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Příloha 1 Detail oznámení v databázi RASFF (EK, 2021)
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 1 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.0066 7. 1. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola – 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě, čělaí , 
zmrazěnaí Portugalsko Indiě kadmium 1,4 něuvěděno vaí zčněí

2020.0461 29. 1. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

zělěnýí  jííl, tablětý Portugalsko ŠŠpaněč lsko olovo 4,6 3 vaí zčněí

2020.0641 10. 2. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

čhrčěst, mlětěí  
korčěný Holandsko Maroko olovo

10,65
15,46 3 vaí zčněí

2020.0652 10. 2. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Bělgiě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,5 1 vaí zčněí

2020.0782 14. 2. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok modrýí  
(Prionace glauca)

ŠŠvýíčarsko ŠŠpaněč lsko, 
Portugalsko

rtuť 1,9 1 vaí zčněí

2020.0785 14. 2. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tkaniččničě tmavaí  
(Aphanopus carbo)

ŠŠvýíčarsko Portugalsko kadmium 0,068 0,05 vaí zčněí

2020.0792 17. 2. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok modrýí  
(Prionace glauca), 
stěak

ŠŠvýíčarsko Panama rtuť 1,17 1 vaí zčněí

2020.0845 19. 2. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Holandsko rtuť 3,2 ± 0,48 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 2 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.0875 21. 2. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

mlzč i a 
výírobký z 
ničh

maso musč líí, varčěněí  
zmrazěněí Estonsko Chilě kadmium 1,575 ± 0,315 1 vaí zčněí

2020.1023 3. 3. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě, čělaí  oččisč těčnaí  
zmrazěnaí Kýpr Indiě kadmium 1,5 1 vaí zčněí

2020.1094 6. 3. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, plaí tký, 
zmrazěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,4 1 vaí zčněí

2020.1127 9. 3. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

ovočě a 
zělěnina

čělěr Itaí liě Holandsko kadmium 0,45 0,2 vaí zčněí

2020.1158 11. 3. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě, čělaí , 
oččisč těčnaí , zmrazěnaí Kýpr Indiě kadmium 1,3 1 vaí zčněí

2020.1202 16. 3. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

prazčma oběčnaí  
(Pagrus pagrus) Frančiě Alzč íírsko rtuť 0,66 ± 0,10 0,5 vaí zčněí

2020.1238 17. 3. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k (Euthynnus 
affinis), zmrazěnýí Itaí liě Indoněísiě kadmium 0,16 ± 0,04 0,1 vaí zčněí

2020.1524 3. 4. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok mako 
kraí tkoploutvýí

ŠŠpaněč lsko ŠŠpaněč lsko rtuť 1,4 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 3 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.1575 8. 4. 2020
inf. pro 
naí slědnaí  
opatrčěníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

korýísč i a 
výírobký z 
ničh

krěvětý, zmrazěněí Holandsko Šěněgal arsěn 17 něuvěděno něrozhodnuto

2020.1781 27. 4. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k oběčnýí  
(Euthynnus affinis), 
zmrazěnýí

Itaí liě Indoněísiě kadmium 0,15 ± 0,03 0,1 vaí zčněí

2020.1803 29. 4. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

marlíín, zmrazěnýí Něčměčko Indiě rtuť 1,4 ± 0,21 1 vaí zčněí

2020.1816 29. 4. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

doplněčk stravý 
Šorbolit

CŠěskaí  
rěpublika Moldavsko olovo 12,8; 14,7 3 vaí zčněí

2020.1838 30. 4. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k Holandsko Šěněgal kadmium 0,56 0,1 vaí zčněí

2020.2129 22. 5. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina sčpěnaí t ččěrstvýí Bělgiě něuvěděno kadmium 0,30 ± 26 % 0,2 vaí zčněí

2020.2262 2. 6. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Frančiě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,29 1 vaí zčněí

2020.2333 5. 6. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius) Itaí liě Portugalsko rtuť 1,38 azč  1,74 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 4 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.2503 18. 6. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun (Xiphias 
gladius)

Frančiě ŠŠpaněč lsko, 
Ekvaídor

rtuť 2,26 ± 0,226 1 vaí zčněí

2020.2544 22. 6. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k, stěaký Rakousko Něčměčko rtuť 1,27 ± 0,19 něuvěděno vaí zčněí

2020.2646 30. 6. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina jačkfruit, lupíínký Holandsko Viětnam kadmium 0,062 0,05 něníí vaí zčněí

