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SZPI je orgánem státního dozoru zejména nad 
bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin. Je 
přímo podřízená Ministerstvu zemědělství ČR. 

Představení SZPI 
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    v rámci svých kompetencí kontroluje: 

 
 výrobu potravin neživočišného původu  
 uvádění do oběhu potravin jak rostlinného, 
     tak živočišného původu (skladování, přeprava, prodej) 
 vstup a dovoz potravin rostlinného původu  
     ze třetích zemí 
 
 
Od roku 2015 přibyla do kompetencí SZPI také kontrola:  
reklamy  
pokrmů v zařízeních společného stravování 
 
 
 
 
(kompetence SZPI vymezeny v § 16 Zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích) 

 
 

 
 

 

Zaměření kontrol SZPI 
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SZPI a nové potraviny 
 

 

Pracovní skupina pro speciální a nové potraviny  
Ústřední inspektorát - metodik pro kontrolu nových potravin 
Inspektoři specialisté pro kontrolu nových potravin  
 
Účast na mezinárodních jednáních pracovní skupiny CAFAB  
 
Vzdělávací aktivity pro inspektory SZPI -  vstupní školení + průběžné vzdělávací akce 
v návaznosti na aktuální problematiku 
 
Vzdělávání a informování provozovatelů potravinářských podniků o aktuálních 
tématech 
• Aktivní účast metodiků a vedoucích pracovníků na konferencích pořádaných pro 

provozovatele potravinářských podniků  
• Webové stránky našeho úřadu http://www.szpi.gov.cz/ 
 
V současné době SZPI zavedla nový metodický postup pro kontrolu nových potravin, 
který reflektuje požadavky nařízení (EU) 2018/456 definující procedurální kroky 
konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin  
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/2283 o nových potravinách 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 
2017/2470, kterým se zřizuje seznam 
Unie pro nové potraviny  

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 
2018/456 o procedurálních krocích 
konzultačního postupu pro určování 
statusu nových potravin 

 

Právní základ kontroly nových potravin 
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Pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie smějí být jako 
takové uváděny na trh v Unii nebo používány v potravinách nebo na jejich 
povrchu v souladu s podmínkami použití a požadavky na označení, které jsou 
v něm uvedeny.  

(článek 6 odstavec 2 nařízení (EU) 2015/2283)  

Podstata kontroly nových potravin 

Provozovatelé potravinářských podniků ověří, zda potravina, kterou hodlají 
uvést na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.  

(článek 4 odstavec 1 nařízení (EU) 2015/2283) 
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Provozovatel potravinářského podniku (PPP) musí v průběhu 
kontroly inspektorovi prokázat, jakým způsobem a s jakým 
závěrem ověřil, zda neuvádí na trh novou potravinu. 

Např. certifikát příslušné národní autority členského státu 
potvrzující, že se nejedná o novou potravinu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Postup kontroly nových potravin (1)  
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Pomůckou pro prvotní určování statusu u jednotlivých potravin může být 
například Katalog CAFAB, poskytující informace o historii konzumace ve 
významné míře k lidské spotřebě před 15.5.1997  

nebo  

Guidance for food business operators on the verification of the status of a 
new food under the new Novel Foods regulation 2015/2283 (NFR) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Postup kontroly nových potravin (2)  
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V případě, že SZPI má pochybnosti o statusu dané potraviny, vyzve PPP, aby 
písemně požádal o konzultaci národní kompetentní autoritu – tedy Ministerstvo 
zemědělství ČR (MZe). 
 
 
 
 

MZe vydá stanovisko, určující status dané potraviny ve lhůtě do 4 měsíců  
(lhůta může být 1x prodloužena o další 4 měsíce) 
 
 Nejedná se o novou potravinu  -  Potravina může být uvedena na trh 
 Potravina není nová v doplňcích stravy - potravina může být uváděna na trh jen 

jako doplněk stravy 
 Jedná se o novou potravinu - Potravina nesmí být uváděna na trh (článek 6 

odst. 2 Nařízení (EU) 2015/2283) 
 
 

 
 
 

 

Postup kontroly nových potravin (3)  
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PPP může požádat EK o schválení nové potraviny 
 

Portál EK pro e-předkládání žádostí 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/e-submission_en 

 

 

 

 

 

 

Do doby než je nová potravina schválena (tj. je aktualizován seznam 
Unie a nová potravina je v tomto seznamu uvedena)  

nesmí být uváděna na trh. 

