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ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ 
 

KOORDINAČNÍ SKUPINY BEZPEČNOSTI POTRAVIN (KSBP) 
uskutečněného na MZe dne 26. června 2013 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny. Všichni přítomní obdrželi k jednání podkladové materiály. 
 
Jednání vedli: Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, MUDr. Viera Šedivá, 2. místopředsedkyně 

KSBP, Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP 
 
Informace o jednotlivých bodech programu podali:  
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Ing. Jakub Šebesta, Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,  
Bc. Zdeněk Mach, Ing. Jitka Götzová 
 
 
Jednání zahájil a vedl předseda KSBP Ing. Vilém Žák. 
 
 
 
I. SCHVÁLENÍ PROGRAMU, KONTROLA A VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ  

Z 24. ZASEDÁNÍ KSBP   
 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP 

 
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a program jednání byl schválen. 
 
Kontrola úkolů: 
 
1. Zajistit podporu iniciativy DATEX.CZ v roce 2013. 

Plnění: Iniciativa DATEX byla podpořena z finančních prostředků Koordinačního místa 
pro spolupráci s EFSA, smlouva byla uzavřena dne 27. 2. 2013. Úkol splněn. 
 

2. Sledovat problematiku jódu v mléce a příp. iniciovat jednání mezi zúčastněnými 
organizacemi. 

Plnění: Odbor bezpečnosti potravin zastupuje Ministerstvo zemědělství v Meziresortní 
komisi pro řešení jódového deficitu. Dne 15. 5. 2013 proběhla v Českých Budějovicích 
k této problematice konference „Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární 
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expozice“, na jejíž realizaci spolupracovalo Koordinační místo pro spolupráci s EFSA. 
Tématem se budou MZe i MZ i nadále zabývat. 
 

3. Iniciovat jednání mezi MZe a MŽP o možnosti vyplácení náhrad chovatelům za škody 
způsobené starou environmentální zátěží. 

Plnění: Problematika navržena SVS ČR v souvislosti s kontaminací PCB v chovech 
prasat. Úkol stále trvá. 
 
 
 

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z BEZPEČNOSTI POTRAVIN   
 

1. Informace z Ministerstva zdravotnictví 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., vrchní ředitelka pro ochranu veřejného zdraví a řízení 
hygienické služby Ministerstva zdravotnictví poskytla aktuální informace z resortu 
zdravotnictví. Senátem byla schválena novela zákona o ochraně veřejného zdraví. 
V návaznosti na to připravuje MZ novelu vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a pracuje na nové vyhlášce, která stanoví požadavky na 
přídatné látky. Je připravována novela vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích 
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, z které je nutné vyjmout ustanovení 
vyplývající z přímo použitelných právních předpisů EU. Dále probíhají konzultace k vyhlášce 
č. 225/2008 Sb., o požadavcích na doplňky stravy a na obohacování potravin. Zvažována je 
možná úprava vyhlášky č. 275/2004 Sb., která stanoví požadavky na balené vody. 

V oblasti komunitárního práva se MZ zabývá praktickou aplikací Nařízení EP a Rady  
č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních. Na webových stránkách MZ bylo 
zveřejněno doporučení pro praktickou implementaci principu flexibility na základě zásad 
odsouhlasených všemi ČS EU. Dne 1. 6. 2013 vstoupilo v platnost nařízení Komise  
č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie. Tím se mění platné 
seznamy povolených přídatných látek a podmínky jejich použití, a zavádí se nový systém 
kategorizace přídatných látek v návaznosti na nově vytvořené kategorie potravin, což zatím 
při praktické aplikaci vyvolává problémy. Byly zahájeny konzultace návrhu nařízení 
týkajícího se potravin pro zvláštní výživu. 
 

2. Zhodnocení činnosti dozorových orgánů za 1. pololetí 2013 
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI přednesl informace o činnosti SZPI. V roce 2013 
bylo doposud SZPI doručeno 15 rozsudků krajských soudů z Nejvyššího správního soudu ve 
věcech týkajících se SZPI. Ve 14 případech SZPI uspěla, žaloby nebo kasační stížnosti na 
SZPI byly zamítnuty, v 1 případě bylo rozhodnutí SZPI zrušeno. 

V případě kauzy „Templářské sklepy“ Krajský soud v Brně potvrdil, že SZPI a její 
inspektorát oprávněně uložil opatření na stažení vína a zákaz uvádění do oběhu a dostatečně 
prokázal, že Templářské sklepy vyrobily víno z hroznů neznámého původu a původ vína na 
etiketě neodpovídá skutečnosti.  

