PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
ČERVEN 2016
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Platnost od 9. 6. 2016

Vyhláška č. 208/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Platnost od 29. 6. 2016

Nové účinné předpisy
Nařízení vlády č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení
některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a
banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
Účinnost od 1. 6. 2016

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a
zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ve znění
166/2016 Sb.
Účinnost od 1. 6. 2016
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Další legislativa ČR
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – sněmovní tisk č. 275
- třetí čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi a návrh zákona schválen (usnesení č. 1178)
- zákon doručen Senátu 2. 5. 2016
- Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č.
199, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (pozměňovací návrhy)
- Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal

usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 263/2(záznam z jednání)
- Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími
návrhy (usnesení č. 439).
- Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/7
- O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
- Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (usnesení č. 1267).

- Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=275

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství – EU – sněmovní tisk č. 712
- Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 712/0 dne 3. 2. 2016
- Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250)
- 1. čtení proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi
- Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako
tisk 712/1 (přerušuje projednávání)
- Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako
tisk 712/2 (pozměňovací návrhy).
- Projednávání tisku zařazeno na pořad 48. schůze (od 28. června 2016)

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=712
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2016“).

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/06/direct-access.html?ojYear=2016) za měsíc červen.

HYGIENA A BEZPEČNOST
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/874 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí
z Nigérie
ÚV L 145, 2. 6. 2016, s. 18
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/884 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí
rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře
betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho
použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2016) 3181)
ÚV L 146, 3. 6. 2016, s. 29
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1056 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí
nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu
ÚV L 173, 30. 6. 2016, s. 52

KONTAMINANTY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/885 ze dne 3. června 2016, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010, pokud jde o látku „eprinomektin“
ÚV L 148, 4. 6. 2016, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2016/1002 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT,
dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 167, 24. 6. 2016, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2016/1003 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin,
acechinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat,
prochinazid, propamokarb, prohexadion a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 167, 24. 6. 2016, s. 46
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Nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim
v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 172, 29. 6. 2016, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2016/1016 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
ethofumesát, etoxazol, fenamidon, fluoxastrobin a flurtamon v některých produktech a na jejich
povrchu
ÚV L 172, 29. 6. 2016, s. 22

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení Rady (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým
se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou
organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu
sušeného odstředěného mléka
ÚV L 170, 29. 6. 2016, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1058 ze dne 29. června 2016 o ukončení nabídkového řízení
pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením
(EU) 2016/826
ÚV L 173, 30. 6. 2016, s. 57 - Tento akt se vztahuje ke každodennímu řízení záležitostí v
zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/862 ze dne 31. května 2016 o neschválení určitého
zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje
a zdraví dětí
ÚV L 144, 1. 6. 2016, s. 24

EKOLOGICKÉ PRODUKTY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES)
č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde
o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
ÚV L 153, 10. 6. 2016, s. 23
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MASO A MASNÉ PRODUKTY
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/535 ze dne 5. dubna 2016, kterým se mění
příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Singapuru na seznamu třetích
zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Úř. věst. L 89, 6. 4.
2016)
ÚV L 146, 3. 6. 2016, s. 37
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/887 ze dne 2. června 2016, kterým se mění příloha II
rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz
masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod
číslem C(2016) 3215)
ÚV L 148, 4. 6. 2016, s. 6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/922 ze dne 10. června 2016, kterým se mění příloha II
nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je
povolen vstup čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 154, 11. 6. 2016, s. 21

OVOCE A ZELENINA

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se
stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
ÚV L 154, 11. 6. 2016, s. 3

ÚŘEDNÍ KONTROLA

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1024 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (ES)
č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde
o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
ÚV L 168, 25. 6. 2016, s. 1
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NOVINKY
Převzato z: www.bezpecnostpotravin.cz

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: PIUNGER CUTTER – DORT
MODELU (PLASTOVÁ VYKRAJOVÁTKA)
Vydáno: 1. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
PIUNGER CUTTER
značení dle dolepené etikety: dort modelu
ITEM NO:

EAN (kódy neexistují)