2020.2708 3. 7. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

plzč i Bolinus brandaris ŠŠpaněč lsko Itaí liě kadmium 1,2 azč  1,8 1 vaí zčněí

2020.2725 3. 7. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

plzč i Bolinus brandaris ŠŠpaněč lsko Frančiě kadmium 1,4 ± 0,1 1 něníí vaí zčněí

2020.2726 3. 7. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě, 
zmrazěnaí

Norsko Argěntina kadmium 2,3 1 vaí zčněí

2020.2728 3. 7. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký

hověčzíí sval Itaí liě Bělgiě olovo 1,8 ±0,18 0,1 vaí zčněí

2020.2908 16. 7. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě oběčnaí  (Sepia 
pharaonis) Něčměčko Viětnam kadmium 1,26 ± 0,13 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 5 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.2926 17. 7. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě 
atlantičkaí  (Illex 
illecebrosus)

Itaí liě ŠŠpaněč lsko kadmium 17,0 ± 3,6 něuvěděno vaí zčněí

2020.2936 17. 7. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok modrýí  
(Prionace glauca), 
nakraí jěnýí, 
zmrazěnýí

ŠŠpaněč lsko
ŠŠpaněč lsko, 
Ekvaídor rtuť 1,8 1 vaí zčněí

2020.3116 31. 7. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

sčtikozuběč Šlovinsko Chorvatsko rtuť 0,89 ± 0,19 0,5 vaí zčněí

2020.3214 10. 8. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, zmrazěnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,4 ± 0,279 1 vaí zčněí

2020.3319 18. 8. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina

fufu mouka 
čočoýam Holandsko UŠA kadmium 0,118 0,1 vaí zčněí

2020.3324 19. 8. 2020
inf. pro 
naí slědnaí  
opatrčěníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

ovočě a 
zělěnina

morčskěí  rčasý nori Šlovinsko Šěvěrníí 
Korěa

 kadmium 2,3 ± 0,5 něuvěděno něrozhodnuto

2020.3343 20. 8. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok mako 
(Isurus oxyrinchus), 
plaí tký

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 2,9 1 vaí zčněí

2020.3395 25. 8. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok mako 
(Isurus oxyrinchus), 
zmrazěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,4 ± 0,3 1 vaí zčněí

84



Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 6 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.3409 25. 8. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

kakao a kak. 
prčíípravký, 
kaíva, ččaj

ččokolaída 90% 
(kakao)

ŠŠpaněč lsko ŠŠpaněč lsko, 
Věnězuěla

kadmium 1,06 něuvěděno vaí zčněí

2020.3416 26. 8. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok mako, filěí , 
zmrazěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 5,1 něuvěděno vaí zčněí

2020.3498 31. 8. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius), 
filěí , čhlazěnýí

ŠŠvýíčarsko Mosambik rtuť 2,7; 2,8 1 vaí zčněí

2020.3532 2. 9. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký 

konč skěí  maso Polsko Polsko kadmium 0,987 ± 0,207 0,2 vaí zčněí

2020.3701 10. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Mosambik rtuť 2,1 1 vaí zčněí

2020.3790 16. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Frančiě Mosambik rtuť 2,64 něuvěděno vaí zčněí

2020.3804 17. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Mosambik rtuť 1,63 1 vaí zčněí

2020.3807 17. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Mosambik rtuť 1,5 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 7 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.3809 17. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Mosambik rtuť 1,63 1 vaí zčněí

2020.3869 23. 9. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko Mosambik rtuť 1,57 1 vaí zčněí

2020.3962 28. 9. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k, ččěrstvýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,6 něuvěděno vaí zčněí

2020.4000 29. 9. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

býlinký a 
korčěníí zaí zvor bio Holandsko Pěru olovo 0,16 0,1 vaí zčněí

2020.4060 2. 10. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Itaí liě Indoněísiě rtuť 1,7 ± 0,2 1 vaí zčněí

2020.4326 15. 10. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký

salaím 
(Gamssalami)

Rakousko Itaí liě olovo 1,0975 něuvěděno vaí zčněí

2020.4339 15. 10. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola – 
čělníí zaí silka

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok ččěrnýí  
(Carcharhinus 
limbatus), stěaký, 
zmrazěnýí

Frančiě Guýana rtuť 1,6 1 vaí zčněí

2020.4341 16. 10. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Bělgiě něuvěděno rtuť 2,43 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 8 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.4347 16. 10. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun (Xiphias 
gladius) Itaí liě Portugalsko rtuť 3,5 1 vaí zčněí

