PŘEHLED LEGISLATIVY A NOVINEK ZA OBDOBÍ
ZÁŘÍ 2019
LEGISLATIVA ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/

Nové účinné předpisy
Nařízení vlády č. 190/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých
podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o
změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Platnost od 8. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů
Platnost od 15. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Vyhláška č. 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečních zvířat a
podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Platnost od 22. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Vyhláška č. 218/2019 Sb. o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Platnost od 30. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
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Zrušené předpisy
Vyhláška č. 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd
Platnost od 19. 9. 2006
Účinnost od 1. 10. 2006
Zrušeno k 1. 9. 2019 (218/2019 Sb.)
Vyhláška č. 194/2004 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečních zvířat a
podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Zrušeno k 1. 9. 2019 (211/2019 Sb.)
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE
PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A
JEJÍM ZNEUŽITÍ
Poslední změna: 17. 9. 2019

Cíle návrhu
Mezi hlavní principy navrhované právní úpravy patří zjednodušení konceptu významné tržní síly, která
bude konstruována jako ekonomická převaha stanovená na základě obratového kritéria jedné smluvní
strany nad druhou smluvní stranou, kdy smluvní strana s vyšším čistým obratem než druhá smluvní
strana má vždy ekonomickou převahu, tzn. významnou tržní sílu. Dále dochází k úpravě zneužití
významné tržní síly, kterého se bude moci dopustit odběratel (popř. aliance), jestliže působí v
zemědělském a potravinovém řetězci a jeho obrat za poslední účetní období překročí 5 mld. Kč. Návrh
upřesňuje, kdy se bude jednat o zneužití významné tržní síly – zejména při pozdní splatnosti, platbách
za přijetí do prodeje, rušení objednávek, jednostranné změně smluvních podmínek, nesouvisejících
platbách, náhradě za zhoršení jakosti dodávky, odmítnutí písemného potvrzení smlouvy, zneužití
obchodního tajemství, odvetných opatřeních za uplatňování zákonných práv nebo odškodnění za
náklady na stížnosti. Závěrem návrh definuje zakázané praktiky, kdy pokud nebudou sjednány ve
smlouvě, půjde o vratky, platby za akceptaci zboží k nabídce, náklady na slevy, náklady na reklamu,
platbu za uvedení na trh, úhradu za pracovníky a úpravu obchodních prostor.

Historie procesu
Vláda
17. 9. 2019 – V připomínkovém řízení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6637397.htm
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NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ JEDNOTKOVÉ VÝŠE POPLATKU
ZA PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODU ODEBÍRANOU ZE ZDROJE PŘÍRODNÍ
MINERÁLNÍ VODY
Poslední změna: 27. 9. 2019

Cíle návrhu
Nařízení vlády stanovuje jednotkovou cenu poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje
přírodní minerální vody z původních 6 Kč/m3 na 9 Kč/m3.

Historie procesu
Vláda
17. 9. 2019 – V připomínkovém řízení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6638479.htm
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LEGISLATIVA EU
Zdroj: http://eur-lex.europa.eu („© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2019“)

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU (https://eurlex.europa.eu/oj/2019/09/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc září.

LIMITY REZIDUÍ
Nařízení Komise (EU) 2019/1559 ze dne 16. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a

Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro

cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol a tembortion v nebo na některých produktech (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 239, 17. 9. 2019, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2019/1561 ze dne 17. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí chlormequatu
v pěstovaných houbách (Text s významem pro EHP)
ÚV L 240, 18. 9. 2019, s. 1
Nařízení Komise (EU) 2019/1582 ze dne 25. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí imazalilu v nebo
na některých produktech (Text s významem pro EHP)
ÚV L 246, 26. 9. 2019, s. 1

GMO
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1579 ze dne 18. září 2019, kterým se mění rozhodnutí
2008/933 / ES, 2009/814 / ES a 2010/429 / EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82 / EU, 2012/83 / EU,
2012/347 / EU, 2013/649 / EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU)
2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU)
2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU)
2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 a (EU) 2018/2046, pokud jde o zástupce držitele povolení
k uvádění na trh některých geneticky modifikovaných potravin a krmiv v Unii (oznámeno pod číslem K
(2019) 6520) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 244, 24. 9. 2019, s. 8
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1391 ze dne 6. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č.
1218/1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se zrušuje prováděcí
nařízení (EU) č. 670/2013
ÚV L 233, 10. 9. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1404 ze dne 6. září 2019 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 236, 13. 9. 2019, s. 14
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1588 ze dne 25. září 2019, 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 248, 27. 9. 2019, s. 22
Delegované rozhodnutí Komise (EU) 2019/1597 ze dne 3. května 2019, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98 / ES, pokud jde o společnou metodiku a minimální požadavky
na jakost pro jednotné měření množství potravinového odpadu (Text s významem pro EHP)
ÚV L 248, 27. 9. 2019, s. 77
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1607 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.
2016/1239, pokud jde o použitelné lhůty pro podávání žádostí o licence
ÚV L 250, 30. 9. 2019, s. 56

