Ing. Jiří Felčárek

ředitel Odboru kanceláře ministra

V Praze dne 7. května 2020
Čj. 21648/2020-MZE-18111

Vážený pane Kajínku,
k Vašim dotazům ze dne 24. dubna 2020 zaslaným podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílám následující
odpovědi.
K bodu 1) Vaší žádosti sděluji, že systém uvádění doplňků stravy na trh ve většině
členských států funguje obdobně jako v ČR. Tzn., že provozovatel potravinářského podniku
pouze oznámí příslušnému kompetentnímu úřadu, že hodlá uvést doplněk stravy na trh, ale
neprobíhá žádné schválení složení či potvrzení, že doplněk stravy je v souladu s právními
předpisy. Pokud při kontrole trhu (která s uvedením konkrétního výrobku na trh nemusí
souviset) v některé zemi dozorový orgán zjistí, že doplněk stravy není v souladu s právními
předpisy, přistupuje k přijetí příslušných opatření, např. nařídí stažení výrobků z trhu. Dle
interní komunikace v rámci skupiny CAFAB považují ostatní členské státy Outkovku pestrou
za nepovolenou novou potravinu. Pokud víte, že se na trhu v jiných zemích EU vyskytují
doplňky stravy s touto houbou, můžete podat podnět na tamní dozorové orgány.
K Vašim dalším dotazům v bodě 1) sděluji, že v případě určení statusu houby
Outkovka pestrá Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) postupuje v souladu s nařízením
EP a R (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
K bodu 2) Vaší žádosti uvádím, že Odborný posudek SZÚ není relevantní pro určení
statusu nové potraviny a schvalovací proces dle nařízení EP a R (EU) 2015/2283 o nových
potravinách.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví souhlasící s uvedením doplňku stravy Coriolus
do oběhu není relevantní pro určení statusu nové potraviny a schvalovací proces dle
nařízení EP a R (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
Náhled SZPI, potažmo MZe, na rozhodnutí a odborný posudek SZÚ je vysvětlen výše.
K bodu 3) Vaší žádosti konstatuji, že společnost PRAGON s.r.o. uplatnila u MZe nárok
na náhradu škody ve výši cca 57 mil. Kč. Nárok však byl odmítnut jednak pro jeho
předčasnost, neboť správní řízení, z jehož výsledku je odvozována škoda, dosud neskončilo,
a dále tvrzená výše škody nebyla dostatečně doložena.
K bodu 4) Vaší žádosti uvádím, že kompetentní úřad ČR (v té době Ministerstvo
zdravotnictví) obdržel výpověď pana W. Aherna a ceník z 1. října 1991 od kompetentního
úřadu v Portugalsku dne 8. června 2011, stejně jako ostatní členové pracovní skupiny
CAFAB (tzn. všechny kompetentní úřady v rámci EU). V té době bylo na Outkovku pestrou
nahlíženo jako na novou potravinu a tyto podklady status houby v rámci EU nezměnily. MZe
tyto podklady obdrželo 23. listopadu 2017 od kompetentního rakouského úřadu, stejně
jako ostatní členové skupiny CAFAB. Dokumenty byly zohledněny i v dalších diskusích o
statusu Outkovky pestré, status houby přesto změněn nebyl.
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