Ing. Šebesta dále informoval o ukončení projektů příhraniční spolupráce. Konstatoval,  
že SZPI již spolupracovala se Slovenskem, rakouskými spolkovými zeměmi Dolní Rakousy, 
Horní Rakousy a právě byl ukončen projekt příhraniční spolupráce s Bavorskem.  
Ze sousedních států tak zatím chybí jen spolupráce s Polskem. V rámci projektu s Bavorskem 
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se uskutečnilo celkem 10 výměnných stáží, 5x jeli pracovníci z ČR do Bavorska  
a 5x z Bavorska do Čech. Stáží se zúčastnilo vždy 3-8 osob a délka stáží byla 2 dny. Celkově 
se do stáží zapojilo cca 25 osob. 

Dalším aktuálním problémem je velmi častý výskyt hlodavců a dalších zvířat v provozovnách, 
ke kterému dochází téměř každý týden. 

V rámci kontrolní činnosti SZPI zjistila, že v ovocných pomazánkách polské značky Danish 
Choice, opakovaně „chybí“ desítky procent ovoce. Závěrem z jednání se zástupci mateřské 
firmy ve věci kontroly ovocných pomazánek a použitých metod analýz (zjištění SZPI byla 
zpochybňována) je, že značka Danish Choice v ČR končí. 

Opakují se případy záchytu šarží máku obsahující až 238mg/kg morfinu. Potravinářský mák 
by měl podle hodnocení rizika obsahovat max. 17mg/kg, aby mohl být považován za 
bezpečný. Potvrzují se tak snahy dostat na trh mák pěstovaný jako surovina pro farmaceutický 
průmysl, kdy semeno je odpadní produkt. SZPI bude tomuto problému věnovat zvýšenou 
pozornost, kontrola je však velmi nákladná, analýza 1 vzorku stojí 4 tis. Kč. 

Došlo k rozšíření webového portálu „Potraviny na pranýři“ o edukativní část. Návštěvníci se 
dozvědí více o fungování webu, o hodnocení potravin, srozumitelnou formou je zde 
vysvětleno potravinové právo. V sekci internetový obchod jsou rady pro internetové 
nakupování, jsou zde zveřejňovány neseriózní weby, zejména s doplňky stravy. Tato sekce 
webu byla představena na pracovním jednání FLEP (Food Law Enforcement Practitioners), 
které proběhlo 22. - 23. 5. 2013 v Haagu a které se zabývalo kontrolou internetového prodeje. 
Z reakcí účastníků zasedání vyplynulo, že SZPI tímto předběhla zbytek Evropy.  

 
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS ČR informoval o diskusi  
k novelizaci hygienického balíčku a o kongresu, který SVS organizovala v rámci spolupráce 
se středoevropskými zeměmi, na kterém se diskutovalo o problémech s financováním 
dozorové činnosti a o problematice spojené s prvovýrobci a zpracovateli. 

V rámci dozorové činnosti SVS v 1. polovině roku 2013 provedla 20 tis. kontrol, z toho bylo 
1160 záchytů (5,8 %) – nejčastěji v oblasti porušení teplotního řetězce a dosledovatelnosti. 

Koncem minulého a počátkem letošního roku došlo v Moravskoslezském kraji k nakažení lidí 
cysticerky. Podnět k šetření dala SVS hygienická stanice, která cysticerky detekovala, protože 
došlo k nakažení lidí. Ve spolupráci se švýcarskou laboratoří SVS odzkoušela možnost 
vyšetřování zvířat „zaživa“ (jiné metody umožňují vyšetřovat pouze usmrcená zvířata). Tento 
postup není akreditovaný, nicméně dle výsledků však lze vytipovat nakažené kusy. Následně 
bylo u 11 ks skotu z tohoto kraje zjištěna cysticerkóza. 

K řešení problematiky týkající se koňského masa byly z EU uvolněny peníze na došetření. 
V rámci identifikace DNA bylo v rámci EU vyšetřeno 4144 vzorků, z toho 192 pozitivních 
(4,63 %). V ČR bylo analyzováno 104 vzorků, z toho bylo 5 pozitivních (4,8 %). V ČS bylo 
vyšetřeno 3155 vzorků na přítomnost fenylbutazonu, SVS analyzovala 8 vzorků, v jednom 
případě bylo maso dovezené z Polska pozitivní (12,5% záchyt). 

