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ČESKÁ REPUBLIKA 

Vyhláška č. 160/2018 Sb. ze dne 3. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., 
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve 

školách a školských zařízeních, novelizuje tzv. pamlskovou vyhlášku zejména pokud jde o 
potraviny, které nejsou upraveny smažením nebo grilováním a rovněž o ovocné a zeleninové 
šťávy a nektary. Upravuje rovněž přílohu vyhlášky stanovující požadavky na potraviny, pro které je 

přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. | účinnost 
1. září 2019 

 

EVROPSKÁ UNIE 

Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/1011 ze dne 17. července 2018, kterým se povoluje rozšíření 
množství použití žampionů ošetřených UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Na 
žádost společností Banken Champignons Group B.V. a J.K. Holding B.V se povoluje rozšíření 
množství použití žampionů (Agaricus bisporus) ošetřených UV zářením se zvýšeným 

obsahem vitaminu D2 jako nové potraviny. Název potraviny musí obsahovat informaci o ošetření UV 
zářením, aby nebyli spotřebitelé uvedeni v omyl. | použitelnost 7. srpna 2018 

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1098 ze dne 2. srpna 2018, kterým se mění a opravuje příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování 
a ochraně zeměpisných označení lihovin. Nové nařízení mění a opravuje několik zeměpisných 
označení lihovin uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008. Změny jsou prováděny na 

základě technických dokumentací předložených Komisi členskými státy podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 110/2008. Etikety vytištěné před datem vstupu tohoto nařízení v platnost mohou být nadále 

používány do vyčerpání zásob. | použitelnost 23. srpna 2018 

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového 
oleje. Nové nařízení mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na 

některé údaje na etiketách olivového oleje. Nařízení se týká nepovinných údajů na etiketách, 
konktrétně maximálního obsahu kyselin a hospodářského roku sklizně. Olivový olej opařen etiketami 

vytištěnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost může být uváděn na trh do vyčerpání zásob. | 
použitelnost 6. srpna 2018, vybraná ustanovení 6. února 2019 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje prováděcí 
nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny. Prováděcí nařízení 

opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 zřizující seznam Unie pro nové potraviny. Příloha 
prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení. | použitelnost 

13. srpna 2018 

 



 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření 
použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2017/2470. Na žádost společnosti Lallemand Bio-Ingredients se povoluje rozšíření 
použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové 

potraviny. Konkrétně se použití rozšiřuje na balené čerstvé a sušené droždí pro domácí pečení a 
v doplňcích stravy. | použitelnost 8. srpna 2018 

 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-161/17 ze dne 7. srpna 2018, týkající se 
zpřístupnění na internetových stránkách fotografie, která je se svolením autora volně 

dostupná na jiných internetových stránkách 

„Zpřístupnění na internetových stránkách fotografie, která je se svolením autora volně dostupná na 
jiných internetových stránkách, vyžaduje nové svolení tohoto autora. Takové zpřístupnění na internetu 

je totiž zpřístupněním nové veřejnosti.‘‘ 

 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 12. dubna 2018, čj. 6 As 413/2017 – 39, 

týkající se postihování správních deliktů 

„Správní orgán tím, že určité jednání ponechává bez postihu, byť je k tomu vybaven potřebnými 
pravomocemi, takové jednání bez dalšího ještě neaprobuje jako správné a souladné se zákonem. Pouhé 
„mlčení“ veřejné správy, resp. její nečinnost v oblasti postihování deliktního jednání, bez dalšího 

nezakládá legitimní očekávání, že dosud nepostihované deliktní jednání deliktním jednáním není, resp. 
že nebude postihováno ani nadále (§ 2 odst. 4 správního řádu).“ 
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