1. D9513C 3D2*96

8599513014052

2. D11253 3d5*96
3. D11254 3d2*96

8591125314070
8591125414077

4. D11255 3d2*96
5. D11268 2d5*144

8591125514074
8591126814074

6. D11274 3d2*96

8591127414075

7. D11280 4d5*72
8. D11281 3d2*96

8591128014076
8591128114073

Výrobce/Země původu: neuveden/Čína
Dovozce dle značení: DOBRY s.r.o. Czech Republic (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacích dokladů: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, IČ: 24265292
Prodejce: Phuong Ha Thi, Dolní 104, 580 01 Havlíčkův brod, IČ: 27067432(Prodejna Potraviny,
Sokolská 799, 538 03 Heřmanův Městec)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-piunger-cutter-dort-modelu(plastova-vykrajovatka).aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016-35613-vyhlášení-dort modelu (DOC, 172Kb)

•

2016-35613-vyhlášení-dort modelu (PDF, 489Kb)

•

foto (JPG, 54Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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FALŠOVANÉMU DŽEMU CHYBĚLA TŘETINA OVOCE, ŘETĚZEC NORMA
JEJ MUSÍ STÁHNOUT
Vydáno: 1. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 31. 5. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti NORMA k.s., aby ze všech
poboček řetězce Norma stáhla nevyhovující potravinu Sauerkirsche konfitüre extra (pozn.: višňový
džem extra) v balení 860 g, s označením data minimální trvanlivosti do 11.06.2017, Vyrobeno pro
NORMA,D-90257 Nürnberg, země původu: Německo.
Označení potraviny „extra džem“ je zákonný název chráněný vyhláškou 157/2003 Sb., která zde
stanovuje minimální podíl ovocné složky na 45% obsahu balení, výrobce zároveň na obal uvedl
informaci "vyrobeno z 45 g ovoce na 100 g". Laboratorní analýza ale v předmětné šarži džemu
stanovila podíl ovocné složky pouze na 30,6% a informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl.
Na základě uvedeného zjištění SZPI nařídila, aby prodejce neprodleně stáhnul předmětnou šarži
džemu z celé své tržní sítě, a inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA SKLENIČEK 6 KS
(MERUŇKY)
Vydáno: 3. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
SADA SKLENIČEK 6 ks (meruňky), 60 ml, ITEM NO: 2314515
EAN: 8713123145153 (kód náleží společnosti Profitplant B.V., Ginkgo 48, 1424 LE DE
KWAKEL, Nizozemsko)
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor (dle značení na vnějším obalu): ATENSANA S.R.O., PRAHA 1, REVOLUČNÍ 1082,
110 00 (živnostenské oprávnění zaniklo k datu 8. 1. 2014)
Prodejce: Linh Dao Van, Poděbradova 57, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 66062608
(provozovna: tržnice, Husovo nám. 34, 512 51 Lomnice nad Popelkou)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-6-ks(merunky).aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SADA SKLENIČEK 6 KS
(HRUŠKY)
Vydáno: 3. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
SADA SKLENIČEK 6 ks (hrušky), 57 ml, ITEM NO: 2314514
EAN: 8713123145146 (kód náleží společnosti Profitplant B.V., Ginkgo 48, 1424 LE DE
KWAKEL, Nizozemsko)
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor (dle značení na vnějším obalu): ATENSANA S.R.O., PRAHA 1, REVOLUČNÍ 1082,
110 00 (nedohledatelná společnost)
Prodejce: Linh Dao Van, Poděbradova 57, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 66062608
(provozovna: tržnice, Husovo nám. 34, 512 51 Lomnice nad Popelkou)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-sklenicek-6-ks(hrusky).aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