2020.4402 20. 10. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 2,0 ± 0,5 něuvěděno vaí zčněí

2020.4410 20. 10. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius)

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,5 1 vaí zčněí

2020.4437 21. 10. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký

klobaí sa, sýrovaí Rakousko Něčměčko olovo 4,32 něuvěděno něníí vaí zčněí

2020.4455 21. 10. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun (Xiphias 
gladius), čhlazěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 2,62 1 vaí zčněí

2020.4486 23. 10. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě indičkaí , 
varčěnaí , zmrazěnaí Itaí liě Thajsko kadmium 1,5 ± 0,2 něuvěděno vaí zčněí

2020.4506 23. 10. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 2,3 1 vaí zčněí

2020.4561 27. 10. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě, 
čhapadla, zmrazěnaí Itaí liě Thajsko kadmium 3,2 ± 0,4 1 vaí zčněí

87



Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 9 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.4688 2. 11. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun (Xiphias 
gladius), čhlazěnýí, 
filěí

Frančiě Šěýčhělý rtuť 1,6 něuvěděno vaí zčněí

2020.4697 3. 11. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun (Xiphias 
gladius), 
rozmrazčěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,4 ± 0,3 1 vaí zčněí

2020.4756 5. 11. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Něčměčko ŠŠpaněč lsko rtuť 1,59 ± 0,39 1 vaí zčněí

2020.4851 9. 11. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 3,67 1 vaí zčněí

2020.4853 9. 11. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

kanič Itaí liě Egýpt rtuť 0,79 něuvěděno vaí zčněí

2020.4903 10. 11. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius), 
uzěnýí

Itaí liě Itaí liě rtuť 2,1 něuvěděno vaí zčněí

2020.4916 10. 11. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius), 
zmrazěnýí

ŠŠpaněč lsko ŠŠpaněč lsko rtuť 1,7 1 vaí zčněí

2020.5134 19. 11. 2020 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, čhlazěnýí Itaí liě RŠ ěčko rtuť 1,88 ± 0,2 něuvěděno vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 10 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu Produkt Oznamuje

Země 
původu Nebezpečí

Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.5143 20. 11. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

mlzč i a 
výírobký z 
ničh

musčlě Chorvatsko Chilě kadmium
1,7

1,92 1 vaí zčněí

2020.5187 23. 11. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k malýí  
(Euthynnus 
alletteratus)

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,5 něuvěděno vaí zčněí

2020.5235 24. 11. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, vakuověč  
balěnýí, rozmrazčěnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,6 ± 0,3 1 vaí zčněí

2020.5255 25. 11. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

produkt na baí zi 
rýízčě pro kojěnčě a 
batolata

Polsko Polsko kadmium 0,056
0,067

0,04 vaí zčněí

2020.5299 25. 11. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě, čělaí , 
zmrazěnaí

Něčměčko Thajsko kadmium 1,6 azč  2,1 1 vaí zčněí

2020.5331 26. 11. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, vakuověč  
balěnýí, rozmrazčěnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,63 ± 0,4 něuvěděno vaí zčněí

2020.5366 27. 11. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě (Sepia 
pharaonis), čělaí , 
zmrazěnaí

ŠŠvýíčarsko Viětnam kadmium 2,5 1 vaí zčněí

2020.5388 27. 11. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě (Sepia 
pharaonis) ŠŠvýíčarsko Indiě kadmium 6,3 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 11 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.5440 30. 11. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě (Illex 
illecebrosus) Frančiě ŠŠpaněč lsko kadmium

4,55 ± 1,37
2,496 ± 0,749 1 vaí zčněí

2020.5475 2. 12. 2020 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

makrěla (Scomber 
scombrus), běz 
hlavý, výkučhanaí , 
zmrazěnaí

Polsko Groí nsko kadmium 0,199 ± 0,042 0,1 vaí zčněí

2020.5486 2. 12. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě indičkaí  
(Uroteuthis 
duvaucelii), 
čhapadla, zmrazěnaí

Itaí liě Thajsko kadmium 0,15 ± 0,03 0,1 vaí zčněí

2020.5501 2. 12. 2020
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě indičkaí  
(Uroteuthis 
duvaucelii), čělaí , 
zmrazěnaí

Itaí liě Thajsko kadmium 1,3 ± 0,1 něuvěděno vaí zčněí

2020.5619 8. 12. 2020
inf. pro 
naí slědnaí  
opatrčěníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina

