních svátcích pracovat chtějí.

Historie procesu
Poslanecká sněmovna
12. 9. 2018 – Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně
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Vláda
14. 9. 2018 – V připomínkovém řízení
24. 9. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6257891.htm

NÁVRH VYHLÁŠKY O POŽADAVCÍCH NA EXTRAČNÍ ROZPOUŠTĚDLA
POUŽÍVANÁ PŘI VÝROBĚ POTRAVIN

Poslední změna: 27. 9. 2018

Cíle návrhu
Problematika extrakčních rozpouštědel používaných v potravinářství byla již dříve částečně
transponována do vyhlášky 4/2008 Sb. Z důvodu změny gesce mezi ministerstvy již není možné tuto
vyhlášku dále novelizovat a nově Ministerstvo zemědělství vydá vyhláškou novou, která bude
zahrnovat původní úpravu včetně transpozice pravidel z nové směrnice Evropského parlamentu a
Rady. Právní předpisy upravující extrakční rozpouštědla používaná v potravinách zohledňují
především požadavky na lidské zdraví, ale také požadavky pro ochranu zdravotních, ekonomických a
technických potřeb. Je nezbytné, aby byla technologická potřeba dobře vysvětlena. Rovněž musí být
jasně prokázáno, že použití extrakčního rozpouštědla není nebezpečné.

Historie procesu
Vláda
6. 9. 2018 – V připomínkovém řízení
27. 9. 2018 – Ukončení sběru připomínek
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6256299.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://eurlex.europa.eu/oj/2018/09/direct-access.html?ojYear=2018) za měsíc září.

3

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

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1213 ze dne 28. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rucavas baltais sviests (CHZO))
ÚV L 224, 5. 9. 2018, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1214 ze dne 29. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Morcilla de Burgos (CHZO))
ÚV L 224, 5. 9. 2018, s. 3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1234 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Marrone di Serino“/ „Castagna di
Serino“ (CHZO)
ÚV L 231, 14. 9. 2018, s. 18
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1235 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Αγκινάρα Ιρίων“ (Agkinara Irion)
(CHZO))
ÚV L 231, 14. 9. 2018, s. 19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1244 ze dne 4. září 2018, kterým se schvaluje změna
specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení, která není menšího rozsahu („Bleu des Causses“ (CHOP))
ÚV L 233, 18. 9. 2018, s. 1

AROMATA
Nařízení Komise (EU) 2018/1246 ze dne 18. září 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam
aromat Unie (Text s významem pro EHP.)
ÚV L 235, 19. 9. 2018, s. 24
Nařízení Komise (EU) 2018/1259 ze dne 20. září 2018, o kterým se mění nařízení (EU) č. 873/2012 o
přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného
v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o prodloužení
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přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát
grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002 (Text s významem pro EHP.)
ÚV L 238, 21. 9. 2018, s. 28

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017,

kterou se mění směrnice

206/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty
při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (ÚV L 348, 29. 12. 2017 a ÚV L 125, 22. 5. 2018)
ÚV L 225, 6. 9. 2018, s. 1
Oprava rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko č.2/2016 ze dne 3. prosince 2015 o změně
protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o
definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce [2016/121] (Úř. věst. L 23, 29. 1.
2016)
ÚV L 232, 17. 9. 2018, s. 4
Rozhodnutí Rady EU 2018/1252 ze dne 18. září 2018 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů
mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS496 – Evropská
unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
ÚV L 237, 20. 9. 2018, s. 2
Nařízení Rady (EU) 2018/1277 ze dne 18. září 2018, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží
maso
ÚV L 239, 24. 9. 2018, s. 1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1300 ze dne 27. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č.
2535/2001 a kterým se stanoví odchylka, pokud jde o dovozní licence pro mléčné výrobky pocházející
z Norska
ÚV L 244, 28. 9. 2018, s. 6

