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

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb. o sazebníků náhrad nákladů za
rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění
vyhlášky č. 396/2016 Sb.
Platnost od 24. 5. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Nález č. 119/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci
návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Platnost od 14. 5. 2019
Účinnost od 14. 5. 2019

Nové účinné předpisy
Vyhláška č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení
celního zákona
Platnost od 16. 4. 2019
Účinnost od 1. 5. 2019

Nová konsolidovaná znění
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
Účinnost od 7. 9. 2016
Aktuální znění od 20. 5. 2019
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Připravovaná legislativa ČR
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
Poslední změna: 20. 5. 2019

Cíle návrhu
Návrh byl předložen s ohledem na přetrvávající problém spočívající ve dvojí kvalitě potravin, kdy
v Česku bývají zpravidla oproti západním státům uváděny na trh výrobky pod stejným označením, ale
nižší kvality. Problém je nejvíce medializován v souvislosti s potravinami, ale existuje také v oblasti
kosmetiky a pracích prostředků. Návrh zákona adaptuje směrnici evropské unie, která dvojí kvalitu
kvalifikuje jako nekalou obchodní praktiku.

Historie procesu
Vláda
20. 5. 2019 – Předložen návrh, bez připomínkového řízení
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/6488248.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/2019/05/direct-access.html?ojYear=2019) za měsíc květen.

NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/760 ze dne 13. května 2019, kterým se povoluje uvedení
biomasy kvasinek Yarrowia lipolitica na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 125, 14. 5. 2019, s. 13

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A CHRÁNĚNÁ ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/695 ze dne 26. dubna 2019, kterým se schvalují změny, které
nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a
chráněných zeměpisných označení („Gönci kajszibarack“ (CHZO))
ÚV L 118, 6. 5. 2019, s. 9
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/939 ze dne 26. června 2018 o zápisu názvu do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cidre Contentin“ (CHOP))
(Úř. Věst. L 166, 3. 7. 2018)
ÚV L 127, 16. 5. 2019, s. 80
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o vymezení, popisu,
obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin při obchodní úpravě a označování jiných
potravin, ochrana zeměpisných označení lihovin, používání ethanolu a destilátů zemědělského původu
v alkoholických nápojích a zrušení nařízení (ES) č. 110/2008
ÚV L 130, 17. 5. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/889 ze dne 22. května 2019, kterým se schvalují změny
specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Barbera d´Asti“
(CHOP)
ÚV L 142, 29. 5. 2019, s. 47
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/705 ze dne 2. května 2019 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 120, 8. 5. 2019, s. 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo
jejich regionů povolených pro vstup některých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Evropské
unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 131, 17. 5. 2019, s. 31
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/822 a 833 ze dne 17. května 2019 o zařazení určitého zboží
do kombinované nomenklatury
ÚV L 134, 22. 5. 2019, s. 13, 16
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/830 ze dne 15. května 2019 o zařazení určitého zboží do
kombinované nomenklatury
ÚV L 137, 23. 5. 2019, s. 26
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/842 ze dne 22. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č.
1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný
albumin
ÚV L 138, 24. 5. 2019, s. 79
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/848 ze dne 17. května 2019 o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém
oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie
ÚV L 139, 27. 5. 2019, s. 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/587 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení
Komise (ES) č. 119/2009, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a
určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup
zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve
farmovém chovu na území Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 100I, 11. 4. 2019, s. 8
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EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 119/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/726]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/730]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 12
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/731]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 14
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/732]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 16
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/733]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 17
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha II
(Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/734]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 19
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2017 ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I
(Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace)
Dohody o EHP [2019/748]
ÚV L 128, 16. 5. 2019, s. 39

