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Stanovisko HOTREC k návrhu metodických pokynů EU k Nařízení Evropské 
komise o akrylamidech 
 
Konfederace HOTREC (1) se domnívá, že tento metodický dokument obsahuje několik důležitých 
pozitivních bodů, které podpoří úspěšné provádění Nařízení, neboť zohledňují podstatu odvětví 
pohostinství. Návrh prováděcích pokynů však přesto potřebuje zásadně vylepšit ve dvou konkrétních 
aspektech: popis provozovatelů potravinářských podniků spadajících do působnosti článků 2-2 a 2-3, 
který je zčásti v rozporu s Nařízením, a zahrnutí všech výrobků pečených v troubě do rozsahu 
působnosti článku 1-2-a, což přesahuje rozsah znění Nařízení. Podrobné komentáře a návrhy 
předkládáme níže. 
 
 
1) Potravinové produkty zmiňované v čl. 1 (2) - Část A metodických pokynů 
 
V návrhu dokumentu obsahujícího pokyny se uvádí, že produkty „pečené v troubě“ odpovídají 
produktům popsaným v článku 1-2-a. Konfederace HOTREC s tímto tvrzením rozhodně nesouhlasí, 
neboť toto tvrzení rozšiřuje škálu výrobků nad rámec stanovený Nařízením. Nařízení Komise ve 
svém článku 1-2-a odkazuje pouze na tři konkrétní produkty: hranolky / jiné krájené fritované 
výrobky / plátkované bramborové lupínky z čerstvých brambor. 
 
Začlenění všech produktů z čerstvých brambor pečených v troubě neodpovídá znění článku 1-2-a, 
neboť mnoho výrobků z brambor pečených v troubě pocházejících z čerstvých brambor není ani 
fritováno, ani se nejedná o lupínky, a proto takové výrobky nespadají do oblasti působnosti 
Nařízení Komise. Potravinářské výrobky z brambor pečené v troubě, které nejsou ani fritované, ani se 
nejedná o lupínky z čerstvých brambor, by proto neměly být v dokumentu s metodickými pokyny 
uvedeny. Stejně tak nejsou ani Rösti nutně fritovány: pouze fritované Rösti spadají do působnosti 
článku 1-2-a. 
 
Rozšíření rozsahu výrobků, na něž se pokyny vztahují, nad rámec produktů uvedených v Nařízení by 
bylo zdrojem soudních sporů a nebylo by ani v souladu s Částí A přílohy II, která nebyla zamýšlena 
tak, aby se vztahovala na tyto doplněné produkty. V mnoha evropských zemích například restaurace 
připravují tradiční pokrmy, které jsou pečené v troubě společně s několika dalšími nebramborovými 
ingrediencemi (např. zapečené brambory s masem a další zeleninou - podle příslušného receptu – 
připravované v troubě). Ve všech těchto případech by použití zmírňujících opatření uvedených v 
příloze II nedávalo smysl, smysluplné by bylo pouze tehdy, pokud by se na takové výrobky článek 1-2-
a nevztahoval. 
 
Změna navrhovaná v rámečku pod článkem 1-2-a: 
„To zahrnuje krájené fritované produkty a v troubě pečené produkty bramborové lupínky z čerstvých 
brambor. Patří sem také bramborové výrobky, jako jsou Rösti, pokud jsou fritované, a rovněž 
fritované bramborové výrobky, které se finálně upravují v troubě.“ 
 



 
2) Potravinářské podniky zmiňované v čl. 2(2) a čl. 2(3) - Část B metodických pokynů 
 
Konfederace HOTREC se domnívá, že vyjmenování příslušných organizací zúčastněných stran, včetně 
organizace HOTREC, ve vysvětlení provázejícím článek 2-2, je velmi vítané a nezbytné, protože 
zaručuje jasné pochopení. Tento seznam by měl být zachován i v konečné verzi pokynů. Rovněž by 
bylo lze doporučit, aby potravinářské podniky, které jsou (přímo či nepřímo) členy uvedených 
organizací, byly považovány za subjekty spadající do působnosti tohoto článku. 
 
Konfederace HOTREC se však domnívá, že vysvětlení, která jsou adresována FBO, na něž se vztahují 
články 2-2 a 2-3, je třeba ještě vylepšit, neboť jsou v současné podobě v rozporu s právní 
strukturou a logikou Nařízení Komise. 
 
Článek 2-2 Nařízení Komise totiž předpokládá, že všechny FBO provádějící maloobchodní aktivity 
a/nebo zásobující místní maloobchodní provozovny musejí splňovat Část A přílohy II bez ohledu na 
jejich velikost (vzhledem k tomu, že maloobchodní činnosti jsou definovány článkem 3 Nařízení 
178/2002 (2), který se o velikosti podniku nikde nezmiňuje). V článku 2-3 se nicméně uvádí, že Část B 
přílohy II se (současně s Částí A) vztahuje výhradně na ty maloobchodníky, kteří splňují kumulativní 
kritéria stanovená v článku 2-3. Proto pouze článek 2-3 obsahuje odkaz na velikost jako součást 
zmiňovaných kumulativních kritérií. 
 