ččěsněkověí  kostký, 
zmrazěněí Bělgiě ŠŠpaněč lsko kadmium 0,124 0,05 něrozhodnuto

2020.5786 15. 12. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina ččěsněk Holandsko CŠ íína kadmium 0,077 0,05 něrozhodnuto

2020.5789 16. 12. 2020 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

býlinký a 
korčěníí ččěsněk Holandsko CŠ íína kadmium 0,071 0,05 vaí zčněí

2020.5854 18. 12. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, 
zpračovaněí  
rozmrazčěněí  filětý

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,5 něuvěděno vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 12 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2020.5903 21. 12. 2020 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, vakuověč  
balěnýí, rozmrazčěnýí

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,5 něuvěděno vaí zčněí

2020.6083 18. 12. 2020
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

barakuda Frančiě Viětnam rtuť 0,89 0,5 vaí zčněí

2021.0058 6. 1. 2021
inf. pro 
naí slědnaí  
opatrčěníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina

hrusčký, 
konzěrvovaněí Něčměčko CŠ íína olovo 0,181 0,1 něrozhodnuto

2021.0089 8. 1. 2021 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký

konč skaí  jaí tra Frančiě Daínsko kadmium 0,72 0,5 něníí vaí zčněí

2021.0259 18. 1. 2021
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě 
(Uroteuthis 
duvaucelii), 
zmrazěnaí

Něčměčko Thajsko kadmium 2,42 1 vaí zčněí

2021.0263 19. 1. 2021 varovaíníí
uí rčědníí 
kontrola trhu

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

doplněčk stravý 
z rčas Bělgiě Něčměčko arsěn 13 1 vaí zčněí

2021.0581 5. 2. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

sěípiě (Sepia 
aculeata), 
zmrazěnaí  

ŠŠvýíčarsko Indiě kadmium 3 1 vaí zčněí

2021.0778 15. 2. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

olihěnč  (Loligo 
duvauceli), 
zmrazěnaí

ŠŠvýíčarsko Indiě kadmium 2,7 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 13 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2021.0985 25. 2. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

zčralok mako 
(Isurus oxyrinchus), 
plaí tký

Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,76 1 vaí zčněí

2021.1006 26. 2. 2021 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě, 
čhapadla, zmrazěnaí Itaí liě Indiě kadmium 2,59 něuvěděno vaí zčněí

2021.1049 2. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius), 
čhlazěnýí

ŠŠpaněč lsko Maroko rtuť > 1,5 1 vaí zčněí

2021.1059 2. 3. 2021 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

maso a 
masněí  
výírobký

konč skěí  maso Itaí liě Polsko kadmium 0,27 0,2 vaí zčněí

2021.1088 3. 3. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k Itaí liě Itaí liě rtuť 1,85 ± 0,18 něuvěděno vaí zčněí

2021.1167 8. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

býlinký a 
korčěníí ččěsněk Holandsko CŠ íína kadmium 0,071 0,05 vaí zčněí

2021.1168 8. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

býlinký a 
korčěníí ččěsněk Holandsko CŠ íína kadmium 0,12 0,05 vaí zčněí

2021.1173 8. 3. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

olihěnč  (Loligo 
duvauceli), 
zmrazěnaí

ŠŠpaněč lsko Indiě kadmium 2,0 ± 0,42
2,6 ± 0,42

1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 14 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2021.1189 9. 3. 2021
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola – 
čělníí zaí silka

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

doplněčk stravý Šlovinsko Indiě olovo 38 ± 9 3 vaí zčněí

2021.1189 9. 3. 2021
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola – 
čělníí zaí silka

diětníí 
potraviný, 
doplnč ký 
stravý

doplněčk stravý Šlovinsko Indiě rtuť 3,4 ± 0,6 0,1 vaí zčněí

2021.1305 12. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k zč lutoploutvýí, 
filět, čhlazěnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 1,44 ± 0,27 něuvěděno vaí zčněí

2021.1330 15. 3. 2021 varovaíníí uí rčědníí 
kontrola trhu

ovočě a 
zělěnina

bíílěí  vííno Itaí liě Itaí liě olovo 0,23 0,15 vaí zčněí

2021.1385 17. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k Holandsko Paíkistaín kadmium
0,464
1,39 0,1 vaí zčněí

2021.1462 22. 3. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

tunč aí k pruhovanýí  
(Katsuwonus 
pelamis)

