
ROČENKA PEKAŘE A CUKRÁŘE 2021
50

ROK 2020 V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ

Uplynulý rok nám legislativu někde zrychlil, jinde lehce zpomalil, a to z důvodu pandemie ná-
kazy COVID-19. Pro některé obory např. pivovarnictví to byl opravdu černý rok, pro pekaře zase 
náročný, protože se museli vypořádat s mnohými opatřeními ve vztahu k bezpečnosti, hlavně 
u nebaleného pečiva. Během roku jsme stále sledovali legislativní proces novely zákona o po-
travinách a tabákových výrobcích na půdě Poslanecké sněmovny, v rámci procesu probíhala živá 
diskuze nejen k regulaci dvojí kvality ale také k návrhům, jejichž cílem bylo nastavit zvyšování 
podílu českých potravin na trhu. Pro provozovatele potravinářských podniků v rámci označování 
potravin byla stěžejní účinnost evropského nařízení, které od 1. dubna nařizuje uvádění země pů-
vodu nebo místo provenience primární složky. Dlouho očekávaná byla i nová strategie Evropské 
komise „Z farmy na vidličku“ (From Farm to Fork, F2F), která se výhledově promítne nejen v čin-
nosti Evropské komise ale také legislativních aktech a jejich revizích. Z oblasti životního prostředí 
se dostalo do popředí téma jednorázových plastů a jejich náhrada v nadcházejícím roce. Do bu-
doucna se také počítá s vyšší recyklací a s omezením potravinových obalů a odpadů.

§
„Pandemie koronaviru odstartovala diskuze o potravinové soběstačnosti, bezpečnosti potravin 
a zvýšené potřebě využívaní jednorázových plastů ve vztahu k zajištění hygieny…“

Potravinářská legislativa

V roce 2020 pokračoval  legislativní proces na půdě Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR k novele zákona o potra-
vinách a tabákových výrobcích  (z  důvodu  přijetí  nového 
nařízení EU o úředních kontrolách 2017/625). Vláda před-
ložila  sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019. V  rámci zákona 
došlo například k úpravě a zpřesnění podmínek pro použití 
loga česká potravina, definování podmínek pro dobrovolné 
označení „výrobce“ na obale potravin a novela také zapraco-
vala i regulaci praktiky dvojí kvality potravin. V rámci legisla-
tivního  procesu  se  poslanecká  iniciativa  snažila  například 
stanovit  podíl  českých potravin  na  trhu  a  jejich  postupné 
navyšování nebo zákonně zakotvit možnost upřednostnění 
odběru místních (tj. zejména českých) potravin při zadáva-

cích  řízeních  veřejných  zadavatelů.  V  rámci  kontroly  dvojí 
kvality vytvořila Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
pracovní verzi dokumentu: „Základní principy kontroly dvojí 
kvality potravin“. Aktuální verzi naleznete na stránkách SZPI. 

Dne 20. ledna 2020 schválilo Ministerstvo zemědělství ČR 
Vyhlášku o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těs-
toviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta č. 
18/2020 Sb.,  která  byla  následně  publikována  ve  Sbírce 
zákonů. Ministerstvo zemědělství ČR, jako předkladatel této 
normy, zároveň zrušilo původní Vyhlášku č. 333/1997 Sb., 
která již v praxi zastarala a nebyla plně v souladu s přímo pou-
žitelnými předpisy Evropské unie a národními předpisy. Nová 
komoditní vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. února 2020.                                                                                                                                            
Pro provozovatele potravinářských podniků bylo stanoveno 
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období 1 roku (do 1. února 2021) ode dne nabytí účin-
nosti vyhlášky, kdy bude možné potraviny vyrábět, ozna-
čovat  a  uvádět  na  trh  podle  dosavadní  právní  úpravy. 
Bude také možné doprodat zásoby potravin, které ke dni 
nabytí účinnosti vyhlášky budou vyrobeny nebo uvedeny 
na trh a nebudou zcela odpovídat požadavkům stanove-
ným novou vyhláškou.
  