BEZPEČNOST POTRAVIN
Nařízení Komise (EU) 2019/759 ze dne 13. května 2019, kterým se stanoví přechodná opatření pro
uplatňování požadavků na veřejné zdraví při dovozu potravin obsahujících produkty rostlinného původu i
zpracovaných produktů živočišného původu (kombinované výrobky) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 125, 14. 5. 2019, s. 11
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Doporučení Komise (EU) 2019/794 ze dne 15. května 2019 o koordinovaném plánu kontroly s cílem
stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami
(oznámeno pod číslem C (2019) 3519) (Text s významem pro EHP)
ÚV L 129, 17. 5. 2019, s. 37
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019m, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek
některých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 17. 5. 2019, s. 18
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná
praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/62, kterým se mění
nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 17. 5. 2019, s. 51
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních
pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759,
pokud jde o tato vzorová osvědčení (Text s významem pro EHP)
ÚV L 131, 17. 5. 2019, s. 101
Nařízení Komise (EU) 2019/799 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění látky určené k aromatizaci furan-2 (5H)
ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
ÚV L 132, 20. 5. 2019, s. 12
Nařízení Komise (EU) 2019/800 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření používání kyseliny karmínové, karmínu
(E120) v některých případech - masné výrobky tradiční ve francouzských zámořských územích (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 132, 20. 5. 2019, s. 15
Nařízení Komise (EU) 2019/801 ze dne 17. května 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření používání mono- a diglyceridů masných
kyselin (E 471) čerstvé ovoce (Text s významem pro EHP)
ÚV L 132, 20. 5. 2019, s. 18
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/802 ze dne 17. května 2019, kterým se opravuje řecké znění
prováděcího nařízení (EU) 2018/775, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 26 odst. 3 nařízení (EU)
č. 1169/2011 Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa původu primární složky potraviny (Text
s významem pro EHP)
ÚV L 132, 20. 5. 2019, s. 21
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/828 ze dne 14. března 2019, kterým se mění
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na vitamin D pro požadavky na
kojeneckou výživu a kyselinu erukovou pro kojeneckou výživu a následnou výživu (Text s významem
pro EHP)
ÚV L 137, 23. 5. 2019, s. 12
Nařízení Komise (EU) 2019/891 ze dne 28. května 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátorů“ a používání
laktátu železnatého (E 585) na houbě Albatrellus ovinus jako složka potravin ve švédských paštikách
(Text s významem pro EHP)
ÚV L 142, 29. 5. 2019, s. 54

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/843 ze dne 23. května 2019 o minimální prodejní ceně
sušeného odstředěného mléka pro 36. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení
zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080
ÚV L 138, 24. 5. 2019, s. 81
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NOVINKY
převzato z: http://bezpecnostpotravin.cz/

V RÁMCI MONITORINGU CIZORODÝCH LÁTEK BYLO LONI VYŠETŘENO
VÍCE NEŽ 90 000 VZORKŮ
Vydáno: 2. 5. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 2. 5. 2019
Významnou složkou činnosti veterinárního dozoru je monitorování obsahu cizorodých látek
v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu. V rámci každoročního
monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa
(SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017).
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/v-ramci-monitoringu-cizorodych-latek-bylo-loni-vysetreno-vice-nez90-000-vzorku.aspx
Zdroj: SVS

VAROVÁNÍ SPOTŘEBITELŮM: POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA
CUKROVINKU NEBEZPEČNOU PRO OSOBY TRPÍCÍ ALERGIÍ NA LEPEK
Vydáno: 2. 5. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 5. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v maloobchodní provozovně THI THUY
CAO, Jihoslovanská 2455/1 v Prostějově nevyhovující potravinu „Vangusto MANDARINKOVÉ
MARSHMALLOW“ v balení 200g.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/varovani-spotrebitelum-potravinarska-inspekce-zjistila-cukrovinkunebezpecnou-pro-osoby-trpici-alergii-na-lepek.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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SZPI ZJISTILA KUŘECÍ PÁRKY Z DOVOZU FALŠOVANÉ NIŽŠÍM OBSAHEM
MASA
Vydáno: 3. 5. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 5. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tuzemské tržní síti další šarži
masného výrobku z dovozu, u kterého laboratorní analýza prokázala falšování, resp. nižší obsah
masa oproti informaci na obalu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-kureci-parky-z-dovozu-falsovane-nizsim-obsahemmasa.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