SVS ZADRŽELA ZÁSILKU ZAPÁCHAJÍCÍHO MASA SMĚŘUJÍCÍHO DO
TRŽNICE SAPA
Vydáno: 3. 6. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 2. 6. 2016.
Státní veterinární zpráva (SVS) zadržela při kontrole vozidla, zásobujícího prodejce a
restaurace v pražské tržnici SAPA, celkem 170 kilogramů masa, vnitřností, krve a masných
výrobků. Naměřená teplota masa byla mnohonásobně vyšší, než je povoleno, a produkty jevily
smyslové změny. Přepravce navíc neměl žádné doklady o původu masa. Z důvodu ohrožení
zdraví spotřebitelů bylo převážené zboží znehodnoceno barvou. Kontrolovaná osoba je bude
muset na své náklady nechat neškodně zlikvidovat. O pokutě rozhodne správní řízení. Podnět
ke kontrole obdržela SVS od Policie ČR.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/svs-zadrzela-zasilku-zapachajiciho-masa-smerujiciho-do-trznicesapa.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: FONDANT AND GUM PASTE
MOLD – TVOŘÍTKO NA MARCIPÁN
Vydáno: 7. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 5. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto silikonové výrobky:
Fondant and gum paste mold
značení dle dolepené etikety: tvořítko na marcipán
ITEM NO:
EAN (kódy neexistují)
D6996 5D4*100
D6998 4D*100

8596996014012
8596998014010

D7000 9D6*100

8597000014011

D7002 8D2*100
8597002014019
D7003 9D6*100
8597003014018
Výrobce/Země původu: neuveden/Čína
Dovozce dle značení: DOBRY s.r.o. Czech Republic (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacích dokladů: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, IČ: 24265292
Prodejce: Phuong Ha Thi, Dolní 104, 580 01 Havlíčkův brod, IČ: 27067432 (Prodejna Potraviny,
Sokolská 799, 538 03 Heřmanův Městec)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-fondant-and-gum-pastemold-tvoritko-na-marcipan.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016-35600-vyhlášení-marcipán (DOC, 171Kb)

•

2016-35600-vyhlášení-marcipán (PDF, 478Kb)

•

foto (JPG, 65Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

MAKRO STAHUJE DALŠÍ FALŠOVANÉ ALJAŠSKÉ TRESKY
Vydáno: 7. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 6. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti MAKRO Cash & Carry ČR
s.r.o., aby neprodleně stáhla ze své tržní sítě závadnou šarži mražené potraviny Aljašská treska
filety v balení 1 kg, s označením data minimální trvanlivosti do 24. 6. 2017, dovozce: Frigoexim s.r.o.,
Březinova cesta 136, Litoměřice, země původu: Čína.
Na obalu potraviny je mj. uvedeno: Hmotnost po odkapání 800g (pozn.: tj. obsah masa 80%).
Laboratorní rozbor ale stanovil obsah masa ve výrobku jen na 46,3% hmotnosti potraviny. Informace
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na obalu tak byla zavádějící ohledně skutečného obsahu masa a SZPI nařídila kontrolované osobě,
aby falšovanou šarži potraviny stáhla z nabídky. Inspekce zároveň s kontrolovanou osobou zahájí
správní řízení o uložení sankce.
Jde o opakovaný případ zjištění falšované mražené ryby odebrané u subjektu Makro od dovozce
Frigoexim s.r.o., viz tisková zpráva z 19. 5. 2016. SZPI zjišťuje v posledním období zvýšený výskyt
falšovaných mražených ryb z dovozu, kde oproti informaci na obalu chybí řádově desítky procent
masa, přehled falšovaných mražených ryb, viz web Potraviny na pranýři.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI ZJISTILA V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH DALŠÍ FALŠOVANÉ MASNÉ
VÝROBKY Z DOVOZU
Vydáno: 7. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 6. 6. 2016.
Při aktuálních kontrolách inspektoři Stání zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali vzorky
masných výrobků, u kterých chyběla část obsahu masa oproti informaci na obalu, v mase byla zjištěna
přítomnost vody nepřiznané na obalu, nebo byl zaměněn druh masa. Jedná se o následující potraviny
v distribuci zejména významech obchodních řetězců:
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-v-obchodnich-retezcich-dalsi-falsovane-masnevyrobky-z-dovozu.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