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti
a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č.
178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č.
1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Text s významem pro EHP)
ÚV L 231, 6. 9. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1604 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EHS) č.
2568/91 o charakteristikách olivového oleje a oleje z olivových zbytků a o příslušných metodách analýzy
ÚV L 250, 30. 9. 2019, s. 14
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

SZPI VARUJE PŘED ZDRAVÍ OHROŽUJÍCÍMI DOPLŇKY STRAVY Z INDIE
NABÍZENÝMI PŘES EBAY S CCA 1,5 MILION X PŘEKROČENÝM LIMITEM
PRO OBSAH RTUTI
Vydáno: 2. 9. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 30. 8. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně varuje spotřebitele před nákupem
potravin a zejména doplňků stravy na internetu z neověřených zdrojů.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-varuje-pred-zdravi-ohrozujicimi-doplnky-stravy-z-indienabizenymi-pres-ebay-s-cca-1-5-milion-x-prekrocenym-limitem-pro-obsah-rtuti.aspx
Zdroj: SZPI

DOPORUČENÍ HYGIENIKŮ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
Vydáno: 2. 9. 2019
Autor: HSHMP
Doporučení HSHMP týkající se nejen 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:
https://bezpecnostpotravin.cz/doporuceni-hygieniku-k-zacatku-skolniho-roku.aspx
Zdroj: HSHMP
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TEST AKRYLAMIIDU V DĚTSKÝCH SUŠENKÁCH 2019
Vydáno: 3. 9. 2019
Autor: dTest
Informace organizace dTest.
Kontrolujete při každém nákupu potravin pro malé děti všechny texty na obalu? Možná ne a občas
ve spěchu dáte jen na to, jak výrobek vypadá. Může to být chyba. O tom, zda zboží vyhovuje
speciálním požadavkům na kvalitu a čistotu potravin, často rozhoduje jen pár slůvek na etiketě.
Naše pátrání po akrylamidu v sušenkách pro malé děti to jen potvrdilo.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-akrylamidu-v-detskych-susenkach-2019.aspx
Zdroj: dTest

SVS PŘI KONTROLE S POLICIÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ODHALILA
PŘEPRAVU STOVEK KG POTRAVIN V NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH
Vydáno: 4. 9. 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Inspektoři Státní veterinární správy z Jihomoravského kraje odhalili na konci srpna při společné
kontrole s dálniční policií přepravu

bezmála 400 kilogramů krevetího masa a masných

polotovarů a také 360 ks vajec za nevyhovujících podmínek. Veterinární inspektory přizvali
policisté ke kontrole na základě zjištění při kontrole vozidel na silnici D 46 (poblíž sjezdu na
Olomouc).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-pri-kontrole-s-policii-v-jihomoravskem-kraji-odhalilaprepravu-stovek-kg-potravin-v-nevyhovujicich-podminkach.aspx
Zdroj: SVS

8

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

KONTROLA V AREÁLU SAPA ODHALILA DALŠÍ NELEGÁLNÍ
PROVOZOVNU
Vydáno: 12. 9. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS
Státní veterinární správa (SVS) během víkendové kontroly s Policií ČR a Celní správou odhalila
v areálu SAPA v Praze 4 nelegální prodejnu s výrobnou potravin živočišného původu.
V ní veterinární inspektoři zajistili téměř půl tuny nejrůznějších živočišných produktů, které
nebyly nikterak označené a chyběly k nim doklady o původu. U většiny produktů nebylo
zjistitelné datum spotřeby, část produktů měla prošlou dobu minimální trvanlivosti a vykazovala
smyslové změny.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontrola-v-arealu-sapa-odhalila-dalsi-nelegalni-provozovnu.aspx
Zdroj: SVS

AKTUALIZACE VÝŽIVOVÝCH REFERENČNÍCH HODNOT JE PO 10 LETECH
HOTOVÁ – PRO 34 ŽIVIN
Vydáno: 13. 9. 2019
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA zveřejnil výživové referenční hodnoty pro sodík a chlorid.
Zveřejnění výživových referenčních hodnot (Dietary Reference Values, DRVs) pro sodík a chlorid
dne 4. září 2019 znamená konec desetileté práce vědců Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin (EFSA) zabývajících se výživou. Tato činnost začala v roce 2009 poté, co Evropská
komise požádala úřad EFSA o aktualizaci hodnot naposledy nastavených v roce 1999 pro
makroživiny (jako jsou bílkoviny a cukry) a pro všechny vitamíny a minerály.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/aktualizace-vyzivovych-referencnich-hodnot-je-po-10-letech-hotovapro-34-zivin.aspx
Zdroj: EFSA