TEST SALÁMŮ VYSOČINA 2019
Vydáno: 6. 5. 2019
Autor: dTest
Informace organizace dTest
Salám vysočina nám dělá společnost déle než 50 let a asi těžko bychom hledali někoho, kdo jej nikdy
neochutnal. V nadcházejícím čase cest do přírody se trvanlivá vysočina možná stane součástí
výletnických svačin, proto jsme se rozhodli ji na začátku sezóny otestovat. V laboratoři jsme
prověřovali obsah masa, správné vysušení i chuť. Pětina salámů má co vylepšovat.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-salamu-vysocina-2019.aspx
Zdroj: dTest

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ
K PROBLEMATICE OBCHODNÍCH NOREM PRO POTRAVINY
ROSTLINNÉHO PŮVODU
Vydáno: 9. 5. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Příručku vydal Odbor Potravinářský Ministerstva zemědělství
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/prirucka-pro-provozovatele-potravinarskych-podniku-kproblematice-obchodnich-norem-pro-potraviny-rostlinneho-puvodu.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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PŘEDSEDNICTVÍ ČR VE SKUPINĚ V4: PRIORITOU JE ODSTRANĚNÍ
DVOJÍ KVALITY POTRAVIN
Vydáno: 9. 5. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 9. 5. 2019
Zamezení rozdílné kvality potravin na různých trzích, nová Společná zemědělská politika
a ochrana lesů budou prioritami Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci českého předsednictví
Visegrádské skupině. Česká republika se jej na jeden rok ujme 1. července.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/predsednictvi-cr-ve-skupine-v4-prioritou-je-odstraneni-dvojikvality-potravin.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

POLSKO BUDE REFORMOVAT SVŮJ SYSTÉM VETERINÁRNÍHO DOZORU,
ZAVÁZAL SE POLSKÝ MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ NA SETKÁNÍ S MINISTREM
TOMANEM
Vydáno: 9. 5. 2019
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 9. 5. 2019
Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes na Slovensku jednal se svým polským protějškem
Janem Krzysztofem Ardanowskim o kvalitě polských potravin, nedávných aférách a jejich
nápravě.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/polsko-bude-reformovat-svuj-system-veterinarniho-dozoru-zavazalse-polsky-ministr-zemedelstvi-na-setkani-s-ministrem-tomanem.aspx
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

TEST DĚTSKÝCH RÝŽOVÝCH KREKRŮ 2019
Vydáno: 10. 5. 2019
Autor: dTest
Informace organizace dTest
S prvními dětskými zoubky přichází rodičům i starost, co dají svým ratolestem „na zub“. Jednou
z možností jsou křehké rýžové chlebíčky – některé z nich můžete nabídnout už půlročním dětem.
Extrudované plátky, kroužky a křupky s rýžovou moukou jsme poslali do laboratoře, abychom
se dozvěděli, jak jsou na tom s nežádoucími látkami.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/test-detskych-ryzovych-krekru-2019.aspx
Zdroj: dTest
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V AREÁLU SAPA BYLO ZLIKVIDOVÁNO VÍCE NEŽ 80 KG ZÁVADNÝCH
POTRAVIN
Vydáno: 10. 5. 2019
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS ze dne 10. 5. 2019
Veterinární inspektoři společně s Policií ČR kontrolovali prodeje živočišných produktů v areálu
SAPA v Praze – Libuši. Při jedné z kontrol zjistili, že prodejce skladoval a prodával více než 80 kg
potravin neznámého původu.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/v-arealu-sapa-bylo-zlikvidovano-vice-nez-80-kg-zavadnychpotravin.aspx
Zdroj: SVS

