
 

Bidfood Czech Republic s.r.o. 
V Růžovém údolí 553, 278 01  Kralupy nad Vltavou, Česká republika 

IČO: 28234642 | registrace: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134253 
t: +420 315 706 111 | f: +420 315 706 222 | e: bidfood@bidfood.cz 

www.bidfood.cz 

 

V Kralupech nad Vltavou, dne 06.04.2018 

 

Vyjádření společnosti k regulaci akrylamidu v potravinách 

v souladu s Nařízením komise EU 2158/2017 

 

Dobrý den, 

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. je plně 

informována o vstupu Nařízení komise EU 2158/2017 v platnost a podnikla veškeré kroky dle 

daných požadavků, aby zamezila vzniku vyššího množství akrylamidu v potravinách.  

Akrylamid je přirozenou součástí potravin, jež vzniká zcela běžně při tepelné úpravě potravin 

s vysokým obsahem sacharidů (především brambory a obiloviny). Potravinám dodává 

typickou chuť, texturu, vůni a vzhled. Výskytu této sloučeniny nelze zcela zamezit, mají–li si 

potraviny uchovat své senzorické vlastnosti. Je však možné činit tak, aby bylo množství 

vznikajícího akrylamidu sníženo.   

Je naším nejvyšším zájmem dodávat na trh kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny, a proto 

byla přijata opatření k omezení výskytu této látky. Společnost Bidfood Czech Republic s.r.o. 

je členem Potravinářské komory České republiky a v této věci se aktivně podílí na tvorbě 

oficiálních vodítek k usnadnění aplikace tohoto nařízení a k jeho detailnějšímu porozumění. 

Pracovní verzi těchto vodítek Vám pro úplnost zasílám v Příloze 1. 

Podrobné zařazení jednotlivých druhů výrobků a pevné stanovení porovnávacích hodnot je ze 

strany Evropské komise stále ve fázi vývoje. Vzhledem k tomu, že neexistuje finální verze 

„příručky“ k tomuto nařízení, ministerstvo zemědělství prozatím vydalo oficiální prohlášení 

s upřesňujícími informacemi o povinnosti odběru vzorků, porovnávacích hodnotách a žádostí 

o smysluplnost a reálnost požadavků na výrobce a dodavatele (viz Příloha 2). 

Veškeré výrobky i suroviny jsou kontrolovány a následně buď testovány na akrylamid, 

případně spadají do kategorie výjimek, a tudíž není nutné laboratorní zkoušky provádět. U 

výrobků určených k tepelné úpravě je uveden návod k přípravě včetně teplotního a časového 

rozmezí tak, aby nezapříčinil vznik přebytečného množství akrylamidu a bylo tak umožněno 

použití výjimek z daného Nařízení i našim odběratelům.  
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V současné době není nutné měnit specifikace jednotlivých výrobků, neboť požadavkům 

Nařízení komise EU 2158/2017 vyhovují. Pokud by se situace změnila, budeme Vás 

neprodleně informovat. 

V případě doplňujících informací jsem Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech. 

S přáním hezkého dne, 

 

 
 

Bc. Tereza Daňková 

Pracovník oddělení kvality 

Bidfood Czech Republic s.r.o. 

V Růžovém údolí 553 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

E-mail: tereza.dankova@bidfood.cz 

Tel.: +420 315706307 
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