 

 
 

 

 

 

Postup kontroly nových potravin (4)  
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Chia x Kratom x Hmyz 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Přístup SZPI  
ke kontrole některých nových potravin 
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Chia semínka – nová potravina schválená k používání pro 
určité kategorie potravin 

  

 

 

 

 

kdežto pro jiné kategorie potravin zatím ne 
V současné době je např. podána žádost o rozšíření podmínek  

použití chia semínek v čokoládě 

Příklad – Chia semínka 
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Podle stanoviska MZe se jedná o potencionálně novou potravinu 
 
 
 

 
 

 
 

• pravděpodobně se jedná o psychoaktivní rostlinu -  probíhá diskuse o vytváření 
závislosti 

• kompendium EFSA tuto rostlinu uvádí mezi rostlinami hodnými zřetele vzhledem 
k obsahu 7-hydroxymitragyninu 

• V poslední době se rozvíjí ve Spojených Státech odborná diskuse, zda nezakázat 
produkty z rostliny zařazením mezi omamné a psychotropní látky (OPL) 
 

 
 

 

Příklad - Mitragyna speciosa (Kratom) 
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SZPI plně respektuje shodu Evropské komise a ostatních členských států na 
tom, že na některé druhy hmyzu lze aplikovat článek 35 odstavec 2 nařízení 
(EU) 2015/2283.  

Kontrola subjektů bude tedy především spočívat v ověřování, zda 
provozovatel uvádí na trh pouze takové druhy hmyzu, které byly na základě 
národních předpisů některého členského státu EU povoleny uvádět na trh 
před 1.1.2018.  

Ostatní druhy hmyzu jsou SZPI považovány za nové potraviny nesmí tedy být 
uváděny na trh, neboť nejsou uvedeny na seznamu Unie.   

Příklad – Hmyz a hmyzí produkty 
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SZPI klade velký důraz na kontrolu potravin na internetu 
 
2007 - Projekt zaměřený na problematiku prodeje na dálku zahájen 
 
2008 - novela zákona o SZPI umožňující (online) kontrolní nákup   
 
2009 - schválen vnitřní předpis SZPI ke kontrole internetového 
prodeje (OS 001/2009)   
 
2014 – vytvořena síť STANDALONE počítačů fungujících nezávisle na 
virtuální privátní síti SZPI, jejichž „identitu“ nelze ze strany 
provozovatelů potravinářských podniků odhalit 
 
2016 – kontrolní nákup se podle § 4 odst. 1 písm. e) vyhlášky 
231/2016 Sb. stává jedním z oficiálních způsobů odběru vzorku 
 
2017- Vznik meziresortní pracovní skupiny pro kontrolu internetového 
prodeje (pod záštitou MZe) 

Kontrola nových  
potravin na internetu 
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Účast SZPI v koordinovaném kontrolním programu EU zaměřeném na potraviny 
nabízené prostřednictvím internetu (CCP eFOOD).  

Jednalo se o první akci koordinovanou na úrovni Evropské komise v oblasti 
potravin a jejím cílem bylo prověřit, zda e-shopy nenabízí potraviny v rozporu 
s právními předpisy EU. 

Zaměření akce: 

a) nepovolená léčebná tvrzení u DS na klouby  

b) Nepovolené potraviny nového typu Agmatin sulfát, Acacia rigidula, 
Epimedium grandiflorum, Hoodia gordonii  

 
Celoevropská  

kontrolní akce CCP eFOOD  

16 
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Akce proběhla v září 2017  
Účast 25 států + Norsko + Švýcarsko 
 
Zkontrolováno 1071 webových stránek 
Z toho u 428 zjištěno nabízení nepovolených nových potravin  
 
V ČR:  
Zkontrolováno 21 webových stránek 
z toho u 13 zjištěno nabízení nepovolených nových potravin  
 
Nabízené nové potraviny: 
•  9x Agmatin sulfát 
•  4x Acacia rigidula 
•  1x Epimedium grandiflorum 

 

Výsledky komunikovány přes NKM RASFF a AACS 
 
 
 
 
 

Výsledky CCP eFOOD  
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Celkem 6 přijatých oznámení (od roku 2016):  

 

 

 

 

 

 

 

Nové potraviny hlášené do AACS 

Potenciální nová potravina Zainteresovaná země 

Bixa orellana  Slovensko (SK) 

Gentianella alborosea  Rakousko (AUT), Slovensko (SK) 

Gardenia jasminoides Ellis  Slovinsko (SLO) 

Hoodia gordonii CCP eFOOD; Norsko (NOR) 

Inonotus Oblicquus  Chorvatsko (HR) 
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Počet  přijatých oznámení: 21 
 
 
 
 
 
 
Počet odeslaných oznámení z ČR : 2  
2x Agmatin sulfát  
 
(Časové období od 1.1.2016 – 17.6.2018) 
 

 

Nové potraviny hlášené do RASFF 

Potenciální nová potravina Počet hlášení 

Agmatin Sulfát 14x 

Kreatin nitrát  5x  

Rauvolfia vomitoria 1x 

Acacia rigidula 1x 

Epimedium sagittatum 1x 



Děkuji za pozornost 