Pokud jde o kontrolu zásilek z jiných zemí, problémy se týkaly zásilek z Dánska, Švédska, 
Slovenska, Německa, Polska.  

SVS společně se SZPI spolupracovala na podnětech ze systému RASFF, za rok 2013 byla 
pozornost zaměřena na polskou stranu (salmonela ve strojně odděleném mase), ale i jiné 
země, např. Belgii. Z ČR byla odeslána 2 oznámení – jedno se týkalo benzo(a)pyrenu ve 
šprotech dovezených z Estonska a druhé salmonely v chlazené drůbeži z Polska. 
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V rámci kontrol přítomnosti reziduí antibiotik došlo k záchytu chloramfenikolu, 
benzilpenicilinu, metandianolu, tato problematika se projevuje i v Polsku. 

Nadále přetrvává problém s PCB, přítomnost PCB byla prokázána u prasat i skotu. 
 
V roce 2013 bylo zatím zahájeno 116  správních řízení, SVS uložila 540 pokut v celkové výši 
kolem 9 mil. Kč. Výši pokut ovlivňují zejména případy používání koňského masa místo 
hovězího, v rámci kterých byly uděleny poměrně vysoké pokuty. 
 
Bc. Zdeněk Mach, ředitel SRS, pověřen řízením ÚKZÚZ hovořil o kontrolách provedených 
SRS a ÚKZÚZ. SRS v rámci kontrol skladování z hlediska bezpečnosti potravin ve skladech 
rostlinných produktů provedla 185 kontrol. Zjištěno bylo 6 drobných závad, které byly 
odstraněny.  

Z hlediska dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek původem ze třetích zemí bylo 
zkontrolováno 531 zásilek, celkem 1108 partií rostlin a rostlinných produktů, které jsou 
potravinou nebo surovinou k výrobě potravin. 6 zásilek bylo pozastaveno, 3 nedoprovázela 
potřebná dokumentace, 3 obsahovaly regulované škodlivé organismy. Tyto zásilky byly 
zničeny.  

Dále bylo provedeno 548 kontrol zaměřených na přípravky na ochranu rostlin při používání  
a uvádění na trh. Z toho bylo 44 kontrol se závadou, uloženo bylo 30 opatření. V souvislosti 
s těmito opatřeními bylo uloženo 28 pokut, z toho 27 uživatelům přípravků na ochranu rostlin 
a 1 distributorovi. Zjištěné závady nepředstavovaly přímé riziko z hlediska bezpečnosti 
potravin. 

Veškeré mimořádné i naplánované kontroly provedené ÚKZÚZ proběhly standardním 
způsobem. Dosud bylo provedeno 1208 krmivářských kontrol a odebráno 890 vzorků krmiv. 
V letošním roce nebyla šetřena žádná mimořádná kauza. Jsou vytipovány kontroly výkonnosti 
vlastních kontrolních mechanismů týkající se výroby krmiv a předcházení křížové 
kontaminace kokcidiostatiky a léčivy.    
 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP doplnila informace týkající se falšování máku s tím,  
že odbor bezpečnosti potravin spolupracuje s inspektory SRS při vývozech máku. Jednotlivé 
odrůdy jsou od sebe snadno odlišitelné vizuální kontrolou. Potravinářské máky, které jsou na 
trhu, jsou zařazeny do monitoringu SZPI. Problematika byla konzultována s kolegy 
z Rakouska, kde se sice mák neprodukuje v takové míře jako v ČR, ale problém s technickým 
mákem se tam také objevil. Bylo přislíbeno poskytnutí metodiky, podle které autenticitu 
máku v Rakousku kontrolují.  
 
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI dodal, že větší problém vidí ve skutečnosti,  
že technický mák je jako odpadní surovina téměř nepoživatelný, a jeho prodej likviduje 
pěstitele máku v ČR. 
 
 
 
III. SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝM ÚŘADEM PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 

 
1. Činnost Poradního sboru EFSA 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: V roce 2013 se zatím uskutečnila 2 zasedání Poradního 
sboru. Poslední zasedání se konalo 19. – 20. 6. v Londýně. V rámci jednání byly diskutovány 
problémy jednotlivých ČS.  
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Prezentovány byly závěry studie o obsahu morfinu v máku. Z důvodu nedostatečnosti 
dostupných údajů EFSA doporučuje obsahu morfinu v máku dále monitorovat.  

