BIOPOTRAVINY A EKOLOGICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU MZE
Cyklus seminářů PK ČR
Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

září – říjen 2012

Ministerstvo zemědělství
Úřad pro potraviny
Ing. Jindřich Fialka /
Ing. Martin Štěpánek

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• Význam pro výrobu potravin specifické
kategorie kvality.
• Pozitivní vliv na životní prostředí, na rozvoj
venkova
a
na
pohodu
chovaných
hospodářských zvířat.
• Biopotraviny se v současné době stávají
symbolem určitého životního postoje z řad jak
výrobců, tak spotřebitelů.

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• legislativní rámec
• nařízení Rady (ES) 834/2007
• prováděcí nařízení Komise (ES) 889/2008
• Legislativu doplňuje národní zákon
č.
242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství
• Legislativa obsahuje všechna pravidla pro produkci
biopotravin
• Obecné požadavky potravinového práva

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• V režimu ekologického zemědělství je nyní
téměř 12 % zemědělské půdy.
• Objem produkce biopotravin pouze (0,4%)
• Využítí nástrojů na zvyšování povědomí u
stávajících bio-výrobců, ale je nezbytné obracet
se na sféru konvenčních producentů s cílem
konverze jejich produkce na BIO

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• Každý výrobce biopotravin musí být
registrován na MZe.
• Ke dni 1. 1. 2012 bylo registrováno již 646
výrobců biopotravin.

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• Struktura hlavních kategorií produkovaných
biopotravin
• „Ostatní zpracované potraviny“ (33 % podíl,
přičemž polovinu tvoří hotové pokrmy typu
dětských výživ).
• „Mléko a mléčné výrobky“ (25 %),
• „Ovoce a zelenina“ (11 %, zahrnující ovocné a
zeleninové šťávy).
• Z pohledu vývoje došlo k největšímu nárůstu u
kategorie „Mlýnské a škrobárenské výrobky“.

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• Celkový obrat biopotravin včetně vývozu
dosahuje v současné době přibližně 2,1
miliardy korun.
• Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává
cca 200 Kč a podíl biopotravin na celkové
spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 1 %.
• Podíl biopotravin z dovozu na celkovém
domácím maloobchodním obratu je cca 60%.

Ekologické zemědělství a produkce
biopotravin
• Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé
v maloobchodních řetězcích (67 %), na druhém
místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin
(20 %). Okolo 4 % biopotravin se nakoupilo
v lékárnách a významně stoupl prodej přes
drogistické řetězce (3%).
• Podíl přímého prodeje biopotravin zahrnující přímý
prodej jak ze dvora, tak i od výrobců a distributorů
je 4 %, podíl prodeje v nezávislých drobných
prodejnách potravin je 1 % a přibližně 1%
biopotravin
se
prodalo
prostřednictvím
gastronomických zařízení.

Strategie rozvoje produkce biopotravin

• Hlavním strategickým dokumentem
v oblasti dalšího rozvoje produkce
biopotravin je „Akční plán ČR pro
rozvoj ekologického zemědělství
v letech 2011-2015“.

V oblasti produkce biopotravin jsou hlavní
cíle následující
• vybudování stabilního, dlouhodobě prosperujícího a
konkurenceschopného trhu s bioprodukcí, vyráběnou
efektivně a zároveň podle principů EZ, s ohledem na
pohodu zvířat, životní prostředí a šetrné zpracovatelské
metody
• vytvoření takové infrastruktury, která bude umožňovat
kontinuální a dlouhodobě udržitelný rozvoj a zároveň bude
vytvářet podmínky k tomu, aby mohla být bioprodukce
významnou položkou českého ekologického zemědělství
(významné zvýšení produkce českých biopotravin)
• dosažení
efektivního
propojení
prvovýroby
a
zpracovatelských aktivit zemědělského i nezemědělského
charakteru v rámci celého ekologického zemědělství

Dílčí cíle a aktivity „Akčního plánu“

• Hlavním cílem je dosažení
- 15% podílu ekologického zemědělství do
roku 2015
- min. 20% orné půdy z celkové výměry
půdy v EZ

Dílčí cíle a aktivity „Akčního plánu“

• Konkrétními cíli v oblasti produkce
biopotravin je:
- dosáhnout 3% podíl biopotravin na
celkovém množství zpracovaných potravin
- zvýšit podíl českých biopotravin na 60%
na trhu s potravinami

Dílčí cíle a aktivity „Akčního plánu“

• Konkrétními cíli v oblasti produkce
biopotravin je:
- dosáhnout nárůst spotřeby biopotravin
ročně minimálně o 20 %

Dílčí cíle a aktivity „Akčního plánu“
• Konkrétními cíli v oblasti produkce biopotravin
je:
- zvýšit důvěru spotřebitele:
• zaměřit propagaci a osvětu tak, aby
informovala
spotřebitele
o
základních
principech EZ (kvalita potravin, životní
prostředí,pohoda zvířat atd.)