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ZA ROK 2018
Vydáno: 13. 5. 2019
Autor: SVS
Informace SVS
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2018.aspx
Zdroj: SVS

REGIONÁLNÍ POTRAVINA SLAVÍ 10 LET
Vydáno: 14. 5. 2019
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 13. 5. 2019
Značka Regionální potravina má první velké výročí. Za deset let své existence urazila značný kus
cesty. Podpořila lokální výrobce, obohatila náš jídelníček a ovlivnila preference spotřebitelů.
Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě totiž snoubí kvalitu, výjimečnost, původ
surovin a patriotismus.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/regionalni-potravina-slavi-10-let.aspx
Zdroj: SZIF
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POTRAVINÁŘSKÁ ISNPEKCE ZVEŘEJŇUJE SEZNAM RIZIKOVÝCH
WEBŮ NABÍZEJÍCÍCH POTRAVINY A DOPLŇKY STRAVY
Vydáno: 16. 5. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 5. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) aktuálně spustila na webu Potraviny na
pranýři (www.potravinynapranyri.cz) novou sekci Rizikové weby. Tato služba informuje
spotřebitele o webových stránkách, u kterých SZPI zjistila, že nabízejí potraviny - zejména
doplňky stravy – v rozporu s právními předpisy ČR a EU.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-zverejnuje-seznam-rizikovych-webunabizejicich-potraviny-a-doplnky-stravy.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI

VÝROBCE KEBABU Z PRACHATICKA PŘEPRAVOVAL VÍCE NEŽ TUNU
KUŘECÍHO MASA V NEVYHOVUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH
Vydáno: 17. 5. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 17. 5. 2019
Inspektoři Státní veterinární správy z Jihočeského kraje byli v pondělí 13. 5. 2019 kontaktování
Policií ČR. Policisté totiž na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky (jednu
s českou a druhou s rakouskou SPZ) mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek
přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární
inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné
doklady. Vozidlo, ze kterého maso překládali, nebylo navíc vybaveno chladicím zařízením.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/vyrobce-kebabu-z-prachaticka-prepravoval-vice-nez-tunu-kurecihomasa-v-nevhodnych-podminkach.aspx
Zdroj: SVS
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MÍŠA DORT PŘIŠEL O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Vydáno: 21. 5. 2019
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 21. 5. 2019
Míša dort výrobce Pekárny Blansko a.s. přišel o značku Regionální potravina. Výrobce použil
vyšší podíl surovin zahraničního původu, než je přípustné. Používání tuzemských surovin při
výrobě je podmínkou pro získání této značky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/misa-dort-prisel-o-znacku-regionalni-potravina.aspx
Zdroj: SZIF

O ZNAČKU KVALITY KLASA PŘIŠLA PERNERKA MOUKA
Vydáno: 21. 5. 2019
Autor: SZIF
O značku kvality KLASA přišla PERNERKA MOUKA - Pohanková celozrnná jemná výrobce MLÝN
PERNER SVIJANY, spol. s r.o. Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce zjistila, že
výrobek obsahoval nedeklarovaný obsah lepku.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/o-znacku-kvality-klasa-prisla-pernerka-mouka.aspx
Zdroj: SZIF

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ PRODEJCŮM TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NA
REGISTRAČNÍ POVINNOST
Vydáno: 22. 5. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 5. 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně upozorňuje maloobchodní
prodejce cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, že od 20. 5. 2019 jim vznikla
registrační povinnost pro účely sledovatelnosti tabákových výrobků. Proces registrace lze
zdarma uskutečnit prostřednictvím online formuláře Státní tiskárny cenin.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/opakovane-upozorneni-prodejcum-tabakovych-vyrobku-naregistracni-povinnost.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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SVS DOSUD NAŘÍDILA ČI NAŘÍDÍ MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
12 PŘÍJEMCŮM ZÁSILEK DRŮBEŽÍHO MASA
Vydáno: 22. 5. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 22. 5. 2019
Státní veterinární správa (SVS) dosud na základě zjištění přítomnosti salmonel v drůbežím mase
nařídila či nařídí individuální mimořádná veterinární opatření (MVO) celkem dvanácti příjemcům
zásilek masa ze zahraničí. Ve všech případech se jednalo o maso původem z Polska.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-dosud-naridila-ci-naridi-mimoradna-veterinarni-opatreni-12prijemcum-zasilek-drubeziho-masa.aspx
Zdroj: SVS