V daném roce došlo také k přípravě Vyhlášky o seznamu 
potravin vyrobených na území ČR. Navrhovaný prováděcí 
právní předpis má stanovit seznam potravin, které pokud 
budou vyrobeny na území ČR, tak mohou být v souladu se 
zákonem  o  potravinách  označeny  informací  slovy  „česká 
potravina“, grafickým znázorněním stanoveným provádě-
cím právním předpisem nebo jinou informací zejména slov-
ní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu 
potraviny  je Česká  republika. Dotčené ustanovení  zákona 
provedené navrhovaným prováděcím právním předpisem 
zohledňuje fakt, že některé složky potravin nelze z objektiv-
ních důvodů na území České republiky získat (vypěstovat). 
Přesto výroba potravin z těchto složek je v rámci České re-
publiky tradiční a rozšířená. 

V červnu 2020 proběhlo meziresortní připomínkové řízení 
k návrhu Vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce 
a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, bram-
bory a výrobky z nich. Návrh vyhlášky navrhuje rozšíření 
v části týkající se zpracované zeleniny o „pasterovanou zele-
ninu“. Současné znění vyhlášky definuje z tepelných metod 
konzervace  pouze  pojem  „sterilovaná  zelenina“,  přičemž 
opomíjí skutečnost, že při výrobě mnoha potravin je jedním 
ze základních kroků technologického postupu pasterace. 
Do vyhlášky se dále například doplňuje definice ovocných 
a  zeleninových protlaků  (pyré),  do  kterých bude možné 
přidávat vodu nebo ovocné, resp. zeleninové šťávy pouze 
v technologicky nezbytných případech a množství.

Ministerstvo  zemědělství  ČR  v  roce  2020  dále  pracovalo 
na přípravě nové vyhlášky, která nahradí Vyhlášku č. 76/2003 
Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokolá-
du a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.  Při-
pravuje také nový prováděcí předpis týkající se požadavků 
na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu 
jejich úpravy. 

Legislativa oběhového hospodářství

V  roce  2020 měli  provozovatelé  potravinářských  podniků 
za úkol seznámit se Směrnicí o omezení dopadu některých 

plastových výrobků na životní prostředí (dále jen „SUP“), 
která obsahuje skupiny jednorázových plastových výrobků 
a opatření ke každé skupině, která by měla být do 3. červen-
ce 2021 transponována do české legislativy.

V  době  pandemie  Evropská  sdružení  zpracovatelů  plastů 
žádala o odklad  implementace alespoň o 1 rok, neboť se 
ukázalo, že rostla preference balených potravin. Jednorázo-
vé plasty se staly nezbytnými pro boj proti dalšímu šíření ko-
ronaviru, pro zajištění hygieny potravin, a pro prevenci před 
kontaminací potravin. Právě v době pandemie hrály v mno-
ha odvětvích plasty velmi důležitou roli. Bez plastů v ome-
zeném provozu  v  podstatě  nemohly mít  některé  provozy 
otevřeno. Pandemie zvýšila spotřebu plastů až o 30 procent. 
U jednorázových rukavic a nádobí dokonce o tři čtvrtiny. 

Ministerstvo životního prostředí ČR pracovalo v daném roce 
na  transpozici.  Během měsíce  září  proběhlo meziresortní 
připomínkové řízení zákona o omezení odpadu z vybraných 
plastových výrobků a o změně zákona č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon zavádí:
- Zákazy konkrétních jednorázových plastových výrobků 
- Požadavky na snižování spotřeby u vybraných výrobků
- Speciální požadavky na vybrané výrobky
- Požadavky na značení u vybraných výrobků
- Požadavky na osvětu u vybraných výrobků
- Požadavky na  rozšířenou odpovědnost  výrobců u vybra-
ných výrobků

V roce 2020 pokračovalo na úrovni PSP ČR ale také Senátu 
ČR  projednávání  návrhů  nového  zákona o odpadech, zá-
kona o výrobcích s ukončenou životností a novely zákona 
o obalech v návaznosti na nutnost transpozice revidovaných 
směrnic v oblasti odpadového hospodářství, které byly vy-
dány v rámci tzv. balíčku k oběhovému hospodářství.  Tento 
balíček čtyř zákonů navrácený Senátem ČR byl však začát-
kem  prosince  přehlasován  PSP  ČR  a  schválen  s  účinností 
od 1. ledna 2021.