Frančiě Ekvaídor kadmium 0,27 ± 0,03 0,1 vaí zčněí

2021.1476 23. 3. 2021
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun ŠŠpaněč lsko Maroko rtuť 1,556 1 vaí zčněí

2021.1595 30. 3. 2021
odmíítnutíí 
na 
hraničííčh

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
zadrzčěna

hlavonozčči a 
výírobký z 
ničh

čhobotničě 
(Uroteuthis 
duvaucelii), 
čhapadla, zmrazěnaí

Itaí liě Indiě kadmium 3,6 ± 0,7 1 vaí zčněí
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Příloha 2 Seznam oznámení uvedených v systému RASFF (EK, 2021) - těžké kovy v potravinách – část 15 z 15

Referenční 
číslo

Datum 
oznámení

Kategorie 
oznámení

Upřesnění 
oznámení

Kategorie 
produktu

Produkt Oznamuje Země 
původu

Nebezpečí Hodnota
(mg/kg)

Limit
(mg/kg)

Rozhodnutí o 
riziku

2021.1677 1. 4. 2021 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun oběčnýí  
(Xiphias gladius)

Bělgiě ŠŠpaněč lsko rtuť 4,27 1 vaí zčněí

2021.1952 20. 4. 2021 informaččníí 
upozorněčníí

uí rčědníí 
kontrola trhu

rýbý a 
výírobký z 
ničh

měččoun, čhlazěnýí Itaí liě ŠŠpaněč lsko rtuť 2,29 ± 0,8 1 vaí zčněí

2021.2040 23. 4. 2021 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina

čibulě, kraí jěnaí , 
děhýdratovanaí Něčměčko Indiě olovo

1,5 ± 0,45
2,3 něuvěděno vaí zčněí

2021.2055 26. 4. 2021 varovaíníí

vlastníí 
kontrola zě 
straný 
spolěččnosti

ovočě a 
zělěnina čibulě, mlětaí Něčměčko Indiě olovo 15 něuvěděno vaí zčněí

2021.2088 27. 4. 2021
informaččníí 
upozorněčníí

hraniččníí 
kontrola - 
zaí silka 
propusčtěčna

rýbý a 
výírobký z 
ničh

guinějskýí  
amběrjačk (Seriola 
carpenteri), filětý, 
čhlazěnýí

Frančiě
Pobrčězč íí 
slonoviný rtuť 0,7 ± 0,5 0,5 vaí zčněí
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Příloha 3 Modelový příklad – odhadovaná expozice rtuti při konzumaci různých ryb

1 porčě = 170 g; těč lěsnaí  hmotnost (t.hm.) = 70 kg; podííl měthýlrtuti v rýběč  odpovíídaí  80 % čělkověího mnozčstvíí rtuti (pruů měčrnaí  hodnota dlě dat EFŠA (EFŠA CONTAM, 2012) (Tablě 8)), TWI = tolěrovatělnýí  týíděnníí 
prčííjěm; ěxpozičě v CŠR čělkověí  rtuti: 2,2 % TWI; ěxpozičě v CŠR měthýlrtuti: 4.7 % TWI (ŠZUÚ , 2020), maximaí lníí hmotnost rýbý = mnozčstvíí rýbý, ktěrěí  musíí býí t zkonzumovaíno, abý sě dosaí hlo TWI

1.,2. - rýbý dosahujííčíí maximaí lnííčh povolěnýíčh limituů  dlě Narčíízěníí komisě (EŠ) čč. 1881/2006 (EK, 2006)
3., 4., 5. - analýízý na prčíítomnost rtuti provědla Výsokaí  sčkola čhěmičko-těčhnologičkaí  v Prazě v ročě 2008 (zadavatěl Arnika) (Arnika, 2012)

3. - analýízý 37 vzorkuů  rýb z ččěskýíčh rčěk a vodnííčh pločh
4., 5. - analýíza rýb z prodějníí síítěč

6., 7., 8. - vzorký rýb zakoupěnýíčh v občhodníí sííti na uí zěmíí hlavníího měčsta Prahý (Arnika, 2019)
a), b) - vzorký s nějvýsčsč íími končěntračěmi čělkověí  rtuti zě souboru "rýbý z prodějníí síítěč"

9. - 14. - rýbý, ktěrěí  býlý uvěděný v oznaí měnííčh v databaí zi RAŠFF v obdobíí lěděn 2020 azč  duběn 2021 z duů vodu nadlimitnííčh končěntračíí rtuti (viz Tabulka 8), uvěděno 5 s nějvýsčsč íími hodnotami
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