PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
ZÁŘÍ 2017
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony.
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Nařízení vlády č. 316/2017 Sb. o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v
odvětví cukru.
Platnost od 27. 9. 2017
Účinnost od 1. 10. 2017

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů.
Platnost od 14. 7. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017
Vyhláška č. 238/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
Platnost od 9. 8. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017
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Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění 210/2017 Sb.
Účinnost od 1. 9. 2017
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se provádí školský zákon pro školy zřizované Ministerstvem vnitra
ve znění 238/2017 Sb.
Účinnost od 1. 9. 2017

LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2017“)

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU
(http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/09/direct-access.html?ojYear=2017) za měsíc září.

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1595 ze dne 21. září 2017, kterým se schvaluje změna
specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení, která není menšího rozsahu (Gorgonzola (CHOP))
ÚV L 244, 22. 9. 2017, s. 1

KONTAMINANTY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1558 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bromelain podle maximálního limitu reziduí
ÚV L 237, 15. 9. 2017, s. 67
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1559 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU)
č. 37/2010 za účelem klasifikace maximálního limitu reziduí látky alarelin
ÚV L 237, 15. 9. 2017, s. 69
Nařízení Komise (EU) 2017/1777 ze dne 29. září 2017, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné
látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí,
dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol,
spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu
ÚV L 253, 30. 9. 2017, s. 1
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NÁHRADA CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI HMOTNOSTI
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1522 ze dne 2. června 2017, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky
na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
ÚV L 230, 6. 9. 2017, s. 1
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1522 ze dne 2. června 2017, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní
požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci
hmotnosti (Úř. věst. L 230, 6. 9. 2017)
ÚV L 234, 12. 9. 2017, s. 7
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NOVINKY
Převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

DOPROVODNÉ AKCE V RÁMCI 50. VÝROČÍ VZNIKU SVS
Vydáno: 6. 9. 2017
Autor: SVS
Informace SVS o doprovodných aktivitách k 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy.
Letos v září uplynulo padesát let od vzniku Ústřední veterinární správy, přímé předchůdkyně
Státní veterinární správy. Ústřední veterinární správa byla s účinností od 1. září 1967 zřízena
jako samostatná rozpočtová organizace, která „z pověření ministerstva“ plnila stanovené úkoly
v řízení veterinární činnosti na území celého státu.
V rámci hlavní oslavy 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy jsou připravovány
následující doprovodné akce:
Vernisáž výstavy „Koně očima význačných českých animalistů“
Odborná konference k problematice ochrany zvířat proti týrání na VFU Brno
Porada „Veterinární péče v českých zemích – tradice úspěšná a zavazující“
Jednání kompetentních veterinárních autorit středoevropských států
Hygiena a technologie potravin: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Akce organizované jednotlivými krajskými veterinárními správami
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/doprovodne-akce-v-ramci-50-vyroci-vzniku-svs.aspx
Zdroj: SVS

VŠECHNA VEJCE A VAJEČNÉ PRODUKTY Z OSTATNÍCH ZEMÍ EU MUSÍ
BÝT ODE DNEŠKA PŘED UVEDENÍM NA ČESKÝ TRH VYŠETŘENA NA
FIPRONIL
Vydáno: 7. 9. 2017
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 6. 9. 2017.
Počínaje dnešním dnem budou muset všichni příjemci zásilek vajec vyprodukovaných
v ostatních zemích EU a produktů z nich nechat toto zboží vyšetřit na chemickou látku fipronil.
Uvolnit na český trh je budou moci až v případě vyhovujícího výsledku vyšetření.
Aktuální zpřísnění mimořádného veterinárního opatření Státní veterinární správy (SVS) z
10. srpna, které ukládalo podobnou povinnost pro vejce a vaječné produkty z Belgie a
Nizozemska, souvisí s aktuálním vývojem tzv. kauzy fipronil. Za nesplnění nebo porušení
povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do
výše 2 mil. Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vsechna-vejce-a-vajecne-produkty-z-ostatnich-zemi-eumusi-byt-ode-dneska-pred-uvedenim-na-cesky-trh-vysetrena-na-fipronil.aspx
Petr Vorlíček
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tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
Související informace: "Fipronil: odpovědi na často kladené dotazy"