Během pandemie byl  vydán  zákon o ochraně veřejného 
zdraví pod č. 205/2020, který na základě § 26 nově uklá-
dá oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo 
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ukončení  činnosti  výrobcům,  distributorům  a  dovozcům 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Evropská legislativa

Nové potraviny

V  roce  2020  bylo  přijato  Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2020/24, které povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia 
hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití 
a zvláštních požadavků na označování semen chia. V ozna-
čení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije 
název „semen chia (Salvia hispanica)“. U pečiva je stanove-
no maximální množství 5 % (celá nebo mletá semena chia) 
a pekařských výrobků (10 % celých semen chia). V roce 2020 
bylo také přijato Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/916, 
které povoluje rozšíření použití xylo-oligosacharidů.  Tato 
nová  potravina  je  povolena  v maximálním množství  také 
pro kategorii – bílý chléb, chléb z celozrnné mouky, sušenky 
a snídaňové cereálie. 

Uvádění země původu nebo místa provenience primární 
složky potraviny

Dne 1. dubna 2020 vstoupila v účinnost nařízení Komise (EU) 
2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravi-
dla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravi-
nách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země 
původu nebo místa provenience primární složky potraviny. 

Podle čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 je uve-
dení země původu nebo místa provenience povinné tehdy, 
pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebi-
tele v omyl ohledně skutečné země původu nebo místa pro-
venience konečné potraviny, zejména pokud by informace 
připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačo-
vala, že potravina je z jiné země původu nebo místa proveni-
ence. Účelem tohoto článku je zamezit uvádění zavádějících 
informací o potravinách, které by naznačovaly určitý původ 
potraviny, je-li ve skutečnosti její pravý původ odlišný. 

V této souvislosti připravuje MZe ČR zjednodušený rozho-
dovací diagram pro účely aplikace označování místa půvo-
du (provenience) potraviny a země původu primární složky 
podle čl. 26 nařízení (EU) 1169/2011.
 
Kontaminanty

Kontaminanty, resp.  látky znečisťující, nejsou přirozenou 
součástí potravin. Tyto látky se do potravin mohou dostat 
neúmyslně v průběhu celého potravního řetězce. Koncen-
trace kontaminantu musí být na nejnižší úrovni, které lze 

rozumně dosáhnout dodržováním doporučených správních 
výrobních postupů. Pro účely ochrany veřejného zdraví byly 
stanoveny pro určité kontaminanty maximální koncentrace, 
a to v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých kontaminujících látek v potravi-
nách a které platí od 1. 3. 2007. 

Přehled hlavních  kontaminantů  v potravinách  ve  vztahu 
k pekařskému oboru, které jsou diskutovány a sledovány 
v Evropské komisi a Generálním ředitelství pro zdraví a bez-
pečnost potravin jsou uvedeny níže.
 
Akrylamid

Od dubna 2018 platí nařízení Komise (EU) 2017/2158, kte-
rým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty 
pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Evrop-
ská komise pracuje na nastavení maximálních limitů akry-
lamidů pro některé nové kategorie potravin. Probíhá také 
diskuze v rámci maximálních limitů akrylamidu v některých 
potravinách především pro kojence a malé děti, kdy Evrop-
ská komise musí přehodnotit svůj návrh a musí se zabývat 
požadavky Parlamentu na zpřísnění limitů a na rozšíření po-
travinových kategorií.

