
 

 
 

MUDr. Viera Šedivá 
náměstkyně pro řízení sekce 

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 
  

  

  

V Praze dne 3. dubna 2018 
Čj. 15573/2018-MZE-18111 

  
  
Vážená paní prezidentko, 

  

dovoluji si Vás oslovit ve věci týkající se nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví 

zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, 

s použitelností od 11. dubna 2018.  

 

Výše zmíněné nařízení, které přikládám přílohou, lze rozdělit do tří základních bodů: 

1) rozdělení provozovatelů potravinářských podniků dle jejich velikosti, povahy, aktivit apod. 

a s tím spojená opatření, která mají být prováděna v rámci nařízení; 

2) výčet výrobků, na které mají být uplatněna zmírňující opatření; 

3) stanovení porovnávacích hodnot pro některé druhy potravin.  

 

Ad 1) Povinnost odebírat vzorky a provádět analýzu za účelem určení množství akrylamidu  

v potravinách minimálně jednou ročně mají dle čl. 4 provozovatelé potravinářských podniků 

uvedení v čl. 2 odst. 1 a v čl. 2 odst. 3. Analýzy akrylamidu se provádí pro skupinu výrobků 

se stejnými nebo podobnými složkami, návrhem receptury, návrhem procesu a/nebo 

procesními kontrolami, kde mají tyto aspekty potenciál ovlivnit množství akrylamidu 

v hotovém výrobku. 

Povinnost odebírat vzorky a provádět analýzu za účelem určení množství akrylamidu  

v potravinách nemají provozovatelé potravinářských podniků uvedení v čl. 2 odst. 2; tito musí 

být schopni předložit důkazy o uplatnění zmírňujících opatření stanovených v části A  

přílohy II. 
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Ad 2) Evropská komise aktuálně řeší „příručku“ k nařízení, ve které mimo jiné budou 

uvedeny podrobněji potraviny, na které se vztahuje výše zmíněné nařízení. Jedná se  

o upřesnění výrobků a jejich zařazení do kategorií (např. pečivo, výrobky z bramborového 

těsta, chléb apod.). V příručce by měly být uvedeny také další podrobnosti pro rozlišení 

provozovatelů potravinářských podniků dle čl. 2 nařízení. Po zveřejnění Vám bude návrh 

příručky zaslán k vyjádření.  

 

Ad 3) Porovnávací hodnoty, uvedené v nařízení, nejsou maximálními limity. Porovnávacími 

hodnotami se rozumí ukazatele, které se použijí k ověření účinnosti zmírňujících opatření. 

Tyto hodnoty byly stanoveny na základě dat o výskytu akrylamidu v potravinách a budou 

každé tři roky přezkoumávány. Tedy, pokud bude u výrobku zjištěna hodnota akrylamidu 

vyšší, než je porovnávací hodnota, bude provedena kontrola, zda provozovatel 

potravinářského podniku provedl všechna zmírňující opatření dle nařízení. Co se týká 

zjištěné hodnoty akrylamidu přesahující porovnávací hodnotu, bude posouzena dozorovým 

orgánem a případně bude zaslána na hodnocení rizika, jako tomu bylo doposud (v případě 

překročení směrných hodnot dle doporučení Komise 2013/647/EU o zkoumání množství 

akrylamidu v potravinách). Primárně tedy bude při překročené porovnávací hodnotě 

provedena kontrola u výrobce, zda postupoval podle nařízení (aplikace zmírňujících 

opatření). 

 

Vážená paní prezidentko, dovoluji si Vás požádat o rozšíření této informace mezi členy 

SOCR a o jejich upozornění zejména na skutečnost, že s ohledem na finanční  

a administrativní zátěž není vhodné vyžadovat od dodavatelů doklady o vyhovujících 

hodnotách akrylamidu častěji, než požaduje nařízení, tzn. jednou ročně. 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
 1. 2017_2158_akrylamid.pdf 
 
 
 
                 Dle rozdělovníku 
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