ROZHODNUTÍ O ODEBRÁNÍ ZNAČKY KVALITY KLASA - HRÁŠEK S
KAROTKOU
Vydáno: 9. 6. 2016
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 7. 6. 2016.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě protokolu o nevyhovujícím výsledku
kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodl o odebrání značky KLASA u
výrobku Hrášek s karotkou společnosti Alibona, a.s., a to k dnešnímu dni.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozhodnuti-o-odebrani-znacky-kvality-klasa-hrasek-skarotkou.aspx
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Zdroj: SZIF
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SVS NAŘÍDILA VRÁTIT ZPĚT DO POLSKA VÍCE NEŽ OSM TUN
KUŘECÍHO KEBABU
Vydáno: 9. 6. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 8. 6. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) na základě kontroly v místě určení zásilky v obci Vranovice v
Jihomoravském kraji pozastavila více než osm tun drůbežího polotovaru k přípravě kebabu. Při
kontrole byly zjištěny vážné nedostatky ve značení zboží. U více než poloviny mraženého masa
označeného jako „Halal“ nedokázal příjemce zásilky doložit jeho původ. Zásilka bude vrácena zpět
výrobci. O pokutě rozhodne správní řízení. Za zjištěná porušení hrozí dle platné legislativy pokuta ve
výši až jeden milion korun.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-naridila-vratit-zpet-do-polska-vice-nez-osm-tunkureciho-kebabu.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

PRODEJCE JIP VÝCHODOČESKÁ STAHUJE ZAHRANIČNÍ FALŠOVANÉ
PÁRKY A MUSÍ TESTOVAT DALŠÍ ŠARŽE
Vydáno: 13. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 6. 2016.
Podle aktuálních zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se v tržní síti nachází
zvýšený počet falšovaných masných výrobků z dovozu s klamavým údajem o obsahu masa. Podíl
masné složky, který výrobci uvádí ve zjištěných případech na obalu, je ve skutečnosti až o desítky
procent nižší. O aktuálních případech informovala SZPI v tiskových zprávách ze dne 6. 6.,
18. 5. nebo 13. 5.
V rámci aktuální kontroly inspekce celostátním opatřením nařídila společnosti JIP východočeská, a.s.,
která provozuje síť prodejen potravin, aby neprodleně stáhla ze své tržní sítě potravinu Párky G&G
Šunkové v balení 380 g, s označením data minimální trvanlivosti do 18. 12. 2017, distributor: P.S.P.
Praha s.r.o., země původu: Německo.
Výrobce na obalu mj. uvedl, že obsah masa v balení je 85%, laboratorní rozbor ale potvrdil přítomnost
masa pouze ze 71,6%. I při zohlednění nepřesnosti měření ve výši 7,1% potravina nevyhovuje
požadavkům právních předpisů, protože uvádí spotřebitele v omyl. SZPI prodejci kromě stažení
závadné šarže nařídila, aby před uvedením na trh nechal na obsah masa laboratorně otestovat tři
následující šarže předmětného výrobku a to na vlastní náklady.
S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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DOVOZY BAZALKY, KORIANDRU, PAPRIKY A CHAPCHU Z LAOSU DO
ČR BUDOU ZADRŽENY
Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ ze dne 13. 6. 2016.
ÚKZÚZ informuje dovozce zeleniny, že Laos vyhlásil zákaz pro vývoz bazalky, koriandru,
papriky a Chapchu (Piper spp.)
Toto opatření vzniklo v souvislosti s velkým počtem zachycených zásilek vyvážených do EU z důvodu
výskytu škodlivých organismů a hygienické závadnosti (mikrobiální kontaminace, obsahem reziduí
pesticidů). Laos uvedené zásilky necertifikuje a pokud budou rostlinolékařským službám předloženy
doklady k zásilkám, budou považovány za falzifikáty. Od června ÚKZÚZ veškeré dovozy uvedených
komodit z Laosu zadrží a zásilky nebudou ve spolupráci s Celní správou propuštěny do navrhovaného
celního režimu.
Zdroj: ÚKZÚZ

