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Č. j.: 51819/2014-MZE-17411 

 

ZÁPIS Z 27. ZASEDÁNÍ 
 

KOORDINAČNÍ SKUPINY BEZPEČNOSTI POTRAVIN (KSBP) 

uskutečněného na MZe dne 1. července 2014 
 

Přítomni: dle prezenční listiny. Všichni přítomní obdrželi k jednání podkladové materiály. 

 

Jednání vedli: Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda KSBP, MUDr. Viera Šedivá,  

2. místopředsedkyně KSBP, Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP 

 

Informace o jednotlivých bodech programu podali:  

Ing. Jindřich Fialka, MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Ing. Martin Klanica, Doc. MVDr. Milan 

Malena, Ph.D., Ing. Daniel Jurečka, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Ing. Karla Petrová,  

Ing. Jiří Hůlka, Ing. Jitka Götzová   

 

Jednání zahájil předseda KSBP Ing. Jindřich Šnejdrla a seznámil členy KSBP s personálními 

změnami.  

Novým předsedou KSBP se stal Ing. Jindřich Šnejdrla, náměstek ministra Úseku komodit, 

výzkumu a poradenství, novými členy se stali Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ,  

Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra, Sekce dopravní, Ministerstvo dopravy – na jednání 

zastoupen Mgr. Petrou Smolovou.  

I. SCHVÁLENÍ PROGRAMU, KONTROLA A VYHODNOCENÍ 

ÚKOLŮ Z 26. ZASEDÁNÍ 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP 

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky a program jednání byl schválen.   

Z 26. zasedání KSBP nevyplynuly žádné úkoly. 

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z BEZPEČNOSTI POTRAVIN 

1. Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, informovala, že Strategie bezpečnosti potravin a výživy 

2014 - 2020 byla schválena usnesením vlády č. 25 ze dne 8. ledna 2014, dokument je 

k dispozici na webovém portálu MZe www.eagri.cz nebo na www.bezpecnostpotravin.cz. 

Tištěná verze dokumentu byla účastníkům jednání předána spolu s podklady. 

2. Informace o legislativě z MZe 

Ing. Jindřich Fialka, ředitel Odboru potravinářské výroby a legislativy, MZe, podal 

informaci o stavu novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 

http://www.eagri.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
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Návrh byl schválen Senátem a od 24. 6. čeká na podpis prezidenta republiky. Účinnost 

právního předpisu byla schválena k 1. 1. 2015. Dokument naplňuje implementaci předpisů 

EU zejména v oblasti poskytování informací spotřebitelům (označování), upravuje výši sankcí 

za prohřešky proti potravinovému právu, např. uvádění na trh tzv. falšovaných potravin 

(klamání spotřebitele) ze 3 milionů Kč na 10 milionů Kč, dále ukládá informační povinnost 

provozovatelům potravinářských provozů, kteří prodávají konečnému spotřebiteli a jejichž 

tržby za ukončené účetní období přesahují 5 mld. Kč. Novela by měla vést k větší ochraně 

spotřebitele. Ve stejné fázi novelizace je i zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské  

a potravinářské inspekci.  

3. Informace z Ministerstva zdravotnictví 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka Odboru ochrany a podpory zdraví a zástupkyně 

hlavního hygienika ČR, MZ, informovala o přípravě novely zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví. Dále uvedla, že usnesením vlády č. 23 z 8. ledna 2014 byla 

schválena Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020. 

Hlavním principem této strategie by mělo být zohlednění zdraví ve všech politikách  

a spolupráce všech složek společnosti a státní správy na zajištění zdraví. Aktuálně jsou 

připravovány akční plány, které je Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) povinno 

připravit do 31. 12. 2015. K realizaci a implementaci vznikly 2 pracovní skupiny: 1) pro 

obezitu, správnou výživu a podporu gramotnosti v oblasti výživy, vede doc. Dana Müllerová, 

2) pro bezpečnost potravin, vede prof. Jiří Ruprich. Dále připomněla, že na implementaci je 

třeba spolupracovat zejména s MZe. K financování některých aktivit v letech 2014 a 2015 je 

využíváno uzavřené bienální smlouvy mezi MZ a Světovou zdravotnickou organizací (WHO),  

jedna z aktivit je zaměřena na hodnocení stravovacích zvyklostí, zejména příjmu pro 

organismus nepříznivých látek (jednoduché cukry, sůl, nasycené a transmastné kyseliny).  