Jedním z klíčových témat je v letošním roce nová komunikační strategie EFSA, kterou také 
prioritně řeší pracovní skupina EFSA pro komunikaci. Na svých webových stránkách 
publikovala EFSA celou řadu videí vysvětlujících činnost Úřadu v různých oblastech. Videa 
jsou k dispozici s titulky ve všech jazycích EU.  

Důležitým výstupem EFSA bude v letošním roce hodnocení rizik akrylamidu. Dánsko 
požaduje rychlé řešení, neboť podle DK existuje studie, která prokazuje karcinogenní účinky 
akrylamidu u zvířat.  

Představeny také byly závěry další studie zabývající se spotřebou energetických nápojů. 
Výsledky této studie jsou pro ČR alarmující, neboť byla zjištěna velmi vysoká konzumace 
těchto výrobků u dětí a mládeže. V ČR bohužel obdobná studie neexistuje, proto byla EFSA 
požádána o sdělení vstupních dat. 

 
2. Činnost Koordinačního místa pro spolupráci s EFSA za 1. pololetí 2013    

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Koordinační místo pro spolupráci s EFSA (KM) 
průběžně předává informace, které z EFSA přicházejí, za 1. pololetí již bylo distribuováno 
více než 50 zpráv. Do 1. 7. 2013 je prodloužena možnost přihlášení se do vědeckých panelů 
pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF)  
a pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrietů přidávaných do potravin (ANS).  

V rámci podpory vědecké spolupráce a zviditelňování EFSA v ČR byla letos uspořádána 
konference „Komunikace a vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin„. KM se také 
organizačně a finančně podílelo na organizaci konference „Zásobení jódem jako prevence 
tyreopatií a zdroje dietární expozice“, která se uskutečnila 15. 5. 2013 v Českých 
Budějovicích. KM také finančně podpořilo již tradiční konferenci „Aktuální dění v oblasti 
bezpečnosti krmiv a zdraví zvířat“, která se konala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby 
dne 24. 5. 2013.  

Ve vědeckých časopisech vydávaných Českou akademií zemědělských věd je průběžně 
zveřejňována výzva vědcům k registraci do Databáze expertů EFSA.  

Důležitým úkolem KM je revize seznamu organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36, 
která probíhá do září 2013. Obecným problémem všech zemí je to, že jsou na seznamu 
organizace, které nejsou právnickými osobami. V ČR se to týká např. několika kateder či 
fakult vysokých škol.  

KM i nadále podporuje aktivitu DATEX.CZ, tedy harmonizovaný sběr dat sloužících pro 
hodnocení rizik. Data jsou předávána EFSA prostřednictvím Státního zdravotního ústavu. 
 

3. Obnova Správní rady EFSA 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: V letošním roce proběhla doplňovací volba jednoho 
nového člena Správní rady EFSA (MB). Místo pí. Diány Bánáti, která rezignovala v loňském 
roce, se novým členem MB stal pan Ryan O´Rourke z Irska.  
V příštím roce končí mandát 7 současným členům MB, a proto proběhne volba členů nových. 
Evropská komise zveřejnila dne 17. 5. 2013 v Úředním věstníku EU výzvu k vyjádření zájmu, 
přihlášky mohou zájemci posílat do 12. 7. 2013. Členy MB jsou nezávislí odborníci, kteří se 
do výběrového řízení hlásí sami. Kandidáty tedy nenominují členské státy. Členem MB je 
také Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ v Brně), jehož 
mandát končí v roce 2016.  
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Formulář žádosti a deklarace zájmu v českém jazyce je dostupný na 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm  
 
Veškeré informace zveřejněné v Úředním věstníku EU ze dne 17. 5. 2013 jsou dostupné na 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:EN:PDF 
 

 

IV. KONFERENCE „KOMUNIKACE A VNÍMÁNÍ RIZIK V OBLASTI 
BEZPEČNOSTI POTRAVIN“ 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Poděkovala panu ministrovi P. Bendlovi a předsedovi 
Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu P. Lukšovi za převzetí 
záštity a vystoupení na této konferenci. Konference se konala v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR dne 29. 5. 2013. Kromě českých odborníků se konference zúčastnili paní 
Laura Smillie z EFSA, prezident Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) prof. Andreas 
Hensel, který hovořil o skandálech v Německu (E. Coli, dioxiny) a Dr. Marica Theiszová ze 
slovenského Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, která přednesla příspěvek 
o výskytu antraxu na Slovensku. Na konferenci dále zazněly příspěvky týkající se obecně 
komunikace o riziku, dále problematiky dioxinů, GMO či alkoholu. Připomenuta byla také 
loňská metanolová aféra. Předseda Unie výrobců a dovozců lihovin Ing. Pavlík ve svém 
referátu zmínil některé otázky související s uváděním alkoholu na trh, které stále nejsou 
legislativně dořešeny. Konference se zúčastnilo zhruba 90 účastníků a jejich hodnocení 
konference bylo velice pozitivní. Přednášky z konference byly zveřejněny na internetových 
stránkách www.bezpecnostpotravin.cz. 
 