Obecná legislativa – potravinové právo

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích
• Stanovení povinností provozovatelů
potravinářských podniků
• Působnosti zákona na všechny fáze
výroby, zpracování a distribuce potravin

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích
Pro všechny provozovatele potravinářských podniků
• Dodržovat povinnosti vyplývající z bezprostředně závazných
předpisů ES - nařízení (ES) č. 852/2004, nařízení (ES) č.
178/2002, nařízení (EU) č. 1169/2011
• Dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost,
přepravu, skladování a uvádění do oběhu potravin
• Oddělit prostory určené pro výrobu a zacházení s potravinami
od jiných prostor
• Zahájení, změna a ukončení výkonu předmětu činnosti

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích - označování
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

údaje musí obsahovat název obchodní firmy a sídlo výrobce nebo dovozce platí pro právnické osoby; jméno,příjmení a místo podnikání - platí pro fyzické
osoby. Důvod je zcela zřejmý - každá potravina musí být dohledatelná až k původu
surovin
název druhu, skupiny nebo podskupiny potravin (např. nealko nápoje, mléčné
výrobky apod.)
údaj o množství potraviny (čisté množství potraviny bez obalu ve stanovených
jednotkách)
datum použitelnosti u potravin, podléhajících rychlé zkáze – „spotřebujte do..“
datum minimální trvanlivosti u ostatních potravin – „minimální trvanlivost do…“
údaj o způsobu skladování - jde-li o potraviny, kde by mohlo dojít vlivem
nesprávného skladování ke zhoršení jakosti, případně poškození zdravotní
nezávadnosti
podmínky pro uchování potraviny po otevření obalu u spotřebitele
údaje o složení podle použitých surovin, přídatných látek, látek určených k
aromatizaci
údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví, stanoví-li tak zvláštní předpisy
jde-li o balení, určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje uvedeny v
českém jazyce.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích - označování
Toto označení musí být :
• srozumitelné
• uvedené na viditelném místě
• snadno čitelné!!!
• nezakryté
• nepřerušené jinými údaji
• nesmazatelné
• vyjádřené v nekódované formě

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích - označování
•
•
•

Další údaje, které mají být na obalu uvedeny:
údaje o způsobu použití potraviny
u potravin, které vyžadují před spotřebou úpravu ředěním nebo rozpouštěním v
tekutině musí být uveden na obalu např. doporučený poměr ředění, příp.
způsobu úpravy

•
•

údaje o složení potravin
podle použitých surovin, přídatných látek, potravních doplňků a látek určených k
aromatizaci (složek) se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých složek v
potravině v době výroby potraviny

•

Uvedeno slovem „složení“

•

při označení použitých přídatných látek, látek určených k aromatizaci se použijí
názvy, uvedené ve zvláštních právních předpisech (EU předpisy)
přítomnost přídatné látky v potravině se označí uvedením názvu látky,
případně jejího číselného kódu (tzv. E číslo) a někdy též kromě názvu látky či
E čísla také názvem kategorie - např. barviva, antioxidanty, kyseliny atd. - dle
způsobu použití.