ANALÝZA SZPI NEPOTVRDILA NADLIMITNÍ PŘÍTOMNOST FIPRONILU
VE ZLATÝCH VĚNEČCÍCH OPAVIA
Vydáno: 8. 9. 2017
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 9. 2017.
Toxikologický rozbor potraviny - Opavia Zlaté věnečky žloutkové, prodávající: Mondelez Czech
Republic s.r.o. – úředně odebrané ke kontrole v minulých dnech inspektory Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI), nepotvrdil nadlimitní přítomnost kontaminantu fipronil.
Laboratorní analýza identifikovala přítomnost kontaminantu pouze na hranici zjistitelnosti
akreditovanou laboratorní metodou a výsledná hodnota i při započtení nejistoty měření
nedosáhla limitů, které jsou stanoveny pro použité suroviny a potraviny předpisy EU na 0,005
mg/kg (miligramů kontaminantu na 1 kilogram potraviny).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/analyza-szpi-nepotvrdila-nadlimitni-pritomnost-fipronilu-vezlatych-veneccich-opavia.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

SZPI ZAKÁZALA 10 TUN SUŠENÉHO OVOCE Z ČÍNY OBSAHUJÍCÍ
ZAKÁZANÝ PESTICID CARBOFURAN
Vydáno: 11. 9. 2017
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 9. 2017.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol přítomnosti pesticidů
v potravinách zjistila celkem 9 715 kg nevyhovujícího sušeného ovoce goji původem z Číny
(známého též jako kustovnice čínská). U tří kontrolovaných šarží laboratorní rozbor SZPI
prokázal kontaminaci pesticidy ze skupiny Carbofuranů, které jsou v EU zakázané.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/szpi-zakazala-10-tun-suseneho-ovoce-z-ciny-obsahujicizakazany-pesticid-carbofuran.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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MINISTR JUREČKA JEDNAL S ŘEDITELEM EFSA URLEM O
BEZPEČNOSTI POTRAVIN A AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH, NAPŘÍKLAD
O FIPRONILU VE VEJCÍCH
Vydáno: 12. 9. 2017
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 12. 9. 2017.
Možnosti spolupráce mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Českou
republikou byly tématem dnešního jednání ministra zemědělství Mariana Jurečky a výkonného
ředitele EFSA Bernharda Urla. Hovořili také o tom, jak ji dále rozvíjet, o možném zapojení
českých vědců do vědeckých panelů EFSA a rovněž o aktuálních problémech, jako je fipronil
ve vejcích, africký mor prasat a salmonela v chovech nosnic.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-jednal-s-reditelem-efsa-urlem-o-bezpecnostipotravin-a-aktualnich-problemech-napriklad-o-fipronilu-ve-vejcich.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT OFICIÁLNĚ UZNALA ČR
PROSTOU PTAČÍ CHŘIPKY
Vydáno: 12. 9. 2017
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 11. 9. 2017.
Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně zveřejnila oficiální prohlášení zaslané
Státní veterinární správou (SVS) koncem letošního června a deklarovala tak, že je Česká
republika od 23. 6. 2017 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je nesmírně důležitý
pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-oficialne-uznala-crprostou-ptaci-chripky.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS
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GOJI BERRY (KUSTOVNICE ČÍNSKÁ) DOVÁŽENÁ DO ČR MŮŽE ZDRAVÍ
POŠKODIT A NE ZLEPŠIT
Vydáno: 13. 9. 2017
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu k bezpečnosti kustovnice
čínské.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/goji-berry-(kustovnice-cinska)-dovazena-do-cr-muze-zdraviposkodit-a-ne-zlepsit.aspx
J. Ruprich, Brno, 13. 9. 2017
•