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: MORISTE® GLASSWARE 6
PIECES
Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13. 6. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
MORISTE® GLASSWARE 6 pieces
dle dolepené etikety: Sklenice na pití 6 ks, 13,5*7,5 CM, Item No: 2021128
EAN (na dolepené etiketě): 8713120211288 (kód neexistuje)
EAN (na krabici): 6957233101490 (kód neexistuje)
Výrobce/ Dovozce: neuvedeno
Země původu: Čína
Distributor (dle dolepené etikety): V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany,
IČ: 28935799
Prodejce: Hanh Nguyen Thi, Mariánské náměstí 1247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 04616201
(provozovna: Smíšené zboží, Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-moriste%C2%AE-glassware-6pieces.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016_38474_vyhlášení_MORISTE® GLASSWARE 6 pieces (DOC, 172Kb)

•

2016_38474_vyhlášení_MORISTE® GLASSWARE 6 pieces (PDF, 568Kb)

•

IMG_0522 (PDF, 123Kb)
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

KDE HLEDAT INFORMACE O GM PLODINÁCH?
Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin ze dne 13. 6. 2016.
Existuje několik databází, které obsahují údaje o geneticky modifikovaných (dále GM)
plodinách. Proč není vše dostupné na jednom místě a v čem se tyto informační zdroje liší?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/kde-hledat-informace-o-gm-plodinach.aspx
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Převzato z: Biotrin

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SKLENICE NA PITÍ, 3 KS
Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13. 6. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Sklenice na pití, 3 ks, Item No: 2021127
EAN: 8713120211271 (kód neexistuje)
Výrobce/ Dovozce: neuvedeno
Země původu: Čína
Distributor (dle značení na vnějším obalu): ATENSANA s.r.o., Praha 1, Revoluční 1082, 110 00
(nedohledatelná společnost)
Prodejce: TINY GROUP s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 24307351,
společnost ukončila živnost ke dni 22. 3. 2016 (provozovna: Prodejna MAJKA, Havlíčkova 1371, 516
01 Rychnov nad Kněžnou)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sklenice-na-piti-3-ks.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016_39019_vyhlášení_Sklenice na pití, 3 ks (DOC, 173Kb)

•

2016_39019_vyhlášení_Sklenice na pití, 3 ks (PDF, 553Kb)

•

Sada skleniček s barevným dekorem proužků zmenšeno (JPG, 415Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA NA SLOVENSKU PO KONZUMACI OVČÍCH
SÝRŮ
Vydáno: 17. 6. 2016
Autor: SZÚ
Informace Státního zdravotního ústavu ze dne 16. 6. 2016.
Na

Slovensku

probíhá

lokální epidemie klíšťové

encefalitidy

v Košicích,

kde

bylo

zaregistrováno 32 osob, u nichž se potvrdila nákaza klíšťovou encefalitidou po konzumaci
ovčích sýrů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/klistova-encefalitida-na-slovensku-po-konzumaci-ovcichsyru.aspx
Autor článku: MUDr. Jana Košťálová, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ
Odkaz na článek: SZÚ
Zdroj:
•

http://www.promedmail.org, 2. června 2016

•

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1807960-na-slovensku-se-z-ovcich-syru-nekolik-lidi-nakaziloklistovou-encefalitidou, 6. června 2016

•

http://www.svssr.sk/, 10. června 2016

•

EPIDAT, SZÚ

ZAHRANIČNÍ SÝR A ŠUNKA OBSAHOVALY VÍCE SOLI, NEŽ UVÁDĚL
VÝROBCE
Vydáno: 17. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 17. 6. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se při kontrolách potravinářských produktů
zaměřuje i na kontrolu nutričních tvrzení ve složení a v tabulkách s výživovými údaji, kam náleží také
deklarace o obsahu soli. Ze současných lékařských či výživo-poradenských studií, zabývajících se
tématem obsahu soli v potravinách často vyznívá, že populace je tzv. „přesolená“, což má mít
nežádoucí vliv na zdraví spotřebitelů. SZPI aktuálně zjistila dva případy klamání spotřebitele
v následujících potravinách zahraničního původu, kde byl obsah soli vyšší, než bylo uvedeno na
obalech výrobků.
Jednalo se o:
•

Bluedino jemný tavený sýr s Ementálem 140g, s datem minimální trvanlivosti do 26. 07. 2016, od
polského výrobce SERTOP sp. z o o. ul. Przemyslowa 58, 43-100 Tychy. Deklarace obsahu soli byla
2,00g/100g, přičemž analýza prokázala hodnotu 3,39 g soli/100 g výrobku. Vzorek byl odebrán
v provozovně Lidl Česká republika v. o. s., 28. října 1607/16, 692 01 Mikulov.