SZPI provádí dlouhodobě na základě Doporučení Evropské 
Komise monitoring výskytu akrylamidu v potravinách. Ač-
koliv se kategorie pekařských výrobků nejeví jako riziková,  
SZPI má povinnost provádět monitoring výskytu akrylamidu 
v potravinách dle Doporučení Komise a sledovat možné pře-
kročení porovnávacích hodnot uvedených v nařízení (EU) č. 
2017/2158, v případě překročení porovnávacích hodnot je 
nutná kontrola,  jaká zmírňující opatření provozovatelé po-
travinářských podniků provádějí za účelem dosažení co nej-
nižší rozumně dosažitelné úrovně akrylamidu v potravinách. 

Mezi  další  kontaminanty,  o  kterých  se  aktuálně  diskutuje, 
patří například námelové alkaloidy. Evropská komise zde na-
vrhuje stanovit maximální limity pro různé výrobky na bázi 
obilovin. Dalším diskutovaným je také mykotoxin deoxyniva-
lenol (DON).  V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity 
DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako 
takový, bez modifikovaných forem. Po diskuzi s členskými stá-
ty EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho mo-
difikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek 
dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o mo-
difikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný 
DON a střední míru snížení ze stávajících limitů. Konkrétně 
například u pečiva, jemného a trvanlivého pečiva, sušenek, 
svačinek z obilovin a snídaňových cereálií je navržen limit 400 
µg/kg. Obavu ze zdravotních dopadů představuje také oblast 
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mykotoxinů, především ochratoxin A, kde se zvažuje rozšíře-
ní platných pravidel a maximálních limitů také kromě koření, 
sušených bylinek i na chléb.

Obdobně bližší informace naleznete v sekci „Monitoring ci-
zorodých látek“ na stránkách SZPI. 

Akty nelegislativní povahy týkající se označování

Stanovisko MZe ČR (SVS ČR a SZPI) ke způsobu dobrovol-
ného označování „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjád-
ření s podobným významem.

Dne 1. dubna 2020 se stalo aplikovatelné stanovisko MZe 
ČR (SVS ČR a SZPI), které vydala SZPI a publikovala na svých 
webových stránkách ke způsobu dobrovolného označová-
ní „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádření s podobným 
významem.  Tato  problematika  byla  především  iniciována 
masným průmyslem. 

Stanovisko tvoří tři části:
Část A) situace, kdy není možné použití označení „Bez E“ ani 
„Bez přidaných E“
Část B) situace, kdy není možné použití označení „Bez E“
Část C) situace, kdy je naopak možné obě označení používat

Cílem je, aby nebyl konečný spotřebitel uváděn v omyl, po-
kud jde o charakteristiku potraviny a zvláště o její povahu, 
složení,  vlastnosti nebo  způsob  výroby. Dotčená označení 
jsou na základě čl. 7 nařízení (EU) 1169/2011 v uvedených 
případech považována  za  zavádějící.  Spotřebitel na potra-
vinách označených dotčenými výrazy neočekává výskyt pří-
datných látek nebo látek použitých jako náhrad potravinář-
ské přídatné látky se stejným technologickým účinkem. 

Výše uvedené se opírá o stanovisko Stálého výboru, jehož 
závěrem je, že použití extraktů, jež jsou schopny plnit urči-
tou technologickou funkci, se považuje za úmyslné použití 
jako  potravinářské  přídatné  látky.  Diskuze  byly  zahájeny 
na základě požadavku členských států, které vyjádřily zne-
pokojení nad praktikami zneužívání rostlinných výtažků k vy-
užívání funkce přídatné látky v potravinách, přičemž tvrdí, 
že tyto extrakty nejsou potravinářskými přídatnými látkami. 
Stanovisko je volně dostupné zde: https://www.szpi.gov.cz/
postupy-a-stanoviska.aspx

Postup PPP v případě zjištění nevyhovujícího sezamového 
semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu.

Postup je zaměřen na  množství překračující limit 0,05 mg/
kg a také na případ jeho zpracování do výrobků (směsi olej-
natých semen, pekařské směsi, pekařské výrobky atd.). 