Goji berry (Kustovnice čínská) dovážená do ČR může zdraví poškodit a ne zlepšit (pdf, 376 kB)
Zdroj: SZÚ

DROGERIE ROSSMANN INFORMUJE O STAŽENÍ POTRAVINY
Vydáno: 13. 9. 2017
Autor: SZPI, Rossmann s.r.o.
Informace SZPI ze dne 13. 9. 2017.
Společnost ROSSMANN s.r.o. na svých webových stránkách informuje spotřebitele o stažení
potraviny EnerBio – tabulka nugátu s rýžovým nápojem a s kousky kakaových bobů, šarže:
L17045. U výrobku existuje podezření na výskyt cizích úlomků.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

PŘÍJEMNÉ PŘEKVAPENÍ - NÍZKÝ OBSAH TRANS-MASTNÝCH KYSELIN
V MATEŘSKÉM MLÉCE V ČR
Vydáno: 14. 9. 2017
Autor: SZÚ, CZVP
Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ hodnotí pozitivně výsledek obsahu TFA v mateřském mléce.
Jedním z parametrů kvality tuku v dietě je i obsah tzv. trans-mastných kyselin (TFA), které jsou
považovány za zdravotně škodlivější než nasycené masné kyseliny známé z živočišných tuků.
SZÚ ve spolupráci s hygienickou službou zhodnotil dlouhodobou snahu o výchovu
spotřebitelů ke zdravé výživě, ale i snahu výrobců o produkci ztužených tuků (margarinů) na
trhu v ČR. Analýzou 69 vzorků mateřského mléka náhodně vybraných kojících žen v celé ČR se
podařilo zhodnotit, kolik těchto TFA mají ve své dietě a jak tedy ovlivňují negativně nejen sebe,
ale i své malé děti.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/prijemne-prekvapeni-nizky-obsah-trans-mastnych-kyselin-vmaterskem-mlece-v-cr.aspx
J. Ruprich a kol.
Brno, 8. 9. 2017
Zdroj: SZÚ
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ KE SVĚTOVÉMU DNI VÝŽIVY (WORLD FOOD
DAY), 16. 10. 2017
Vydáno: 15. 9. 2017
Autor: MZe
Seminář ke Světovému dni výživy se koná 16. října v budově Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Společností pro výživu a za podpory Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze pořádají seminář ke Světovému dni výživy (World Food Day),
jež se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro
výživu a zemědělství (16. října 1945).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/pozvanka-na-seminar-ke-svetovemu-dni-vyzivy-(world-foodday)-16-10-2017.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

SPOTŘEBA ALKOHOLU A TABÁKU V ČESKÉ REPUBLICE JE STÁLE
VYSOKÁ
Vydáno: 20. 9. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 9. 2017.
V roce 2016 proběhl již potřetí Národní výzkum o spotřebě tabáku a alkoholu v dospělé
populaci České republiky. Vyplývá z něj, že spotřeba alkoholu a tabáku v naší populaci je stále
na poměrně vysoké úrovni, přibylo uživatelů elektronických cigaret, kouří více mužů než žen a
celoživotně abstinuje pouze 3,8 % dospělých.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/spotreba-alkoholu-a-tabaku-v-ceske-republice-je-stalevysoka.aspx
Pro
více
informací
kontaktujte
Ministerstvo
odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

zdravotnictví

ČR,

tel.:

224

972 166

Přílohy
•

2017-09-18_TZ_Výsledky tabák alkohol (DOC, 216Kb)

•

Národní výzkum tabák 2016 (PDF, 601Kb)