•

Vepřová šunka Royal, s datem použitelnosti do 24. 5. 16, od německého výrobce Ponnath, Die
Meistermetzker GmbH Bayreutherstr. 40, D-95478 Kemnath. Deklarovaný obsah soli v šunce činil
2,30g/100g, oproti 3,05g soli/100g, ve výrobku. Odběr vzorku se uskutečnil v provozovně Kaufland
Česká republika v.o.s., Sokolská 5300, 76001 Zlín.
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Inspekce prodejcům nařídila celostátní opatření ke stažení výrobku z tržní sítě a s kontrolovanými
osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 613
Zdroj: SZPI

KRABIČKOVÁ „BEZLEPKOVÁ DIETA“ Z INTERNETU OBSAHOVALA
LEPEK
Vydáno: 20. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 6. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla kontrolu sortimentu internetového
obchodu www.adifit.cz, u kterého odebrala vzorky z týdenního stravovacího programu nabízeného
jako bezlepková dieta z nabídky tzv. krabičkové diety.
U pokrmů „Snídaně - pomazánka s řapíkatým celerem, drůbeží šunka, vícezrnné pečivo“ a „Snídaně domácí marmeláda s vícezrnným pečivem, hroznové víno“ s datem použitelnosti do 3. 5. 2016 však
laboratorní analýza prokázala přítomnost vysokého obsahu lepku v množství nad 8000 mg/kg
(maximální limit činí 20 mg/kg).
Distribucí pokrmu došlo k přímému ohrožení osob trpících alergii na lepek, kterým by konzumace
uvedených pokrmů mohla způsobit vážné zdravotní komplikace. Pokrmy vyráběla společnost Adifit
s.r.o., Na Stráni 750/23, 31200 Plzeň, v provozovně na ulici Školní 400/2, Plzeň.
S provozovatelem inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

LOGO KLASA SE OBJEVÍ NA OBALECH DALŠÍCH PĚTI KVALITNÍCH
VÝROBKŮ
Vydáno: 20. 6. 2016
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 16. 6. 2016.
Celkem pět výrobků získalo nově značku kvality KLASA. Společnosti "AGRO-LA" a UNILEVER
ČR rozšířily škálu již oceněných produktů každý o svou novinku s jedinečnou příchutí. Nově
byly oceněny také mouky výrobce Pejšův mlýn Sedlčany. V současné době najdou spotřebitelé
značku KLASA na 1063 výrobcích od 217 výrobců.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://bezpecnostpotravin.cz/logo-klasa-se-objevi-na-obalech-dalsich-peti-kvalitnichvyrobku.aspx
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Zdroj: SZIF
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VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: SALMONELA V CHLAZENÉM KRŮTÍM
MASE Z POLSKA V SÍTI TESCO
Vydáno: 21. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 6. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého
varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci o zjištění závadné potraviny Indrol – Chutné
krůtí maso (krůtí mletý masný polotovar s přidanou vepřovou bílkovinou), v balení 520 g, číslo
šarže: 16052704, výrobce: INDROL sp. z o. o. sp.k., Polsko. Analýza u výrobku potvrdila
kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella.
Výrobek byl v distribuci společnosti Tesco Stores ČR, a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobek byl
označen údajem „spotřebujte do: 3. 6. 2016“, v tržní síti se již nenachází. SZPI důrazně doporučuje
všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej
nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.
Inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SVS VRÁTILA DO POLSKA PŘES 160 000 KS VAJEC KVŮLI ZÁVADÁM
VE ZNAČENÍ
Vydáno: 22. 6. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 22. 6. 2016.
Na základě kontroly na cestě, provedené společně s celníky, a následné kontroly, provedené v
místě určení zásilky v třídírně vajec v Praze 9, vrátila Státní veterinární správa (SVS) zpět do
Polska více než 160 000 kusů vajec. Část vrácených vajec nebyla označena vůbec, část byla
označena částečně, nečitelně či neúplně. Vejce proto nemohla být puštěna na trh.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-vratila-do-polska-pres-160-000-ks-vajec-kvuli-zavadamve-znaceni.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