Návrh metodických pokynů však zcela nerespektuje tento význam Nařízení, neboť nesprávně vytváří 
dojem, že se článek 2-2 vztahuje výhradně na mikro-podniky, a současně vytváří dojem širšího 
rozsahu působnosti článku 2-3 (ačkoli se článek 2-3 právně vztahuje pouze na ty maloobchodníky, 
kteří splňují kumulativní soubor kritérií). Zachování této struktury v pokynech by znamenalo 
převrácení logiky článků 2-2 a 2-3 a bylo by v rozporu s právním zněním a významem Nařízení. 
 
Pro hlubší vyjasnění a pro plné respektování právní logiky Nařízení tudíž konfederace HOTREC 
navrhuje následující změny: 

 V rámečku pod článkem 2-2: vynechat veškeré odkazy na velikost (protože Nařízení 
nestanovuje žádná kritéria velikosti) a zejména odstranit věty „- (...) typicky malé operátory. 
Pro určení toho, zda provozovatel potravinářského podniku spadá do této kategorie [...] v 
rámci definice mikro-podniků (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/sme-definition_en)“  

 V rámečku pod článkem 2-3: 

 Doplnit informaci, že se kritéria použitá v článku 2-3 kumulují, a že se proto článek 
2-3 nevztahuje na maloobchodníky, kteří nesplňují všechna kritéria. 

 Pokud se týče významu pojmu „velké“, upřesnit, že to odpovídá těm 
provozovatelům, kteří se nekvalifikují jako malé podniky dle definice EU. 

 Měl by být doplněn diagram mapující různé rozsahy působnosti pro různé kategorie 
zainteresovaných stran, jenž by pomohl tuto záležitost hlouběji objasnit. Příklad takového 
diagramu je uveden v příloze. 

 
Kromě toho se konfederace HOTREC domnívá, že je třeba dále pozměnit kritéria stanovená pro 
místní zásobování, tak aby zohledňovala zvláštní situaci odlehlých oblastí: v některých členských 
státech EU se někteří provozovatelé potravinářských podniků nacházejí v odlehlých oblastech, kde 
může v okruhu 100 km operovat jen málo provozovatelů potravinářských podniků, pokud vůbec 
nějací. Z tohoto důvodu by bylo lepší ponechat každému členskému státu svobodu, aby si v tomto 
ohledu stanovil vlastní kritéria, nebo aby v této konkrétní situaci umožňoval flexibilitu.  
 
Změna navržená v rámečku pod článkem 2-2:  

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en


„[...]  
PŘÍSLUŠNÉ ORGANIZACE ZAINTERESOVANÝCH STRAN NA EVROPSKÉ ÚROVNI: UEAPME (evropská 
asociace řemesel, malých a středních podniků), HOTREC (zastřešující asociace hotelů, restaurací, 
kaváren a podobných zařízení v Evropě), FoodServiceEurope (evropský kontraktační cateringový 
sektor), Eurocommerce (evropský maloobchodní a velkoobchodní sektor)  
Toto se týká zařízení, která manipulují s potravinami a/nebo zpracovávají potraviny v místě jejich 
prodeje nebo dodání konečnému spotřebiteli - obvykle tedy malých provozovatelů. Pro určení toho, 
zda provozovatel potravinářského podniku spadá do této kategorie, lze jako pokyny použít následující 
kritéria: - týká se společností, které spadají do definice mikro-podniků (pro hotelový sektor by se to 
týkalo stravovací části dané společnosti). Určitou flexibilitu lze uplatnit u provozovatelů 
potravinářských podniků spadajících do definice malých podniků, kteří však nesplňují definici mikro-
podniků (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en) 
 
 - Místní: zásobování jiných maloobchodních zařízení pouze v okruhu např. do 100 km od zásobujícího 
zařízení. Flexibilita může být umožněna v takových odlehlých oblastech, kde je koncentrace 
provozovatelů velmi nízká“.  
 
Navrhovaná změna v rámečku pod článkem 2-3: 
„PŘÍSLUŠNÉ ORGANIZACE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN NA EVROPSKÉ ÚROVNI: Serving Europe (asociace 
řetězců značkových potravinářských a nápojových služeb)  
Provozovatelé potravinářských podniků, na něž se vztahuje tato kategorie, jsou obvykle velkými, 
centrálně řízenými a centrálně zásobovanými řetězci se standardizovanými jídelními nabídkami a 
stejnými standardními provozními postupy ve všech zařízeních daného provozovatele 
potravinářského podniku.  
Tato kategorie se vztahuje pouze na ty provozovatele potravinářských podniků, kteří splňují 
všechna uvedená kumulativní kritéria. Slovo „velké“ by mělo být chápáno tak, že malé podniky ve 
smyslu Doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2003 (týkající se definice mikro-podniků, 
malých a středních podniků) nikdy do této kategorie nespadají (pro hotelový sektor by se to týkalo 
té části společnosti, která zajišťuje stravovací/cateringové služby). 
 