•

TK SZU 2017 ALKOHOL (PDF, 496Kb)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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ČLR PŘISLÍBILA ODKLAD ZAVEDENÍ NOVÉHO CERTIFIKÁTU PRO
DOVOZ NÍZKORIZIKOVÝCH POTRAVIN
Vydáno: 20. 9. 2017
Autor: MZe
Informace Ministerstva zemědělství ze dne 19. 9. 2017.
Dne 2. srpna 2017 Evropská komise požádala jménem všech členských států čínský úřad
AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the
People's Republic of China) o poskytnutí přechodného období pro zavedení nového certifikátu
pro dovoz potravin nepodléhajících veterinárním nebo fytosanitárním schválením do ČLR.
Nová povinnost má vejít v platnost od 1. října 2017 na základě dekretu AQSIQ č. 327/2016,
nicméně dle vyjádření čínské strany a Evropské komise bude přechodné období minimálně v
délce 12 měsíců poskytnuto.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/clr-prislibila-odklad-zavedeni-noveho-certifikatu-pro-dovoznizkorizikovych-potravin.aspx
PŘÍLOHY
•

Dekret AQSIQ č. 327/2016 (PDF, 680 KB)

•

Notifikace ve WTO z 19. června 2017 (PDF, 402 KB)
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

CHALUPÁŘSKÉ VEPŘOVÉ MASO OBSAHOVALO KOUSKY PLASTOVÉ
FÓLIE
Vydáno: 20. 9. 2017
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 18. 9. 2017.
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) zjistili na základě laboratorního vyšetření
výrobku Chalupářské vepřové maso Delux, baleno ve skle, hmotnost 300 g, země původu
Polsko, DMT 3. 6. 2020, odebraného v distribučním skladu v Praze 4, že jedno balení výrobku
obsahovalo nežádoucí příměs, a to kousek plastové fólie světle modré barvy o velikosti cca 12
mm. Potravina není bezpečná dle čl. 14 bodu 1 Nařízení č. 178/2002.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/chaluparske-veprove-maso-obsahovalo-kousky-plastovefolie.aspx
Zdroj: SVS
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PRODEJCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PRODÁVAL MASO ZE
ŠPANĚLSKA OZNAČENÉ ZA ČESKÉ
Vydáno: 21. 9. 2017
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 21. 9. 2017.
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy v Královéhradeckém kraji provedli dne 19. 9. 2017
kontrolu prodeje masa v prodejně NOVÁK MASO-UZENINY v Rychnově nad Kněžnou, při které zjistili
závažný nedostatek. V informaci pro spotřebitele na cedulkách u cca 12 kilogramů nabízeného
vepřového masa umístěného v prodejní vitríně (vepřové krkovice bez kosti, vepřová kýta bez kosti) byl
klamavě uveden „původ masa Česká republika“ (včetně názvu údajného výrobce), ve skutečnosti se
jednalo o maso ze Španělska. Celkové množství takto klamavě označeného vepřového masa
v chladicí prodejní vitríně bylo cca 12 kg. Osoba přítomná kontrole ihned klamavě označené vepřové
maso přeznačila správným údajem. S prodejcem bude zahájeno řízení, dle platné legislativy může
hrozit pokuta až do výše 50 mil Kč.
Zdroj: SVS

ZÁSILKA ZMRAZENÉHO KRŮTÍHO MASA BYLA VRÁCENA ZPĚT DO
POLSKA
Vydáno: 22. 9. 2017
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 21. 9. 2017.
Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s celní správou vrátila zpět do Polska zásilku
9 500 kg zmrazeného krůtího strojně odděleného masa, u kterého nebyla dodržena skladovací
mrazírenská teplota v průběhu přepravy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/zasilka-zmrazeneho-krutiho-masa-byla-vracena-zpet-dopolska.aspx
Zdroj: SVS

MIKROPLASTY V PITNÉ VODĚ - STANOVISKO SZÚ
Vydáno: 25. 9. 2017
Autor: SZÚ
Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu
Národní referenční centrum pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu vydalo stanovisko ke zprávě
o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku.
•