 
V. KONTROLNÍ MISE FVO V ČR 2013 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice BSBP: Kontrolní mise FVO probíhají v ČR pravidelně, 
všechny organizace jsou o jejich průběhu a výsledcích informovány. Byla zdůrazněna mise, 
jež proběhne v září letošního roku, týkající se připravenosti na řešení krizí. Tato mise dosud 
nikde neproběhla a v roce 2013 proběhne pouze v několika vybraných zemích. Všechny 
organizace, kterých se tato mise týká, by se měly pečlivě připravit. 
 
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI upozornil na nutnost včasného informování  
o termínech a potřeby zapojení organizací do auditních misí. V případě mise zaměřené na 
kontrolní systémy bezpečnosti potravin u produkce a uvádění produktů rybolovu na trh, která 
se uskutečnila v ČR ve dnech 18. - 27. června 2013, byla SZPI informována o zařazení do 
programu návštěvy pracoviště SZPI inspektory FVO až v průběhu mise. 
 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Připomínka bude tlumočena odboru pro vztahy s EU. 
 
 
VI. RŮZNÉ 

 
1. Strategie bezpečnosti potravin 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Na konci roku 2013 končí platnost Strategie 
bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 - 2013. Bude proto připraven nový 

http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:EN:PDF�
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strategický dokument (strategie). Členové KSBP již byli vyzváni sekretariátem KSBP  
o navržení témat, která by měla nová strategie řešit. Za již zaslané náměty děkujeme. 
Navrženo bylo svolání pracovní skupiny k přípravě strategie. Finální verze by měla být 
hotová do konce listopadu 2013, aby mohla být v prosinci předložena vládě. 
 
Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, 1. náměstek ministra: Otevřel otázku financování strategie 
zejména ve fázi jejího naplňování. Ze stávajících informací vyplývá, že většinu nákladů nese 
MZe. Připomněl, že za naplňování současné i budoucí strategie zodpovídá nejen MZe,  
ale i MZ, které ovšem nemá zajištěné financování uložených úkolů. Z tohoto důvodu navrhl, 
aby nová strategie řešila také otázku financování jejího naplňování. 
 
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví, v reakci na slova předsedy KSBP 
uvedla, že se MZ svého podílu na naplňování strategie nezříká, avšak otázka financování je 
komplikovaná. MZ se na jednotlivé úkoly připraví, na spolupráci při přípravě nové strategie 
jsou připraveni. 
 

2. Zajištění činnosti vědeckých výborů v roce 2013 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: V roce 2013 byla na činnost vědeckých výborů (VV) 
MZe schválena částka 1 500 000,- Kč. Činnost doposud zajištěna nebyla. MZe vypsalo 
veřejnou zakázku na zajištění činnosti resortních VV a oslovilo resortní veřejné výzkumné 
instituce a univerzity, aby předložily své nabídky. Činnost všech VV bude následně zajišťovat 
subjekt vybraný na základě výběrového řízení. Výzva k podání nabídky byla odeslána dne  
17. 6. 2013. Začátkem července proběhne hodnocení jednotlivých nabídek a bude vybrán 
vítěz. Do konce července by měla být uzavřena smlouva na zajištění činnosti VV. 
 
RNDr. Miroslav Machala, CSc., předseda Vědeckého výboru veterinárního upozornil,  
že VV doposud nemohou pracovat a zeptal se, zda se činnost VV skutečně nastartuje.  
 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP RNDr. Machalu ubezpečila, že činnost VV zahájena 
bude. 
 

3. Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2013 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz prošly 
částečnou úpravou redakčního systému s cílem zrychlení přenosu dat a zlepšení práce 
uživatelů. Na webových stránkách www.viscojis.cz/teens je hojně využíván výukový program 
„Výživa ve výchově ke zdraví“. V průběhu roku 2013 bude mimo jiné realizováno  
70 výukových aktivit pro mládež, zaměřených především na předškolní zařízení a žáky  
1. a 2. tříd ZŠ. Aktivity ICBP jsou prezentovány v médiích, např. přílohách deníků. 
 