•

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích - označování

Způsoby označování potravin
• Nesmí spotřebitele uvádět v omyl
pokud se týká charakteristiky potraviny,
vlastností,
složení,
množství,
trvanlivosti, původu nebo vzniku,
způsobu zpracování nebo výroby,
přisuzování účinků a vlastností, které
potravina nevykazuje apod.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích

•
•
•
•
•

Do oběhu je zakázáno uvádět
Jiné než zdravotně nezávadné potraviny
Klamavě označené nebo nabízené klamavým
způsobem
S prošlým DP
Neznámého původu
Překračující úrovně kontaminace radionuklidů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích
Potraviny s prošlým DMT
• Mohou být uváděny do oběhu
• Musí být však zřetelně označené a zdravotně
nezávadné
Potraviny určené k jinému než původnímu použití
• Mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li
zdravotně nezávadné a je-li u nich zřetelně
označen doporučený způsob použití

Novela zákona o potravinách
• Důsledek přijetí řady evropských předpisů, tj. provést
adaptaci povinností vyplývajících z ustanovení
určených členským státům (zejména nařízení (EU) č.
1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům o
potravinách, nařízení č. 1331/2008, nařízení č.
1332/2008, nařízení č. 1333/2008 a nařízení č.
1334/2008 (oblast přídatných látek, aromat a
enzymů) apod.).
• Podněty vycházející z výkonu dozoru a požadavků
vyplývající z praxe provozovatelů potravinářských
podniků, vývoje potravinářského sektoru apod..

Novela zákona o potravinách
• Evropská legislativa umožňuje ČS přijmout na
národní úrovni legislativní opatření, např. deklarování
a informování spotřebitele u nebalených potravin, což
je v současné době jedno z témat.
• Další oblast je sledování a informování všech
potravinářských subjektů v případě, že dojde přijmutí
potravinářských produktů z jiného členského státu
(tato informační povinnost se již vztahuje na PPP
schválené dle veterinárního zákona).

Nařízení o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům

• revize označování
• návrh nařízení EK – 30.1.2008
• schválení Radou EU (září 2011)
a EP (červenec 2011)
• Věstník EU (22. listopad 2011)

Nařízení (EU) č. 1169/2011

• Obecné a nutriční označování
• nové požadavky – dopad na celý sektor
potravinářského průmyslu

Nařízení (EU) č. 1169/2011

• Cílem
nařízení
je
poskytnout
konečnému spotřebiteli základ, aby
mohl učinit informovaný výběr (konečný
spotřebitel by měl snadno porozumět
informacím uvedeným na označení,
jednoduché a srozumitelné údaje).

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Seznam povinných údajů (čl. 9)
-

název potraviny
seznam složek
alergenní látky
množství složky nebo skupiny složek
množství potraviny
DMT nebo DP
podmínky uchování
jméno nebo obch. název PPP
země původu nebo místo provenience
návod k použití
nápoje nad 1,2 % alkoholu - obsah alkoholu
výživové údaje – nový povinný údaj

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Seznam povinných údajů (čl. 9)
+ čl. 10 - příloha III (další povinné údaje)
Stávající požadavky upraveny a doplněny o:
- alergenní látky – přímo povinný údaj
- země původu nebo místo provenience - zpřesnění
- výživové údaje – nový povinný údaj
- šarže – směrnice 2011/91/EU

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Způsob uvádění povinných údajů (čl. 13) – příloha IV
(definice výšky malého písmene „x“)
- dobře viditelné, snadno čitelné, nesmazatelné
- velikost písma „x“ – 1,2 mm (kontrast mezi tiskem a
pozadím)
- výjimky pro použití min. velikosti písma – obaly jejichž
největší plocha je menší než 80 cm2 – 0,9 mm
- EK – stanovení pravidel k čitelnosti
název, množství, obsah alkoholu – stejné zorné pole

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Látky vyvolávající alergii (čl. 21 + příloha II)
- uvedení v seznamu složek (příloha II)
- název látky (alergenu) z přílohy II –
zvýraznění – jasné odlišení od ostatních
složek uvedených v seznamu, např. typem
nebo stylem písma nebo barvou pozadí

Nařízení (EU) č. 1169/2011

• Země původu nebo místo provenience
(čl. 26 + příloha XI)
Povinně:
- pokud by opomenutí uvádělo spotřebitel v omyl
- v případě masa – vepřové, drůbeží, skopové
nebo kozí
(použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK do 13.12.2013)

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Země původu nebo místo provenience potraviny –
nejedná se o stejnou zemi nebo místo z nichž pochází
primární složka (čl. 26 + příloha XI)
- A) země původu dané primární složky, nebo
„Země původu
Německa“

Česká

republika,

primární

složka

z

- B) informace, že země původu primární složky se liší od
země původu potraviny
„Země původu Česká republika, primární složka se liší od
země původu“

(použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK - do
13.12.2013)