Stanovisko ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku (153,03
KB)
Zdroj: SZÚ
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TUNA FALEŠNÝCH ARGUMENTŮ ANEB OTRÁVENÁ VODA V ČESKU
Vydáno: 25. 9. 2017
Autor: MZe
Informace Ministerstva zemědělství ze dne 22. 9. 2017.
Reakce Ministerstva zemědělství na reportáž TV Stream z 19. září 2017 „Otrávená voda.
Alarmující výsledky testů vody v Česku“ Internetové zpravodajství TV Stream uveřejnilo
19. září reportáž nazvanou „Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku“
o znečištění podzemních vod pesticidy. Zazněly v ní zavádějící informace, které téměř vytvářejí
dojem poplašné zprávy. Ministerstvo zemědělství proto považuje za důležité uvést to, co
v reportáži zaznělo, na pravou míru.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tuna-falesnych-argumentu-aneb-otravena-voda-vcesku.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

TESCO STÁHLO PŘES 3,4 TUNY VAFLÍ S NEUVEDENÝM ALERGENEM
Vydáno: 25. 9. 2017
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 9. 2017.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Tesco Stores ČR a.s.,
aby stáhla ze všech svých poboček potravinu TESCO Wafers WITH COCOA FLAVOURED
FILLING v balení 175g, s označením šarže: DMT 241017, prodávající Tesco Stores ČR a.s.,
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, vyrobeno v Polsku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tesco-stahlo-pres-3-4-tuny-vafli-s-neuvedenymalergenem.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

ČESKÝM VÝVOZCŮM SE DAŘÍ NAVYŠOVAT EXPORT ŽIVOČIŠNÝCH
PRODUKTŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ I DÍKY PODPOŘE SVS
Vydáno: 26. 9. 2017
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 26. 9. 2017.
Dozor nad nákazovou situací, zdravím zvířat, nezávadností a kvalitou potravin živočišného
původu nejsou jedinými úkoly Státní veterinární správy (SVS). Dlouhodobě se snaží také
napomáhat uplatňování produkce českých chovatelů a výrobců na zahraničních trzích.
Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí proto
vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. Letos se v této oblasti podařilo
během bilaterálních jednání zatím vyjednat či aktualizovat 13 veterinárních osvědčení
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umožňujících vývoz živočišných produktů z ČR a rozjednat několik dalších. I díky tomu se letos
daří zvyšovat vývoz většiny živočišných produktů do třetích zemí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ceskym-vyvozcum-se-dari-navysovat-export-zivocisnychproduktu-do-tretich-zemi-i-diky-podpore-svs.aspx
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

BRUSEL DAL NÁVOD, JAK NA DVOJÍ KVALITU POTRAVIN. TEĎ JE TO
NA JEDNOTLIVÝCH STÁTECH, VZKAZUJE JOUROVÁ
Vydáno: 26. 9. 2017
Autor: ČTK
Na evropském trhu jsou podle komisařky Věry Jourové nejspíš stovky výrobků, jejichž kvalita
v obchodech ve východních členských zemích je horší než na západě EU. Evropská komise dala
členským zemím návod, jak využívat stávající legislativu k vyřešení problému. Nyní podle Jourové
musí národní orgány “sebrat odvahu pustit se do něčeho nového“.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/brusel-dal-navod-jak-na-dvoji-kvalitu-potravinted-je-to-na/r~3726de28a2b011e7b128002590604f2e/
Zdroj: Aktuálně.cz

MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V
RESORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2016
Vydáno: 27. 9. 2017
Autor: MZe
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a
vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2016.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/monitoring-cizorodych-latek-v-potravnich-retezcich-vresortu-zemedelstvi-v-roce-2016.aspx
Příloha:
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v
resortu zemědělství v roce 2016 (pdf, 7,76 MB)
Zdroj: MZe
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
MINISTR JUREČKA: VE ŠKOLÁCH A NEMOCNICÍCH BY SE MĚLO
POUŽÍVAT VÍCE BIOPOTRAVIN A REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
Vydáno: 1. 9. 2017
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 1. 9. 2017.
Dopis adresovaný zřizovatelům škol, nemocnic a dalších veřejných institucí, které poskytují
společné stravování, odeslal v uplynulých dnech ministr zemědělství Marian Jurečka. Apeluje v
něm na větší využívání regionálních potravin a biopotravin v provozech společného stravování.
Dnes také odstartoval už třináctý ročník akce Září – Měsíc biopotravin a ekologického
zemědělství.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-jurecka-ve-skolach-a-nemocnicich-by-se-melopouzivat-vice-biopotravin-a-regionalnich-produktu.aspx
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

DOSAVADNÍ KONTROLY SVS NEZJISTILY TOXICKÝ FIPRONIL VE
VEJCÍCH A MASE, ANI JEHO POUŽÍVÁNÍ V ČESKÝCH CHOVECH
Vydáno: 1. 9. 2017
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 1. 9. 2017.
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s kauzou, v jejímž rámci byla v potravinách
živočišného původu v některých evropských zemích zjištěna chemická látka fipronil, dosud
provedla 261 vyšetření vajec, vaječných výrobků a drůbežího masa. Další vzorky ještě čekají na
vyšetření. V žádném z dosud vyšetřených vzorků nebyl toxický pesticid zjištěn. Používání této
látky nebylo zjištěno ani při dosavadních kontrolách v chovech hospodářských zvířat.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/dosavadni-kontroly-svs-nezjistily-toxicky-fipronil-ve-vejcicha-mase-ani-jeho-pouzivani-v-ceskych-chovech.aspx
Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího SVS
Zdroj: SVS
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NUTRIVIGILANCE – ZDRAVOTNÍ POTÍŽE PO KONZUMACI ÚHOŘOVCE
MOŘSKÉHO
Vydáno: 6. 9. 2017
Autor: SZÚ, CZVP
Informace SZÚ o prevenci potíží - správné tepelné úpravě úhořovce mořského.
Na začátku letošního roku jsme Vás informovali o gastrointestinálních potížích, které se mohou u
vnímavých jedinců objevit po konzumaci máslové ryby (Modrohlav, Pamakrela temná, Pamakrela
olejnatá), pokud si ji dopřejí ve větším množství. Na základě hlášení přijatého systémem Nutrivigilance
v srpnu 2017, bychom tento článek věnovali rybám, jejichž krev obsahuje jedovatý toxin, který byl s
největší pravděpodobností i příčinou zdravotních potíží konzumenta. S těmito rybami se může na talíři
setkat každý, ale etiketa, ani prodejci ryb v supermarketech bohužel spotřebiteli nesdělují, jak se velmi
jednoduše dá případným nežádoucím zdravotním účinkům předejít. Stačilo by přibalit malý letáček
s informací a třeba i kuchařským receptem. Chcete-li se poučit, přečtěte si informaci níže.
Celá aktualita:
Intoxikace_uhor_morsky_JR.pdf (459,92 KB, 05. 09. 2017)
S. Bischofová a J. Ruprich
Brno, 5. 9. 2017
Zdroj: SZÚ

TRŽBY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Vydáno: 15. 9. 2017
Autor: SOCR ČR
Informace SOCR ČR Tržby za ubytování a stravování: Růst nadále rychlejší než ve službách celkem.
Reálný růst tržeb za ubytovací a stravovací služby se letos v červenci vrátil na jednocifernou úroveň.
Přesto je však jejich tempo v trendu již od jara 2015 výrazně rychlejší než v úhrnu za celý sektor
služeb České republiky. Výkonnost ubytovacích a stravovacích služeb je tak dlouhodobě, co se
dynamiky tržeb týká, tahounem celého sektoru.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/trzby-za-ubytovani-a-stravovani-rust-nadale-rychlejsi-nez-vesluzbach-celkem/
Zdroj: SOCR ČR
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