BEZPEČNOST POTRAVIN

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1217 ze dne 6. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení
(EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředění sušeného odstředěného mléka
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prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
ÚV L 226, 7. 9. 2018, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1243 ze dne 13. září 2018 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 232, 17. 9. 2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1254 ze dne 19. září 2018 o zamítnutí povolení riboflavinu
(80%) z Bacillus subtilis KCCM-10445 jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny vitaminy,
provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem. (Text s významem pro
EHP.)
ÚV L 237, 20. 9. 2018, s. 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1267 ze dne 20. září 2018 o minimální prodejní ceně
sušeného odstředěného mléka pro dvacáté čtvrté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci
nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
ÚV L 238, 21. 9. 2018, s. 84
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1293 ze dne 26. září 2018, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky používání nového laktitolu v potravinách (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 243, 27. 9. 2018, s. 2
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1299 ze dne 26. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č.
1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný
albumin
ÚV L 244, 28. 9. 2018, s. 4

NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/
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POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA
SEDMOU ŠARŽI POLSKÝCH JABLEK S NADLIMITNÍM PESTICIDEM
V MNOŽSTVÍ 7,5 TUNY
Vydáno: 3. 9. 2018
Autor: SPZI
Tisková zpráva SPZI ze dne 3. 9. 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na základě předchozích nevyhovujících
zjištění jablek původem z Polska, u kterých laboratorní rozbor SPZI prokázal nadlimitní
přítomnost pesticidů nebo přítomnost pesticidů nepovolených, pokračuje v intenzivních
kontrolách tohoto segmentu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zjistila-sedmou-sarzi-polskych-jablek-snadlimitnim-pesticidem-v-mnozstvi-7-5-tuny.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

NOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘEDPISY EU – ČERVENEC 2018
Vydáno: 3. 9. 2018
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně
zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin
a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-cervenec-2018.aspx
Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 31. 7. 2018

ZKAŽENÉ PRODUKTY RYBOLOVU V NESCHVÁLENÉM PROVOZU
V HOLEŠOVICKÉ TRŽNICI
Vydáno: 3. 9. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 3. 9. 2018.
Kontrola Státní veterinární správy v minulém týdnu v tržnici v pražských Holešovicích zjistila uložení
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200 kg produktů rybolovu (čerstvých ryb ve zmrazeném stavu,
mořských plodů) neznámého původu, část z nich zkažených.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/zkazene-produkty-rybolovu-v-neschvalenem-provozu-v-holesovicketrznici.aspx
Zdroj: SVS

POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE UZAVŘELA PROVOZOVNU TESCO V AŠI
Vydáno: 4. 9. 2018
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 9. 2018.
porušení hygienických předpisů zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI) v prodejně společnosti Tesco Stores ČR, a.s. v Chebské ulici v Aši.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-uzavrela-provozovnu-tesco-v-asi.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVĚTOVÝ POTRAVINOVÝ SUMMIT V KODANI S ÚČASTÍ ČR
Vydáno: 4. 9. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 3. 9. 2018.
Zajištění více lepších potravin pro více spotřebitelů při maximálním využití zdrojů bylo tématem
Světového potravinářského summitu, který se v závěru týdne konal v Kodani. Účastnili se ho
představitelé vlád 56 zemí včetně francouzského ministra zemědělství Stéphana Traverta a
více než 200 odborníků z celého světa.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svetovy-potravinovy-summit-v-kodani-s-ucasti-cr.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

RESTAURACE V HARRACHOVĚ PRODÁVALA NAČERNO PORAŽENÁ
SELATA
Vydáno: 6. 9. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 6. 9. 2018.
Státní veterinární správa při kontrole restauračního zařízení v Harrachově v Libereckém kraji
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odhalila, že tato restaurace neplní zákonné povinnosti při
uvádění potravin do oběhu. Veterinární inspektoři konkrétně zjistili, sele připravené ke grilování
prošlo porážkou v nevyhovujících hygienických podmínkách a bez provedení povinné
veterinární prohlídky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/restaurace-v-harrachove-prodavala-nacerno-porazena-selata.aspx
Zdroj: SVS

