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Právní předpisy 
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových
potravinách

• Prováděcí akty k nařízení (EU) 2015/2283:

• Nařízení Komise (EU) č. 2017/2469, kterým se stanoví administrativní a
vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10

• Nařízení Komise (EU) č. 2017/2468, kterým se stanoví administrativní a
vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí

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

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



Za nové potraviny nejsou považovány

ENZYMY, POTRAVINÁŘSKÉ 

PŘÍDATNÉ LÁTKY A AROMATA
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GENETICKY MODIFIKOVANÉ 

POTRAVINY

EXTRAKČNÍ ROZPOUŠTĚDLA



Nové potraviny (NP) 

4

Potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii
před 15.5. 1997, a které spadají do některé z kategorií definovaných v čl. 3
odst. 2 písm. a) i) – x) nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Semena Chia (Salvia hispanica L.) Noni juice (Morinda Ciitrifolia L.)



Tradiční potraviny ze třetích zemí
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Potraviny pocházející z prvovýroby, které mají historii bezpečného používání
jako potraviny ve třetí zemi (bezpečnost byla potvrzena používáním v obvyklé
výživě podstatného počtu obyvatel minimálně jedné třetí země po dobu alespoň
25 let)

Příklady: 
Sirup ze Sorghum bicolor – čirok dvoubarevný
Cascara (Coffee cherry pulp)
Plody Lonicera caerulea – haskap, zimolez
Semena Digitaria exilis – rosička útlá



Uvádění nových potravin na trh
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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)

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)



Jak tedy dál? 
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Seznam Unie
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Seznam musí být v aktuálním znění!

Tabulka 1 - Seznam všech povolených nových potravin 

• Specifikovaná kategorie potravin
• Maximální množství
• Doplňkové požadavky na označování
• Ochrana dat (5 let)

Tabulka 2 - Specifikace potraviny 
(popis, nutriční složení, chemický název, mikrobiologická kritéria, obsah 
těžkých kovů, atd.)
Použití potraviny jiným způsobem než zde uvedeným,  je považováno za 
uvádění na trh neschválené nové potraviny! 



Určení statusu na trh uváděné potraviny
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Pomůckou pro prvotní určování statusu může být Novel food catalogue, poskytující
informace o historii konzumace ve významné míře k lidské spotřebě před 15.5.1997

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en


Tvorba Novel food catalogu
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PRACOVNÍ SKUPINA při Evropské komisi - CAFAB (Competent
Authority Food Assessment Body)
Odborná skupina při EK, členy jsou odborní zástupci jednotlivých
členských států EU (za ČR: MZe, SZPI)
• Vzájemné předávání informací mj. o historii konzumace potravin ve

významném množství v daném ČS v rámci plánovaných schůzek
• Data obsažená v katalogu CAFAB mají však pouze informativní

charakter. Katalog není právně vymahatelný..



Novel food catalogue
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Novel food catalogue
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Příklad: Garcinia cambogia



Novel food catalogue
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Příklad: Acacia rigidula



Konzultační proces 
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V případě, že si PPP nejsou jisti, zda potravina, kterou hodlají uvést na trh, spadá
do oblasti působnosti tohoto nařízení, či nikoli, konzultují členský stát, v němž
hodlají novou potravinu uvést na trh jako první. (článek 4 odst. 2 nařízení (EU)
2015/2283)

Za správné určení statusu je zodpovědný PPP!

PPP poskytne tzv. kompetentní autoritě (v ČR MZe) veškeré podklady,
kterými disponuje, aby bylo možné o statusu rozhodnout

Žádost o konzultaci musí být podána písemně v souladu s prováděcím nařízení
Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích postupu určování statusu
nových potravin



Žádost o konzultaci – N (EU) 2018/456 

15

Žádost se podává elektronicky a musí obsahovat: 
• Průvodní dopis (vzor v příloze I)
• Technickou dokumentaci (vzor v příloze II)
• Podpůrnou dokumentaci
• Vysvětlující poznámku, která objasňuje účel a význam

MZe neprodleně ověří, zda žádost obsahuje vše dle čl. 4. V případě, že žádost 
uzná za platnou, neprodleně informuje PPP, ostatní ČS a EK. 

SZPI může v případě pochybností o statusu vyzvat PPP (formou vydání opatření), aby žádost podal, pokud
chce potravinu na trh uvádět.