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Země původu nebo místo provenience (čl. 26 + příloha XI)
Předložení EP zprávy o povinném uvádění země původu:
- do 13.12.2014
- jiné druhy masa než hovězí a výše uvedené – do 3 let
- mléko
- mléko použité jako složka v mléčných výrobcích
- nezpracované potraviny
- jednosložkové produkty
- složky, které tvoří více než 50% potraviny
- maso použité jako složka – do 13.12.2013

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Výživové údaje (čl. 30 odst. 1), Příloha I

-

energetická hodnot
množství tuku
nasycených mastných kyselin
sacharidů
cukrů
bílkovin
soli

-

povinné údaje lze doplnit o další konkrétní živiny (čl. 30, odst. 2 –
uzavřený výčet)
Výživové údaje (čl. 30 odst. 1 a odst. 2) ve stejném zorném poli

-

Výjimky – viz příloha V

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Výživové údaje (čl. 30, odst. 2)
• Doplnění o konkrétní živiny
- mononasycené mastné kyseliny
- polynenasycené mastné kyseliny
- polylkoholy
- škrob
- vláknina
- vitamíny nebo minerální látky (část A , příloha XIII)

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Výživové údaje – opakování (čl. 30)
Lze opakovat tyto údaje:
- energetická hodnota; nebo
- EH spolu s množstvím tuku, nasycených mastných
kyselin, cukrů a soli
- opakované údaje (odst. 3 čl. 30)
v hlavním zorném poli a velikostí písma min. 1,2 mm
- lze i v jiném formátu než tabulka nebo v řadě za sebou

Vyjádření výživových údajů (čl. 30 s čl. 33)
dobrovolně
Povinné výživové údaje

100 g/ 100 ml

na porci

%
ref.hod.příjmu
na 100 g/100 ml
a/nebo na porci

+ (vit. a min. látky 100 g/100
ml + %ref. hod. příjmu)

na porci

% ref.hod.příjmu
na 100 g/100 ml
a/nebo na porci

EH

na porci

% ref.hod.příjmu
na 100 g/100 ml
a/nebo na porci

na porci

%
ref.hod.příjmu
na 100 g/100ml
a/nebo na porci

100 g/ 100 ml
Dobrovolné výživové údaje

100 g/ 100 ml

Opakované výživové
údaje
(dobrovolný údaj)

EH,
tuk,
NMK
,
cukr,
sůl

volitelné
100 g/ 100 ml

Porce nebo jednotky spotřeby se uvádějí v těsné blízkosti výživových údajů

Nařízení (EU) č. 1169/2011

• Vstup v platnost a použitelnost
(čl. 54 + čl. 55)

• Účinnost – 13.12.2014,
v případě povinného deklarování
výživových údajů – 13.12.2016

Nařízení (EU) č. 1169/2011
• Vstup v platnost a použitelnost (čl. 54 + čl. 55)

• potraviny uvedené na trh před 13.12.2014 –
(požadavky nařízení) lze uvádět na trh do
vyčerpání zásob
• potraviny uvedené na trh před 13.12.2016 –
(požadavky na výživové údaje) lze uvádět na
trh do vyčerpání zásob
• mezi 13.12.2014 a 13.12.2016 musí být
dobrovolné uvádění výživových údajů v
souladu s čl. 30 - 35

Nařízení (EU) č. 1169/2011

• Vstup v platnost a použitelnost
(čl. 54 + čl. 55)

• Bez ohledu na vyhlášku č. 450/2004 Sb.,
článek 7 nařízení č. 1924/2006 a čl. 7
nařízení č. 1925/2006, mohou být
potraviny opatřené etiketou podle článků
30 – 35 tohoto nařízení uváděny na trh
před 13. prosincem 2014

• http:// www.mze.cz, www.eagri.cz
• http://www.bezpecnostpotravin.cz
• http:// www.szpi.gov.cz
• http://www.szu.cz
• http:// www.agronavigator.cz
• http:// www.portal.gov.cz
• http://eur-lex.europa.eu
• http://ec.europa.eu/index_cs.htm
•

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

• http://www.efsa.europa.eu

DĚKUJI ZA POZORNOST
Úřad pro potraviny – Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz
www.bezpecnostpotravin.cz
tel. 221 812 838, martin.stepanek@mze.cz
tel: 221 812 465, jindrich.fialka@mze.cz