ÚŘAD EFSA AKTUALIZUJE ÚDAJE O BISFENOLU A
Vydáno: 7. 9. 2018
Autor: KM EFSA
V září 2018 zahajuje činnost nová pracovní skupina EFSA, která se zaměří na přezkoumání nových studií
o bisfenolu A.
Nová pracovní skupina vědeckých pracovníků EFSA začne tento měsíc vyhodnocovat poslední
toxikologické údaje o materiálu přicházejícím do kontaktu s potravinami – bisfenolu A (BPA).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-aktualizuje-udaje-o-bisfenolu-a.aspx
Zdroj: EFSA

SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ – SPECIÁLNÍ ČÍSLO VĚNOVANÉ NBT
Vydáno: 7. 89 2018
Autor: Biotrin
Biotrin vydal speciální zářijové číslo bulletinu Svět biotechnologií.
Biotrin dnes, po delší odmlce, vydává nové číslo bulletinu Světa biotechnologií, zaměřené na
téma nových technik šlechtění (NBT). Tento informativní dokument vznikl k příležitosti konání
mezinárodní konference „Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje pro zemědělství a
potravinový řetězec“, která se uskuteční příští týden v Praze.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svet-biotechnologii-specialni-cislo-venovane-nbt.aspxx
Zdroj: Biotrin

MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V RESORTU
ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2017
Vydáno: 10. 9. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce
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2017.
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a
vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/monitoring-cizorodych-latek-v-potravnich-retezcich-v-resortuzemedelstvi-v-roce-2017.aspx

SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT OFICIÁLNĚ UZNALA ČR
PROSTOU NEWCASTLESKÉ CHOROBY DRŮBEŽE
Vydáno: 11. 9. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 9. 2018.
Státní organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila
oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou (SVS) v půlce letošního července a
deklarovala tak, že je Česká republika od 24. 7. 2018 prostá Newcastelské choroby drůbeže
(pseudomor drůbeže). Oficiální zpětné získání statusu „země prosté nákazy“ je nesmírně
důležité pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-cr-prostounewcastleske-choroby-drubeze.aspx
Zdroj: SVS

KONFERENCE DIETNÍ VÝŽIVA 2018
Vydáno: 14. 9. 2018
Autor: Společnost pro výživu
Konference pořádaná Společností pro výživu se koná 9. – 10. října 2018.
Místo konání: Pardubice, konferenční sál v Hotelu LABE, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/konference-dietni-vyziva-2018.aspx
Zdroj: Společnost pro výživu

PRODEJ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ NEZNÁMÉHO PŮVODU V TRŽNICI
V PRAZE 10
Vydáno: 17. 9. 2018
Autor: SVS
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Informace SVS ze dne 17. 9. 2018.
Státní veterinární správa při kontrole za účasti Policie ČR v areálu velkotržnice An Dong
v Praze 10 zjistila prodej zhruba 130 kilogramů živočišných produktů neznámého původu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/prodej-zivocisnych-produktu-neznameho-puvodu-v-trznici-v-praze10.aspx
Zdroj: SVS

ČÍNA VYŠKRTLA ČESKOU REPUBLIKU ZE ZEMÍ S NEBEZPEČÍM NEMOCI
ŠÍLENÝCH KRAV
Vydáno: 17. 9. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2018.
Česká republika (ČR) již nefiguruje na čínském seznamu zemí s nebezpečím tzv. nemoci
šílených krav (BSE). Zástupci čínského Generálního ředitelství cel (GACC) to v minulém týdnu
oznámili během bilaterálního jednání na Ministerstvu zemědělství (MZe). Česká republika o
vyjmutí ze seznamu usilovala řadu let. Tento krok je nesmírně důležitý pro případné budoucí
otevření čínského trhu pro produkty z hovězího masa.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/cina-vyskrtla-ceskou-republiku-ze-seznamu-zemi-s-nebezpecimnemoci-silenych-krav.aspx
Zdroj: SVS