Výstup z konzultačního procesu
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MZe vydá ve lhůtě do 4 měsíců ROZHODNUTÍ

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 prozatím nesmí být uváděna na trh
(článek 6 odst. 2 N 2015/2283)



Vydaná rozhodnutí o statusu potravin v EU
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Výstupy z konzultačních procesů kompetentních autorit všech ČS jsou veřejnosti 
dostupné na stránkách EK 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en


Některá vydaná rozhodnutí o statusu potravin 
v EU (výčet není úplný)
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Název Výsledek konzultačního 
postupu

Kategorie NP podle článku 3 odstavce 
2 N 2015/2283

Mycelium houby shiitake (Lentinus edodes) Nová potravina 3 (2) ii)

Plody maqui (Aristotelia chilensis) Použití jiné než v DS je 
považováno za nové 

3 (2) a iv)

Sirup z borovicových šišek (Pinus sylvestris) Běžná potravina

Hlíza (kořen) Cyperus esculentus (Šáchor jedlý, zemní mandle) z 
hydroponické kultury

Běžná potravina

Olej získaný ze Cyperus esculentus (Šáchor jedlý, zemní mandle) z 
hydroponické kultury

Nová potravina 3 (2) a iv)

Extrakt z listů Epimedium brevicornum Nová potravina 3 (2) a iv)

Kurkumin, extrakt z kořene Curcuma longa L. Nová potravina 3 (2) a iv)

Pili oříšky/jádra/semena plodů stromu (Canarium ovatum)
(Kanárník vejčitý)

Nová potravina 3 (2) a iv)

Lipozomální vitamín C Běžná potravina

Bílkovinný izolát z fazolí Mungo Nová potravina 3 (2) a iv)

Mumijo Použití jiné než v DS je 
považováno za nové 

3.2 (a)(iii) or (iv)



Vydaná rozhodnutí o statusu potravin v EU 
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Kompetentní autorita (Ministerstvo zemědělství) České republiky:

Creatin alfa-ketoglutarate a Creatin malate = NOVÁ POTRAVINA



Vydaná rozhodnutí o statusu potravin v EU 
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Kompetentní autorita Velké Británie:

CBD izolát o čistotě > 98% = NOVÁ POTRAVINA

Potravinou je CBD izolát (o čistotě > 98%), rozpuštěný v MCT oleji (medium-
chain triglycerid). CBD je extrahován pomocí etanolu jakožto rozpouštědla.



Schvalovací proces nové potraviny 
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1. AUTORIZACE 

Povolení uvedení nové potraviny na trh v Unii

2. NOTIFIKACE 

Oznámení tradičních potravin ze třetích zemí

Aktualizace seznamu Unie



Povolovací řízení
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Povolená nová potravina nesmí: 

• Představovat riziko pro lidské zdraví na základě vědeckých
důkazů.

• Být z hlediska výživy méně prospěšná, pokud nahrazuje
určitou běžnou potravinu.

• Uvádět spotřebitele v omyl, zejména pokud má nahradit 
jinou potravinu a významně se změnila výživová hodnota.



Autorizace
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1žádost podává PPP a může být kdykoliv 
stažena
2EK může proces v kterékoliv fázi 
ukončit
3povolení „obecné“, pokud nebylo 
požádáno o ochranu dat

Zdroj: MZe



Notifikace
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1žádost podává PPP a může být 
kdykoliv stažena
2EK může proces v kterékoliv fázi 
ukončit
3povolení „obecné“, pokud nebylo 
požádáno o ochranu dat

Notifikace

EK (neprodleně předá)

ČS & EFSA (4 měsíce pro námitky)

Námitky vzneseny

Žádost1 (aktualizace Seznamu Unie)

EK2

Informace ČS EFSA (6 měsíců)

Žadatel a ČS EK (3 měsíce)

Stálý výbor

Aktualizace Seznamu Unie3

Bez námitek

EK aktualizuje Seznam Unie

Seznam Unie3

Zdroj:MZe



Semena chia (Salvia hispanica L.) 
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Povoleno je použití v kategoriích: 



Semena chia (Salvia hispanica L.) 
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Pro následující kategorie potravin není maximální množství limitováno



Semena chia (Salvia hispanica L.) 
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Chia olej ze Salvia hispanica L. 

Částečně odtučněné prášky ze semen chia získané lisováním a mletím 
celých semen Salvia hispanica L.(N (EU) 2020/500) 
• Kategorie potravin a jejich maximální množství je však omezeno
• Prášek s vysokým obsahem bílkovin: neochucené a ochucené fermentované 

mléčné výrobky, cukrovinky, ovocné a zeleninové šťávy, ovocné a zeleninové 
nektary, ochucené nápoje, doplňky stravy.

• Prášek s vysokým obsahem vlákniny: cukrovinky, ovocné a zeleninové šťávy, 
ovocné a zeleninové nektary, ochucené nápoje, doplňky stravy. 



Stévie sladká (Stevia rebaudiana Bertoni) 

28

Čajové, bylinné a ovocné nálevy určené k přímé 
spotřebě obsahující nebo připravené z listů 
nejsou považovány za Novel Food.

Použití extraktů z listů Stevia rebaudiana Bertoni
jako sladidla nebo ochucovadla spadá do 
kontextu nařízení (ES) č. 1333/2008 o 
potravinářských přídatných látkách nebo nařízení 
(ES) č. 1334/2008 o potravinářských aromatech.

Jakékoli další použití JE POVAŽOVÁNO ZA NOVEL 
FOOD.