 
3) Použití zmírňujících opatření (přílohy I a II) - Část E bod d) metodických pokynů 
 
Konfederace HOTREC vítá vyjasnění té skutečnosti, že maloobchodníci spadající výlučně pod 
působnost článku 2-2, pražící v malých objemech kávu určenou k přímému prodeji spotřebitelům, 
nemají žádnou právní povinnost používat zmírňující opatření. 
 
 
4) Odběr vzorků a analýza - Část F pokynů 
 
Konfederace HOTREC vítá vyjasnění toho, že ustanovení týkající se odběru vzorků a analýz se 
nevztahují na provozovatele potravinářských podniků uvedené v článku 2-2. HOTREC také vítá 
vyjasnění té skutečnosti, že u provozovatelů potravinářských podniků uvedených v článku 2-3 stačí 
provádět testy na centralizovaných úrovních. 
 
 
5) Vedení záznamů a podávání informací příslušným orgánům - Část G pokynů 
 
Konfederace HOTREC vítá vyjasnění té skutečnosti, že provozovatelé potravinářských podniků 
uvedených v článku 2-2 nemusejí vést záznamy o uplatňovaných zmírňujících opatřeních, musejí však 
být schopni poskytnout důkazy, které nemusejí nutně znamenat vedení dokumentace, ale mohou mít 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en


podobu jakéhokoliv jiného typu důkazu tak, jak to navrhuje HOTREC (např. prokázání teploty 
nastavené při smažení, apod.)  
 
 
6) Barevné průvodnice - Část H pokynů 
 
Konfederace HOTREC vítá vyjasnění té skutečnosti, že používání barevných průvodnic se silně 
doporučuje, není však povinné, jak to stanovuje Nařízení. Tímto vyjasněním se předejde nechtěným 
nejasnostem. Konfederace HOTREC také navrhuje zařazení odkazu na obrázky ve vysokém rozlišení 
použité na webových stránkách Goodfries, kdy takovýto odkaz usnadní provozovatelům 
potravinářských podniků kvalitní vytištění průvodnic.  
 
V pokynech se mimochodem zatím nevyskytuje žádný odkaz na barevné průvodce týkající se 
opékaných sendvičů. Je-li pro určitý typ produktu taková schválená barevná průvodnice k dispozici, 
pak musí být v pokynech uvedena, aby se usnadnila implementace. V opačném případě by mělo být 
jasně stanoveno, že se toto doporučení v případě neexistence schválených barevnic pro specifické 
typy výrobků v kategorii opékaných sendvičů nebude vyžadovat. 
 
 
7) Srovnávací úrovně (příloha IV) - Část I pokynů  
 
Jak již bylo uvedeno výše, měl by být odstraněn odkaz na veškeré výrobky z brambor pečené v 
troubě, které nespadají do rozsahu působnosti Nařízení. Kromě čerstvých lupínků a hranolků mohou 
být do definice výrobků dle článku 1-2-a zahrnuty pouze fritované výrobky z brambor, které mají být 
finálně dokončeny v troubě. 
 
Vysvětlivky:  
 
(1) HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Sektor se skládá 
přibližně z 1,8 milionu podniků, z nichž 99,5% představují podniky malé a střední velikosti (91% tvoří 
mikro-podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané 
hodnoty. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10 milionů pracovních míst. Společně s 
ostatními turistickými odvětvími je tento sektor třetím největším odvětvím v Evropě. Konfederace 
HOTREC sdružuje 40 národních asociací, které zastupují zájmy odvětví ve 29 různých evropských 
zemích.  
 
(2) Článek 3-7: „maloobchod“ znamená manipulaci a/nebo zpracování potravin a jejich skladování v 
místě prodeje nebo dodání konečnému spotřebiteli a zahrnuje distribuční terminály, stravovací 
provozy, závodní jídelny, institucionální stravování, restaurace a další podobné provozy stravovacích 
služeb, obchody, distribuční centra supermarketů a velkoobchodní prodejny;" 
 
 
 

* * *   



Příloha: diagram ilustrující rozsah aplikování Nařízení Evropské komise 
 

 
 

Vyrábíte potraviny uvedené v článku 1? 

Ano Ne 

 = maloobchod bez vlastní produkce 

Dáváte je na trh? 

Ano Ne 

 Nařízení se na váš podnik nevztahuje 

Nařízení se na váš podnik vztahuje  

Provádíte pouze maloobchodní aktivity? 

Ano Ne 

= maloobchodní a velkoobchodní aktivity, restaurace, 
hotely, kavárny, jídelny, catering 

= potravinářské odvětví, průmyslová výroba potravin 

 Zásobujete pouze místní maloobchodní podniky? 

 definice pojmu „místní“ (např. mikro-podniky/malé podniky, 
v okruhu do 100 km, poměr prodejů koncovému 

spotřebiteli/dalším maloobchodním zařízením, apod.) 

Ano Ne 

Příloha II A Příloha I 

Je váš podnik součástí velkého centrálně řízeného řetězce 
se standardizovanými jídelními nabídkami a provozními 

postupy ve všech zařízeních? 

 

Ano Ne 

Příloha II B  

 