VEPŘOVÉ MASO DOVEZENÉ DO ČESKA JE 10 DNÍ STARÉ, ŘÍKÁ
JANDJSEK
Vydáno: 23. 5. 2019
Autor: Filip Horáček
Článek idnes.cz ze dne 23. 5. 2019
Česko musí vykrývat čím dál větší množství spotřeby vepřového masa dovozy. Levné maso do
České republiky míří zejména ze Španělska. Kilogram se vozí za 55 korun. Podle šéfa Agrární
komory Zdeňka Jandejska jde o přebytky z aukcí, maso je však starší a zbývá řádově jen několik
dnů, než se zkazí.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/veprove-maso-dovoz-spanelsko-prebytkyburza.A190523_112656_dilbert_fih
Zdroj: idnes.cz

SVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT (OIE) OFICIÁLNĚ UZNALA
ČR JAKO ZEMI PROSTOU AMP
Vydáno: 27. 5. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 27. 5. 2019
Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila
oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou (SVS) v průběhu dubna a deklarovala tak
všem, že je Česká republika zemí prostou afrického moru prasat (AMP).
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Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svetova-organizace-pro-zdravi-zvirat-(oie)-oficialne-uznala-cr-jakozemi-prostou-amp.aspx
Zdroj: SVS

SVS ZMÍRŇUJE K 24. 5. MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
V SOUVISLOSTI S BRAZILSKÝM MASEM
Vydáno: 27. 5. 2019
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 24. 5. 2019
Příjemci zásilek brazilského drůbežího masa a polotovarů z něj nebudou ode dneška muset
povinně dokladovat, že produkty byly vyšetřeny na nepřítomnost salmonel.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/svs-zmirnuje-k-24-5-mimoradna-veterinarni-opatreni-v-souvislosti-sbrazilskym-masem.aspx
Zdroj: SVS

SZPI ZJISTILA PEKINGSKÉ ZELÍ S NADLIMITNÍM OBSAHEM PESTICIDU
DIMETHOAT
Vydáno: 31. 5. 2019
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 31. 5. 2019
V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny, které Státní
zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí v maloobchodní síti, velkoobchodě
i v rámci kontrol dovozu, zjistila SZPI nevyhovující šarži potraviny „pekingské zelí“
ve velkoskladu provozovatele Jilemnická obchodní společnost, spol. s r.o., Komenského 70,
Jilemnice 51401.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szpi-zjistila-pekingske-zeli-s-nadlimitnim-obsahem-pesticidudimethoat.aspx
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
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NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ
V OBSAHU SOLI SE ŠKOLNÍ OBĚDY NELIŠÍ OD FAST FOODŮ
Vydáno: 13. 5. 2019
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ
O tom, že je náš přívod soli dietou nejméně 2x vyšší, než je maximálně doporučováno (5-6 g na
osobu a den), se už napsalo hodně. Ale možná nevíte, že školní obědy mají většinou tolik soli,
že je statisticky nelze odlišit od pokrmů rychlého občerstvení, včetně burgerů, hranolků, stripsů,
aj. Prokázala to studie CZVP. Ta studovala jak pokrmy ze známých "fast foodů", tak i nejlepších
školních jídelen, které mají dodržovat nutriční doporučení. Kdo to konečně v praxi posune
kupředu? Asi nikdo. Ale je dobré to vědět.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/v-obsahu-soli-se-skolni-obedy-nelisi-od-fast-foodu.aspx
Zdroj: SZÚ, CZVP