Cannabis sativa L.
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Za nové potraviny nejsou
považovány
Semena/odtučněná semena
Olej ze semen
Konopná mouka 

Za předpokladu, že semena pochází
z druhu rostliny Cannabis sativa L. s
obsahem THC do 0,2% resp. 0,3%
THC.

Novel food catalogue



Cannabis sativa L.
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Stále řešeno napříč všemi
ČS EU

Obsahuje tyto látky z řad
cannabinoidů:
• delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)
• delta-9-tetrahydrocannabinolová kyselina

A (Δ9-THCA-A) (prekurzor Δ9-THC)
• delta-9-tetrahydrocannabinolová kyselina

B (Δ9-THCA-B)
• delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC)
• cannabidiol (CBD) a CBDA
• cannabigerol (CBG)
• cannabinol (CBN)
• cannabichromene (CBC)
• delta-9-tetrahydrocannabivarin(Δ9-THCV)

Novel food catalogue

Extrakty z rostliny a produkty z nich vyrobené obsahující
cannabinoidy považuje SZPI za „POTENCIÁLNÍ“ NOVÉ
POTRAVINY. To platí jak pro extrakty samotné, tak pro všechny
produkty, do kterých se extrakty přidávají jako přísada (jako je
konopný olej).



Cannabidiol (CBD)
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Chemickou syntézou získaný cannabidiol je považován za NOVOU
POTRAVINU a nesmí být uváděn na trh, dokud nebude uveden na
seznamu Unie.

Evropská komise obdržela desítky žádostí o schválení produktů s obsahem CBD
jako nové potraviny. Jednotlivé žádosti budou posuzovány INDIVIDUÁLNĚ.



Cascara
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Nová potravina
Sušená slupka z kávových třešní
nebo kávových plodů (Coffea Arabica
L.), která se získává přirozenou nebo
suchou metodou zpracování je
považována za NOVOU POTRAVINU.

Uvádění na trh je tedy možné až po
uvedení v seznamu Unie.



Mitragyna speciosa (Kratom) 

33

„Potenciální“ nová potravina
• 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).



Nové potraviny (NP) - Hmyz
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• Od 1.1.2018 je hmyz považován za NP.

• Přístup jednotlivých ČS se v minulosti
lišil

(NL, BE, UK – hmyz a hmyzí produkty
povoleny na základě hodnocení rizik
národních autorit).

• Jednotlivé druhy hmyzu musí nově

projít schvalovacím procesem a musí

být umístěny na seznam Unie.



Nové potraviny (NP) - Hmyz

35

Pro přesně definované druhy
bylo povoleno přechodné
období

• Druh byl v některé členské
zemi uveden na trh legálně
před 1.1.2018.

• Nejpozději do 1.1.2019 byla
pro daný druh podána
žádost o schválení nové
potraviny.



Nové potraviny (NP) - Hmyz
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Druhy hmyzu, které splnily obě dvě definované podmínky a tedy mohou být uváděny na trh do
přijetí rozhodnutí o žádosti

• Acheta domesticus – cvrček domácí

• Alphitobius diaperinus – larvy potemníka stájového – Buffalo

• Gryllodes sigillatus – cvrček krátkokřídlý

• Locusta migratoria – saranče stěhovavá

• Schistocerca gregaria - saranče pustinná

• Tenebrio molitor – larvy potemníka moučného (moučný červ)

Ostatní druhy není možné uvádět na trh, aniž by absolvovaly schvalovací proces nové potraviny
u Evropské komise, neboť jsou považovány za neschválenou novou potravinu.



Nové potraviny (NP) - Hmyz
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HMYZÍ PROTEIN je
považován za novou
potravinu, uvedení na trh
je možné až po zařazení na
seznam unie.



Diskutovaná témata
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• Semena rostliny Griffonia simplicifolia (DC.) Baill. seeds

• Koncentrované extrakty ze semen (za účelem 5-HTP) 

• 5-hydroxytryptophan (5-HTP)

Příloha II vyhlášky č. 58/2018 Sb., na seznamu látek zakázaných při výrobě potravin!

• Aktivní uhlí (barvivo E153, pomocná látka, léčivo, nebo nová potravina?)  

• Betain

• Colostrum (kozí, koňské)

• Bambucké máslo



Přístup SZPI při úředních kontrolách 

39

• Prvotní posouzení potraviny a
kontrola, jakým způsobem PPP
ověřil status.

• Kontrola shody na trh uváděného
produktu s údaji uvedenými v
seznamu Unie (pokud je v něm
nová potravina uvedena).

• Případné uložení opatření, aby
kontrolovaná osoba podala žádost
o konzultaci dle čl. 4 N
2283/2015.



Shrnutí
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• PPP je zodpovědný za bezpečnost
na trh uváděného produktu.

• PPP je povinen před uvedením
potraviny na trh ověřit, zda se
jedná či nejedná o novou
potravinu podle N (EU)
2283/2015.

• Doporučení: Prostudování
a vyhledání co možná nejvíce
informací, konzultace bezpečnosti
produktu s odborníky
a odbornými institucemi.



Děkuji za pozornost
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