LUNASOL, 100% BAMBOO FIBER KIDS SET 3 PCS. ART. 593168
Vydáno: 18. 9. 2018
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
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Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2018 o
nebezpečném výrobku
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Lunasol, 100% Bamboo Fiber Kids Set 3- pcs., Art. 593168, EAN kód 7630043401934
Údaje dle dolepené etikety: Detský set Babies Eco Bamboo 3 ks, SADA NÁDOBÍ Dětský set BABY,
kód 22513320 50, 38950
Výrobce dle značení/ Země původu: Sola Switzerland AG/ Čína
Distributor dle značení: Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka při Nitre,
Slovensko
Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/lunasol-100-bamboo-fiber-kids-set-3-pcs-art-593168.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

PLATFORMA PRO REFORMULACE MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROK
Vydáno: 19. 9. 2018
Autor: PK ČR
Tisková zpráva PK ČR ze dne 19. 9. 2018.
Platforma pro reformulace, která vznikla při České technologické platformě pro potraviny,
oslavila dva roky svého působení. Na pulty českých prodejen se za tu dobu dostala řada
zajímavých výrobku s vylepšeným složením, jejichž množství se daří dále rozšiřovat. A nejen
to. Čeští potravináři se rozhodli přispět ke zlepšování zdravého životního stylu českých
spotřebitelů celou řadou dalších aktivit v rámci závazku „Deset pilířů výživové politiky“. Postup
jejich naplňování včera mimo jiné vyhodnotili na výroční konferenci Platformy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/platforma-pro-reformulace-ma-za-sebou-dalsi-uspesny-rok.aspx
Zdroj: PK ČR

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RASFF V ČR ZA ROK 2017
Vydáno: 20. 9. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2017.
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Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
je účinným nástrojem komunikace o riziku v oblasti potravin a krmiv na území jednotného trhu
Evropské unie.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-cinosti-systemu-rasff-v-cr-za-rok-2017.aspx

DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH ZÁŘÍ
Vydáno: 21. 9. 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://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-zari.aspx

PARLAMENT KRITIZUJE
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

DVOJÍ

KVALITU

VÝROBKŮ,

CHYSTÁ

Vydáno: 21. 9. 2018
Autor: Zpravodajství Evropský parlament
Tisková zpráva Zpravodajství Evropského parlamentu
Produkty s odlišným složením v různých členských státech by neměly být uváděny na trh pod
stejnou značkou a ve stejném obalu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/diskutovana-temata-v-oblasti-kontaminantu-v-potravinach-zari.aspx
Zdroj: Evropské společenství

CHOVATEL
V
PRAŽSKÝCH
JINONICÍCH
CHOVAL
OVCE
V NEVHODNÝCH PODMÍNKÁCH, SPŘÍZNĚNÁ RESTAURACE PAK
SKLADOVALA MASNÉ PRODUKTY S NEZNÁMÝM PŮVODEM
Vydáno: 21. 9. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 21. 9. 2018
Státní veterinární správa při společné kontrole s Českou plemenářskou inspekcí a Policií České
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republiky objevila neregistrovaný chov 34 kusů ovcí v PrazeJinonicích. Při kontrole bylo zjištěno, že zvířata jsou držena v nevyhovujících podmínkách.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/chovatel-v-prazskych-jinonicich-choval-ovce-v-nevhodnychpodminkach-spriznena-restaurace-pak-skladovala-masne-produkty-s-neznamym-puvodem.aspx
Zdroj: SVS