Další postup se odvíjí na základě toho, zda provozovatel po-
travinářského podniku přijal nevyhovující surovinu (sezamo-
vé semeno) a měl či naopak neměl informaci, že se jednalo 
o semeno, které obsahovalo ethylenoxid v množství překra-
čujícím 0,05 mg/kg, a následně jej zpracoval. Postup je volně 

dostupný  zde: www.szpi.gov.cz/clanek/postup-provozova-
tele-potravinarskeho-podniku-v-pripade-zjisteni-nevyhovu-
jiciho-sezamoveho-semen-z-duvodu-nadlimitniho-obsahu-
-ethylenoxidu.aspx

Národní doporučení pro uvádění informací o možném 
a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávají-
cích alergie nebo nesnášenlivost v potravinách.

V roce 2020 došlo také k revizi daného doporučení, které 
je možné vyhledat na stránkách MZe ČR. Dokument byl 
doplněn  například  o  celer  nebo  doporučené  parametry 
metod zkoušení.

Nekalé obchodní praktiky

Členské státy mají povinnost do 1. května 2021 transpono-
vat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 
ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách 
mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. 

V souvislosti s implementací evropských právních předpisů 
by mělo dojít ke změně stávající národní úpravy právních 
předpisů. V případě transpozice Směrnice EP a Rady (EU) 
ze dne 17. 4. 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, byla před-
ložena do legislativního procesu novela zákona č. 395/2009 
Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a po-
travinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozděj-
ších předpisů. Touto novelou budou upřesněny základní 
pojmy týkající se hranice ročního obratu odběratele, který 
disponuje významnou tržní sílou z 5 mld. Kč na 7 mld. Kč, 
dále upraveny základní náležitosti smlouvy mezi dodava-
telem a odběratelem, rozšířen katalog zakázaných praktik 
u odběratele a upraví se působnost Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže. Kromě částečné transpozice směrnice je 
cílem návrhu řešit problematiku dvojí kvality potravin.  
 
V daném roce také Ústavní soud z velké části zamítl návrh 
na zrušení zákona o významné tržní síle, který předložily dvě 
skupiny senátorů v roce 2016 a 2017, jež jej označili za dis-
kriminační. Zrušena byla pouze část § 3a písm. a) tohoto zá-
kona, která obsahuje ustanovení o tom, že výše veškerých 
peněžních plnění dodavatele nesmí překročit 3 % z ročních 
tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce
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12  měsíců  za  potraviny  dodané  jednotlivému  odběrate-
li v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění. Soud zrušil 
podmínku, že smlouvy musejí obsahovat výši veškerých pe-
něžních plnění dodavatele, kdy jejich objem nesmí překročit 
tři procenta z ročních tržeb dodavatele za potraviny dodané 
konkrétnímu odběrateli.

Co nás čeká v roce 2021? Kam směřuje potravinář-
ství v EU?

„Strategie „Z farmy na vidličku“ nastavuje řadu cílů, ke kterým 
bude předkládána a revidována značná část legislativy…“

Příprava legislativního procesu

V roce 2021 by mělo dojít k novelizaci vyhlášky č. 330/1997 
Sb.,  kterou  se  provádí  §  18  písm.  a),  d),  j)  a  k)  zákona  č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změ-
ně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu 
a kávoviny.  

Strategie „Z farmy na vidličku“ – udržitelná produkce potravin

Kam směřuje Evropská unie v potravinářství a stravování? 
Evropská komise předložila koncem května strategii „Z far-
my na vidličku“, která bude stanovovat další podobu země-
dělské politiky v EU. Hlavním cílem je přesunout produkci 
směrem k udržitelnosti. Komise si dává za úkol nejen zredu-
kovat objem potravinového odpadu až o 50 % a také zredu-
kovat obalové materiály.  Strategie se zaměří právě na naše 
evropské stravování, které není v souladu s výživovými do-
poručeními, a to zejména v případě kalorií, cukru, tuku, soli 
a nově i červeného masa. Podpora udržitelných a zdravých 
potravin  včetně  například  ekologické  produkce  či  ovoce 
a zeleniny je jedna z priorit.
 