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V ÚNORU A BŘEZNU OŽILO
Vydáno: 13. 5. 2019
Autor: SOCR ČR
Informace SOCR ČR Odvětví ubytování a stravování v únoru a březnu ožilo díky růstu tržeb za stravovací
služby
Růst tržeb za ubytování a stravování „drží“ restauratéři a hostinští. Hoteliérům v průběhu
letošního prvního čtvrtletí dynamika tržeb klesala až po faktickou březnovou meziroční stagnaci.
Svižný přírůstek tržeb za stravování a pohostinství patrný v každém měsíci letošního prvního
čtvrtletí dokázal zvednout jejich růst za celé odvětví ubytování a stravování, a to i přesto, že
v ubytovacím segmentu naopak tempo tržeb sláblo.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
http://www.socr.cz/clanek/odvetvi-ubytovani-a-stravovani-v-unoru-a-breznu-ozilo-diky-rustu-trzebza-stravovaci-sluzby/
Zdroj: SOCR ČR

16

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

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
DOVÁŽEJÍCÍ NA TRH EU PŘEDMĚTY Z PLASTŮ VYROBENÉ ZA POUŽITÍ
BAMBUSU, KUKUŘIČNÉHO ŠKROBU NEBO PODOBNÝCH SLOŽEK
Vydáno: 14. 5. 2019
Autor: SZÚ
Informace SZÚ
Šetření prováděná členskými státy ukázala, že v posledních letech na trhu narůstá počet
materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami, které jsou vyrobeny z plastů a do
nichž se přidává bambus nebo jiné „přírodní“ látky.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/informace-pro-spotrebitele-a-podnikatelske-subjekty-dovazejici-natrh-eu-predmety-z-plastu-vyrobene-za-pouziti-bambusu-kukuricneho-skrobu-nebo-podobnychslozek.aspx
Zdroj: SZÚ

KONTROLY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY V DUBNU 2019
Vydáno: 15. 5. 2019
Autor: HSHMP
Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 11. 4. 2019
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP provedla v průběhu měsíce dubna
2019 celkem 180 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k
uložení 27 finančních sankcí v celkové výši 99.400,- Kč.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/kontroly-stravovacich-zarizeni-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-vdubnu-2019.aspx
Zdroj: HSHMP
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AKTUALIZOVANÉ ODBORNÉ STANOVISKO KE KAMPANI „DOST BYLO
PLASTŮ“
Vydáno: 15. 5. 2019
Autor: SZÚ
Informace Státního zdravotního ústavu
Aktualizované odborné stanovisko ke kampani "Dost bylo plastů". Účelem této kampaně
je snižování spotřeby plastů a dalších polymerních materiálů také v oblasti výrobků určených
pro styk s potravinami a pokrmy.
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/aktualizovane-odborne-stanovisko-ke-kampani-dost-byloplastu.aspx
Zdroj: SZÚ

JAK ZACHÁZET S MASEM
Vydáno: 20. 5. 2019
Autor: Lucie Janotová
Informace Jídelny.cz: Jak vhodně zacházet s masem
Maso pozitivní na salmonely, prošlé maso ve školní jídelně a podobné negativní zprávy slýcháme
z médií stále častěji. Jak se v provoze školní jídelny vyvarovat možným potížím s touto rizikovou
potravinou a chránit svoje strávníky? Pouze důsledným dodržováním určitých pravidel při
manipulaci. Znáte tato pravidla?
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1968
Zdroj: Jídelny.cz

SZÚ DOPORUČIL NUTRIČNÍ I JINÉ KOREKCE VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Vydáno: 29. 5. 2019
Autor: SZÚ
Studie určená odborníkům i veřejnosti byla zveřejněna v monografii AHEM
Tato zpráva byla zkrácena, více se dozvíte zde:
https://bezpecnostpotravin.cz/szu-doporucil-nutricni-i-jine-korekce-ve-skolnim-stravovani.aspx
Zdroj: SZÚ
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