MINISTR TOMAN: ZVAŽUJEME ZMÍRNĚNÍ OPATŘENÍ KVŮLI AFRICKÉMU
MORU PRASAT NA ZLÍNSKU A ZPŘÍSNĚNÍ DOVOZU VEPŘOHO MASA
ZE ZEMÍ S TOUTO CHOROBOU
Vydáno: 25. 9. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 25. 9. 2018
Mimořádní veterinární opatření vydaná v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (AMP)
na Zlínsku by se mohla v blízké době zmírnit. Od posledního nálezu nakaženého divočáka
uplyne v říjnu půl roku, což je doba, po které virus přežívá v prostředí. Vyplývá to z včerejšího
jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s ústředním ředitelem Státní veterinární správy
(SVS) Zbyňkem Semerádem. V souvislosti s výrazným zhoršením nákazové situace v Evropě
zvažuje SVS zavedení povinnosti vyšetřovat vepřové maso ze zemí s výskytem AMP před
uvedením na český trh na přítomnost viru této nákazy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-zvazujeme-zmirneni-opatreni-kvuli-africkemu-moruprasat-na-zlinsku-a-zprisneni-dovozu-veproveho-ze-zemi-s-touto-chorobou.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SVS PŘI KONTROLE V AREÁLU SAPA ODHALILA ZKAŽENÉ POTRAVINY
A ZÁVADY VE ZNAČENÍ
Vydáno: 26. 9. 2018
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 26. 9. 2018
Státní veterinární správa (SVS) při společné akci s policisty, celníky a Státní zemědělskou a
potravinářskou inspekcí uskutečněné v pátek 21. 9. 2018 v areálu tržnice SAPA v Praze
provedla celkově osm kontrol, při šesti z nich zjistila nějakou závadu. Kontrolovány byly jak
vozidla vezoucí potraviny do areálu, tak provozovny přímo v areálu. Zjištěny byly zkažené
potraviny, špatně označené živočišné produkty, ale také nevhodné skladování potravin.
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Subjektům, které problematické potraviny přepravovaly
nebo skladovaly, hrozí pokuty, za nejzávažnější pochybení se sazbou až do výše 50 milionů Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-kontrole-v-arealu-sapa-odhalila-zkazene-potraviny-a-zavadyve-znaceni.aspx
Zdroj: SVS

VEPŘOVÉ MASO ZE ZEMÍ S AFRICKÝM MOREM PRASAT BUDE MUSET
BÝT PŘED UVEDENÍM NA ČESKÝ TRH PŘEDEM VYŠETŘENO
Vydáno: 27. 9. 2018
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 27. 9. 2018
Všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj
původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) budou muset od 2. října být před
uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. Povinnost se bude
vztahovat také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých a produkty z něj.
V souvislosti s výrazným zhoršením nákazové situace V Evropě vydá a zveřejní na úřední
desce ministerstva zemědělství (Mze) Státní veterinární správa (SVS) v pondělí 1. října
mimořádná veterinární opatření, která tuto povinnost příjemcům zásilek nařídí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/veprove-maso-ze-zemi-s-africkym-morem-prasat-bude-muset-bytpred-uvedenim-na-cesky-trh-predem-vysetreno.aspx
Zdroj: SVS

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
BIO JE V KURZU. OBRAT TRHU S BIOPOTRAVINAMI TOTIŽ V ČESKÉ
REPUBLICE KAŽDÝM ROKEM STOUPÁ
Vydáno: 3. 9. 2018
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství
Přiblížit spotřebitelům důvody, proč kupovat biopotraviny, a tím podporovat ekologické
zemědělství v České republice, je cílem 14. ročníku kampaně Září – Měsíc biopotravin. V září se
uskuteční informační a osvětové akce, díky kterým může veřejnost poznat místní biofarmy a
výrobce bioproduktů. Jejich počet i nabídka stále rostou.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/bio-je-v-kurzu-obrat-trhu-s-biopotravinami-totiz-v-ceske-republicekazdym-rokem-stoupa.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