OBSAH SOLI V PŘÍLOHÁCH: VĚRTEL, KOPEC, HORA – NEBO ŠPETKA?
Vydáno: 19. 9. 2019
Autor: Společnost pro výživu
Článek byl publikován v časopise Výživa a potraviny 4/2019.
Celosvětově je spotřeba soli velmi vysoká a proto je potřeba, abychom se snažili její příjem snížit.
Kvůli její vysoké spotřebě je celosvětově snaha o její redukci, a to nejen v potravinách, kde
množství soli mohou ovlivnit jen výrobci, ale také v pokrmech, které sami připravujeme.
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/obsah-soli-v-prilohach-vertel-kopec-hora-nebo-spetka.aspx
Zdroj: Společnost pro výživu

NESPRÁVNÁ MANIPULACE S ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY V PRAZE 4
Vydáno: 23. 9. 2019
Autor: SVS
Výsledky kontrol SVS
Veterinární inspektoři provedli ve spolupráci s Policií ČR v minulém týdnu noční kontrolu
přepravců, kteří překládali zboží dovezené ze zahraničí a manipulovali s ním na parkovišti
v Praze 4 – Krči. Jednalo se o chlazené i zmrazené ryby a plody moře, chlazené maso a mléčné
výrobky v celkovém množství 122 kg. Veterinární inspektoři překládku zastavili, zboží již
přeložené znehodnotili obarvením a nařídili jeho neškodné odstranění.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nespravna-manipulace-s-zivocisnymi-produkty-v-praze-4.aspx
Zdroj: SVS

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POUŽÍVÁNÍ
E-CIGARET / VAPOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S VAROVÁNÍM
AMERICKÉHO CDC
Vydáno: 24. 9. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje veřejnosti dbát i v podmínkách ČR doporučení CDC.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) zveřejnilo 19. září 2019 ve 12:00
ET aktuální údaje o řadě případů poškození plic spojovaných s používáním elektronických
cigaret/vapovacích zařízení. V současné době probíhá vyšetřování prudkého nárůstu plicního
poškození spojovaného s tímto typem výrobku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/informace-ministerstva-zdravotnictvi-cr-k-pouzivani-e-cigaretvapovacich-zarizeni-v-souvislosti-s-varovanim-americkeho-cdc.aspx
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
NEHYGIENICKÉ NAKLÁDÁNÍ SE ZVĚŘINOU V PRAŽSKÉ RESTAURACI
Vydáno: 6. 9. 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Nehygienické zacházení se zvěřinou a její uchovávání v nevyhovující teplotě zjistili při kontrole
restaurace v centru Prahy inspektoři Státní veterinární správy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/nehygienicke-nakladani-se-zverinou-v-prazske-restauraci.aspx
Zdroj: SVS

PRAŽSKÁ HYGIENA: ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGÁNU OCHRANY
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V OBLASTI HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO
UŽÍVÁNÍ ZA ROK 2018
Vydáno: 9. 9. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) zveřejňuje zprávu o činnosti orgánu
ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2018.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prazska-hygiena-zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejnehozdravi-v-oblasti-hygieny-vyzivy-a-predmetu-bezneho-uzivani-za-rok-2018.aspx
Zdroj: HSHMP

VÝSLEDKY KONTROL STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ – KHS,
LEDEN – SRPEN 2019
Vydáno: 9. 9. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Informace Ministerstva zdravotnictví
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/vysledky-kontrol-stravovacich-zarizeni-khs-ledensrpen-2019_17767_3365_5.html
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V SRPNU 2019
Vydáno: 18. 9. 2019
Autor: HSHMP
Informace HSHMP
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce srpna
2019 celkem 214 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k
uložení 36 finančních sankcí v celkové výši 132.600,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo
uloženo 1 napomenutí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vsrpnu-2019.aspx
Zdroj: HSHMP

CO JE KVALITA POTRAVIN A DVOJÍ KVALITA POTRAVIN
Vydáno: 20. 9. 2019
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
Na mnoha fórech se neustále hovoří o kvalitě potravin. Zejména média pojem masivně používají.
Ale otázka je, co si pod tímto pojmem vlastně představují. Pojem "kvalita potravin" je mimořádně
komplexní, dialektický pojem. Navíc se často ztotožňuje s pojmem "dvojí kvalita potravin", což v
ČR stále rezonuje. Ale legislativa dosud není na stole. Zatím nejsou známé ani dohodnuté a
schválené definice.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/co-je-kvalita-potravin-a-dvoji-kvalita-potravin.aspx
Zdroj: SZÚ

Krajské hygienické stanice - kontakty
Vydáno: 26. 9. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Upravený seznam kontaktů na jednotlivé KHS
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_5.html
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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