HYGIENICI V LOŇSKÉM ROCE ODHALILI 74 NEBEZPEČNÝCH VÝROBKŮ
Vydáno: 22. 6. 2016
Autor: MZ ČR
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 6. 2016.
Hygienici v roce 2015 odhalili celkem 74 nebezpečných výrobků. Vyplývá to z aktuální Zprávy o
činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.
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„V loňském roce se jednalo o 26 kosmetických přípravků, 27 hraček, 18 předmětů určených pro
styk s potravinami a 3 výrobky pro děti do 3 let. V letošním roce jsme frekvenci kontrol, mimo
jiné díky nárůstu hlášení výskytu nebezpečných výrobků v rámci členských zemí EU, zvýšili a
od ledna jsme nebezpečných výrobků odhalili již téměř 130,“upřesňuje hlavní hygienik ČR
Vladimír Valenta.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/hygienici-v-lonskem-roce-odhalili-74-nebezpecnychvyrobku.aspx
Přílohy
•

2016-06-21_TZ_Nebezpečné výrobky_2015 (DOC, 237Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

NA ČESKÝ TRH SE DOSTALO PŘES 20 TUN VEPŘOVÉHO KOLENE OD
NEREGISTROVANÉHO BRITSKÉHO VÝROBCE
Vydáno: 24. 6. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 24. 6. 2016.
Na český trh se začátkem letošního roku dostalo více než 20 tun vepřového kolene od
britského výrobce, který nebyl schválen a registrován, a v důsledku toho nebyl pod dozorem
tamních veterinárních orgánů. O případu informovala v nedávné době ostatní členské státy EU
Velká Británie prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Tuzemští příjemci přijali
zboží v dobré víře a nenesou na dovozu nezkontrolovaného zboží žádnou odpovědnost.
Mražené maso má údajně datum spotřeby až do roku 2017, je tedy možné, že může být ještě na
skladu některých odběratelů. Ti mají povinnost jej pozastavit a jako potenciálně nebezpečnou
potravinu vrátit distributorovi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/na-cesky-trh-se-dostalo-pres-20-tun-veproveho-kolene-odneregistrovaneho-britskeho-vyrobce.aspx
Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: POTRAVINOVÁ FÓLIE
Vydáno: 27. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 6. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Potravinová fólie, 30 m,
EAN: 8594054091050 (kód neexistuje)
Výrobce/Dovozce/Země původu: neuvedeno
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Distributor (dle nabývacího dokladu): LUTON Group, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ:
24285439 (společnost se na dané adrese nevyskytuje a nekomunikuje)
Prodejce: provozovna: Potraviny, Mírové náměstí, Thanh Binh Nguyen, Hornická 658, 384 11
Netolice IČ: 68922566
(provozovna: Potraviny, Mírové náměstí 52, 384 11 Netolice)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-potravinova-folie.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016_41169_vyhlášení_Potravinová fólie (DOC, 169Kb)

•

2016_41169_vyhlášení_Potravinová fólie (PDF, 477Kb)

•

Potravinová folie (JPG, 253Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: SNÍDAŇOVÁ SADA BATMAN
Vydáno: 27. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 6. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví
č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Snídaňová sada Batman
(talíř, miska, hrnek)
EAN kód: 4043891253298
Výrobce: neuvedeno
Země původu: Čína
Dovozce: p:os Handels GmbH, Ostenallee 1-3, 59063 Hamm, Německo
Distributor: Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha
Prodejce: prodejny Kauflandu v České republice
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-snidanova-sadabatman.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016_40547_vyhlášení_Snídaňová sada Batman (DOC, 171Kb)

•

2016_40547_vyhlášení_Snídaňová sada Batman (PDF, 544Kb)