PRAŽŠTÍ HYGIENICI ŠKOLÍ ZAMĚSTNANCE ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Vydáno: 4. 9. 2018
Autor: HSHMP
Informace HSHMP o školení, při kterých byl kladen důraz na časté prohřešky, které hygienici řeší ve
stravovacích provozech.
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci naplňování
strategického dokumentu „Zdraví 2020“, přesněji akčního plánu zaměřeného na oblast správné
výživy a stravovacích návyků, pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti
personálu pražských předškolních a školních kuchyní.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/prazsti-hygienici-skoli-zamestnance-skolnich-jidelen.aspx
Zdroj: HSHMP

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V POTRAVINÁŘSTVÍ
Vydáno: 5. 9. 2018
Autor: MZe
Základní informace a podmínky pro provozování činnosti v potravinářství pro budoucí provozovatele
potravinářského podniku.
Fyzická nebo právnická osoba, která chce zahájit činnost v potravinářství (stát se
provozovatelem potravinářského podniku) na území České republiky, musí zejména splňovat
následující požadavky: bezpečnost vyráběných potravin, výroba potravin, sledovatelnost,
označování a ohlášení nebo registrace činnosti u dozorového orgánu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/zahajeni-cinnosti-v-potravinarstvi.aspxx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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TEST CHIA SEMÍNEK 2018
Vydáno: 5. 9. 2018
Autor: dTest
dTest zapojil do testování 14 vzorků chia semínek. V laboratoři se zjišťovalo, kolik obsahují žádoucích
živin a také to, zda se nepotýkají s nežádoucími pesticidy a mykotoxiny.
Semínka šalvěje hispánské si svou cestu evropským trhem razí teprve devátým rokem. Zdá se
však, že úspěšně. Lví podíl na tom má jejich výživově zajímavé složení, především obsah
důležité omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Zajímalo nás, zda je dobrá pověst chia semínek
oprávněná. Poslali jsme proto jejich zástupce do laboratoře. Ta nám sdělila dobré zprávy –
semínka bez potíží dodržela to, co jsme od nich očekávali.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/test-chia-seminek-2018.aspx
Zdroj: dTest

DOPORUČENÍ HYGIENIKŮ SPOJENÁ SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU
Vydáno: 10. 9. 2018
Autor: HSHMP
HSHMP radí nejen s přípravou zdravých svačin.
Začátek školního roku je vždy obdobím velkých změn a shonu pro děti, rodiče, ale i další
skupiny obyvatel. Plynou z toho i určitá rizika, například v dopravě. Mnozí rodiče stojí před
dilematem, jakou aktovku koupit svým dětem nebo řeší otázku přípravy svačin. Hygienická
stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto přináší několik užitečných doporučení
a rad, která mohou usnadnit řešení nastíněných otázek.

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/doporuceni-hygieniku-spojena-se-zacatkem-skolniho-roku.aspx
Zdroj: HSHMP

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „BEZPEČNOST POTRAVIN A NOVINKY
V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ“
Vydáno: 19. 9. 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.

17

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

Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-bezpecnost-potravin-a-novinky-vpotravinarske-legislative.aspx
Zdroj: PK ČR

TEST JEDLÉ SOLI 2018
Vydáno: 27. 9. 2018
Autor: dTest
Organizace dTest nechala otestovat 19 vzorků různých druhů solí.
I o zdánlivě tak obyčejné potravině, jakou je sůl, se můžeme na internetu dočíst spoustu mýtů.
Některé z nich nás inspirovaly k tomuto testu. Opravdu se kvalita soli zásadně liší podle toho,
odkud sůl pochází? A skutečně různé druhy soli jinak solí? Porovnání 19 vzorků kamenné,
mořské a himalájské soli ukázalo, že chemický základ je ve všech případech stejný. Nicméně
určité rozdíly mezi nimi jsou.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/test-jedle-soli-2018.aspx
Zdroj: dTest
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