Strategie posiluje důraz na očekávání spotřebitelů, kteří oče-
kávají čerstvost, a méně zpracované potraviny získané udr-
žitelným způsobem. Komise rovněž zdůrazňuje požadavek 
na zkrácení dodavatelských řetězců. V následujících letech 
je cílem harmonizovat povinné značení nutričních hodnot 
na předních stranách obalů potravin, revidovat legislativu 
týkající se materiálů určených pro styk s potravinami a sou-
středit se na iniciativy s cílem reformulovat zpracované po-
travin ve smyslu nastavení maximálních limitů některých 
látek v potravinách. Komise také plánuje revizi pravidel pro 
datum „spotřeby“ a datum „minimální trvanlivosti“.
 
Evropská komise v rámci „Z farmy na vidličku“ nastavuje řadu 
dalších cílů, ke kterým bude předkládána a případně revido-
vána relevantní legislativa, aby bylo zajištěno jejich plnění.
 
Strategie klade důraz na posílení informací poskytovaných 
spotřebitelům, má v plánu například:
 Zavedení harmonizovaného povinného označování výži-
vových údajů na přední straně balení
 Návrh legislativního pracovního rámce pro udržitelné po-
travinové systémy

 Vyvinutí pohotovostního plánu pro zásobování potravi-
nami a zajištění potravin během krizových období
 Zahájení iniciativ s cílem stimulovat reformulaci zpraco-
vaných  potravin  včetně  nastavení maximálních  limitů  pro 
některé složky potravin
 Stanovení nutričních profilů s cílem omezit propagaci po-
travin s vysokým obsahem soli, cukru, a / nebo tuku
 Návrh na revizi EU legislativy pro materiály určené ke sty-
ku s potravinami s cílem posílit bezpečnost potravin, zajistit 
zdraví občanů, a omezit ekologickou stopu sektoru
 Návrh na revizi evropských pravidel pro označování data 
spotřeby: „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“.

Označování výživových údajů na přední straně obalu

V roce 2020 se část spotřebitelských organizací, potravinář-
ských podniků, obchodníků a akademiků snažila o zavede-
ní  povinného  značení  Nutri-Score  na  úrovni  EU.  Navíc  se 
očekávalo, že zavedení bude součástí F2F, v té se však ho-
voří o harmonizaci povinného označování výživových údajů 
na přední  straně obalů.   Podle České republiky  je součas-
ný systém nyní dostačující k tomu, aby si spotřebitel zvolil 
vhodný výrobek. Pokud by měl být  vytvořen další  systém 
označování, měl by pro jednotlivé výrobce zůstat dobrovol-
ný. Aktuálně se například diskutuje, zda má být systém po-
vinný či dobrovolný, založen na barevném kódování či niko-
liv a další aspekty. Závěry k označování by měly být v rámci 
německého předsednictví vypracovány Radou o nutričním 
označování  a  schváleny  všemi  členskými  státy.  Komise  by 
měla předložit návrh ve 4. čtvrtletí 2022.

V nadcházejícím roce 2021 přejeme všem zástupcům pe-
kárenského a cukrárenského oboru v České republice hlav-
ně pevné zdraví, protože v roce 2020 se ukázalo, že je to 
právě to nejdůležitější. Pekařům patří ale i pochvala za to, 
jak byli a jsou houževnatí.  V nelehké době zajistili nepřetr-
žitou výrobu, plnili stanovená opatření vlády v oblasti bez-
pečnosti potravin a plynule zásobovali obchody chlebem 
a pečivem. Za to jim patří velké uznání a poděkování.  

Zdroj: SZPI, MZE ČR, MŽP ČR, PK ČR
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Potravinářská komora ČR