4. Školení inspektorů dozorových orgánů 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Bylo ukončeno 2. kolo e-learningového školení 
inspektorů dozorových orgánů, kterého se zúčastnilo 80 inspektorů a úspěšně ho absolvovalo  
75 inspektorů. 

Další školení probíhají na evropské úrovni v rámci školící aktivity Evropské komise „Better 
Training for Safer Food“ (BTSF). Za rok 2012 se školení zúčastnilo 112 pracovníků 
organizací z ČR (vč. MZe a MZ). V roce 2013 byly nově zahájeny programy Cestování se 
zvířaty, Složení potravin a informace o potravinách, Vyšetření propuknutí alimentárních 
chorob, Kontrola kontaminace potravin a krmiv, Zesílená podpora s ohledem na hygienické 
a fytosanitární záležitosti. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/�
http://www.viscojis.cz/teens�
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5. Dotaz týkající se nakládání s potravinami po požárech 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: seznámila členy KSBP s žádostí od bývalého hasiče, 
nyní pracovníka pojišťovny o sdělení, zda jsou potraviny zasažené požárem kontrolovány 
některou z dozorových organizací MZe nebo MZ. Tazatel se setkal se skutečností,  
že v případech požárů v různých potravinářských provozech se potraviny, které neshořely, 
dostávají zpátky na trh. Členové KSBP byli požádáni o vyjádření v této věci.  
 
Plk. Ing. Drahoslav Ryba, Ministerstvo vnitra uvedl, že HZS ČR s žádným dozorovým 
orgánem pravděpodobně nekomunikuje. Činnost HZS ČR v místě požáru spočívá v tom, že se 
požár uhasí a uklidí se požářiště. Případnou komunikaci HZS s dozorovými orgány ověří. 
 
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI uvedl, že HZS ČR se SZPI přímo nekomunikuje. 
Pokud však dojde k požáru skladu nebo obchodu, ve většině případů se přímo na SZPI obrátí 
majitel nebo provozovatel podniku, který s pracovníky SZPI dále konzultuje, co uvést do 
oběhu. Připomněl, že s výjimkou plechových obalů jsou všechny potraviny většinou určeny 
k likvidaci, protože zakouřené potraviny nejsou vhodné k lidské spotřebě. Poskytování 
informací ze strany HZS ČR by uvítal. 
 
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví: Komunikace ze strany HZS ČR 
není přímá. Osloví v této věci dozorové orgány MZ. 
 
Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, 1. náměstek ministra v této souvislosti vidí také aspekt 
ekonomický. V případě, že jsou potraviny ohlášeny pojišťovně jako zničené a přesto jsou 
následně uvedeny na trh a zpeněženy, vznikají problémy z pohledu oprávněnosti plnění 
pojišťovnou. Jako další problém zmínil možné organoleptické vady takových potravin a jejich 
možný negativní vliv na lidské zdraví. 
  
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI, vidí situaci velmi podobnou té při povodních,  
se kterými má SZPI mnohaleté zkušenosti. V takovýchto případech postižení sami volají SZPI 
a protokol vystavený inspektorem slouží jako podklad pro pojišťovnu. Zopakoval přínosnost 
nastavení komunikace mezi HZS ČR a dozorovými orgány. 
 
Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, 1. náměstek ministra, navrhl, že MZe oficiálně osloví  
HZS ČR s informací, že v případě zásahu v potravinářských provozech fungují v ČR 
dozorové orgány rezortů zemědělství i zdravotnictví, které jsou připravené k poskytnutí 
součinnosti v otázkách týkajících se dalšího nakládání se zasaženými potravinami tak, aby byl 
zásah komplexní. 
 
 
 
 
Závěrem Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, poděkoval všem členům za aktivní účast. 
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Úkoly vyplývající z jednání: 
 
1. Iniciovat jednání mezi MZe a MŽP o možnosti vyplácení náhrad chovatelům za škody 

způsobené starou environmentální zátěží. 
Zajistí: MZe (14310) 
 

2. Oslovit Hasičský záchranný sbor ČR s informací o připravenosti dozorových orgánů 
resortů zemědělství a zdravotnictví k součinnosti v případech požárů v prostorách 
potravinářských podniků a nabídkou spolupráce.  
Zajistí: MZe (14310) 
 

 
 
V Praze dne 26. 6. 2013 
 
 
Zapsala: Mgr. Karolína Mikanová, odbor bezpečnosti potravin 
 
Schválil: Ing. Vilém Žák, předseda KSBP, 1. náměstek ministra 

 