•

foto_Snídaňová sada Batman (PDF, 537Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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STANOVENÍ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU: ALOBAL, ŠÍŘKA 29 CM,
DÉLKA 10 A 20 M
Vydáno: 28. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 6. 2016.
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:
1/ ALOBAL, šířka 29 cm, délka 10 m, EAN: 8595593200057
2/ ALOBAL, šířka 29 cm, délka 20 m, EAN: 8595593200064
(oba EAN kódy patří společnosti FRIST s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9)
Výrobce/Dovozce/Země původu: neuvedeno
Distributor (dle nabývacího dokladu): LUTON Group, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ:
24285439 (společnost se na dané adrese nevyskytuje a nekomunikuje)
Prodejce: Thanh Binh Nguyen, Hornická 658, 384 11 Netolice IČ: 68922566(provozovna: Potraviny,
Mírové náměstí 52, 384 11 Netolice)
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-alobal-sirka-29-cm-delka10-a-20-m.aspx
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné
fotografie v příloze.
Přílohy
•

2016_41132_vyhlášení_ALOBAL (DOC, 170Kb)

•

2016_41132_vyhlášení_ALOBAL (PDF, 515Kb)

•

Alobal_10m_a_20m (JPG, 279Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

SVS ULOŽILA ZA PRODEJ VÍCE NEŽ 100 TUN FALEŠNÉHO SÝRA
REKORDNÍ POKUTU
Vydáno: 28. 6. 2016
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 28. 6. 2016.
Státní veterinární správa (SVS) uložila dosud nejvyšší pokutu za porušení legislativy v oblasti
potravin živočišného původu ve své historii. Pokuta ve výši 2,5 milionu Kč byla společnosti
KOVÁŘ plus s. r. o. uložena za to, že uvedla na trh nejméně 106 tun klamavě označené
náhražky sýru eidam obsahující rostlinný tuk, navíc neznámého původu. Firma již dříve uvedla
na trh dalších 268 tun stejně označeného výrobku neznámého původu. Zde se však vzhledem
ke skončenému datu spotřeby nepodařilo prokázat, že byli zákazníci v informacích o složení
také klamáni.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-ulozila-za-prodej-vice-nez-100-tun-falesneho-syrarekordni-pokutu.aspx
Oddělení vnější komunikace SVS
Zdroj: SVS

KOKTEJLOVÁ SMĚS HERBALIFE KLAMALA O OBSAHU VITAMÍNU D
Vydáno: 29. 6. 2016
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 6. 2016.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pokračuje v kontrolách internetového prodeje
včetně prodeje tzv. potravin pro zvláštní výživu. Aktuálně inspektoři zjistili o třetinu nižší než na obale
deklarovaný obsah vitamínu D u potraviny pro zvláštní výživu Herbalife 24 Formula 1 Sport vanilka,
Výživná bílkovinná koktejlová směs v prášku v balení 780 g, s označením data minimální trvanlivosti
do 9/2016, označení šarže: 994669BG3, dovozce do ČR: CALWELL s.r.o., Martinická 987, 197 00
Praha 9, země původu: USA. Výrobce na obalu mj. uvedl, že obsah vitamínu D je 18µg v 1
doporučené dávce o velikosti 26g. Laboratorní rozbor ale ve výrobku potvrdil pouze koncentraci 12,5
µg/ 26g a informace na obalu tak mohla uvést spotřebitele v omyl ohledně obsahu vitamínu D.
Inspektoři SZPI odebrali závadnou šarži prostřednictvím e-shopu http://www.herbaprodukt.cz/ a
s provozovatelem Mgr. Ing. Tomášem Gardiančíkem, Ostrava, zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

NOVELA VINAŘSKÉHO ZÁKONA OMEZÍ FALŠOVÁNÍ VÍNA
Vydáno: 29. 6. 2016
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 23. 6. 2016.
Zemědělský výbor dnes projednal připravovanou novelu zákona o vinohradnictví a vinařství,
která má za cíl bojovat proti různým formám černého trhu s vínem. Zpřísňuje například
podmínky dovozu nebaleného vína a zvyšuje pokuty za jeho falšování.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/novela-vinarskeho-zakona-omezi-falsovani-vina.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

20

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