MUDr. Rážová, Ph.D. podala také informaci o aktivitách Státního zdravotního ústavu, který 

pracuje na celé škále projektů, ty jsou řešeny za podpory dotací MZ (seznam je přiložen). 

Zmínila např. projekt, jehož cílovou skupinou jsou žáci MŠ, ZŠ, SŠ, který je zaměřen na 

vytváření správných návyků v oblasti výživy a pohybové aktivity.  

Uvedla, že MZ navázalo bližší spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

která se týká sortimentu potravin ve školních automatech. MZ vytvořilo seznam 

doporučených typů potravin, které by mohly být prodávány v automatech na potraviny  

a nápoje, v současné době je diskutována forma realizace, MZ nepovažuje zákaz těchto 

automatů za vhodný. Z provedeného monitoringu však vyplývá, že tyto automaty jsou jedním 

ze zdrojů zvyšující se nadváhy a obezity obyvatel. 

Dále připomněla spolupráci s MZe na projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a důležitost 

implementace nařízení v oblasti potravin pro zvláštní výživu.  

4. Zhodnocení činnosti dozorových orgánů za 1. pololetí 2014 

Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI, zhodnotil dosavadní činnost SZPI v tomto roce. 

Bylo provedeno 18 tisíc kontrol, bylo odebráno 8,5 tisíce vzorků, 2,2 tisíce vzorků bylo 

nevyhovujících (příklady porušení zákona: anabolické steroidy v doplňcích stravy, nadlimitní 

množství reziduí pesticidů, nedeklarované alergeny, přítomnost nedeklarovaných nebo 

zakázaných barviv, zbytky denaturačních činidel v lihovinách, nedodržení deklarovaného 

obsahu podílu složek nebo látek, kterými jsou potraviny pro spotřebitele zajímavé – vitamínů, 

podílu masa, kofeinu, atd.) 157 šarží bylo nebezpečných, 110 uvedlo spotřebitele v omyl 

(falšování). Od spotřebitelů bylo přijato 2,5 tisíce podnětů. Výsledky kontrol jsou 

zveřejňovány v tiskových zprávách a na webu Potraviny na pranýři. Webová aplikace získala 

ocenění jako „Aplikace pro lepší svět“, byla stažena již 27 tisíci uživateli. 
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Z komodit, které SZPI v současné době prioritně kontroluje, Ing. Klanica konkrétně uvedl 

víno čepované, prodávané v četných vinotékách. Jeho kvalita je „pochybná“, hygienické 

podmínky nedostačující, při analýzách byla zjištěna přítomnost glycerolu nebo přídavek vody, 

kontroly byly proto zintenzivněny. 

Dále byl zmíněn med, problematika je řešena ve spolupráci se SVS, med je však falšován 

stále i přes opakovaně udělované pokuty.  

V závěru příspěvku byla připomenuta dobrá spolupráce SZPI se zájmovými sdruženími, 

s Potravinářskou komorou ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu.     

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS, informoval, že v letošním roce bylo 

nejvíce nedostatků zjištěno při kontrolách trhů a tržišť (30 %), nedostatky se týkají především 

špatného značení.  

Při kontrolách chovů byla zjištěna TBC u krav, následně byla přijata opatření týkající se 

uvolňování mléka do tržní sítě. Dále byla zmíněna problematika PCB, SVS opět zaznamenala 

pozitivní záchyty v mléce i mase, chovatelé stále ustájují dobytek v objektech, které k tomuto 

účelu nebyly schváleny. Doc. Malena připomněl, že MZe i MŽP byla požádána o společné 

jednání, tento problém je ekologický nejen veterinární.  

ČR (prostřednictvím SVS) byla jako jedna z ČS EU začleněna do společného testu koňské 

DNA, v žádném z 10 států EU, v kterých test probíhal, nebyla zjištěna přítomnost koňské 

bílkoviny. 

Veškeré aktuální informace jsou zveřejňovány na webu SVS, byl spuštěn i „allert system“. 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, doplnila, že Odbor bezpečnosti potravin oslovil MŽP se 

žádostí, zda opatření spojená s výskytem PCB budou moci být financována z některého 

programu MŽP. Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel Odboru environmentálních rizik  

a ekologických škod, MŽP, přislíbil kontaktovat MZe v případě, že se taková možnost 

naskytne. 

Ing. Jaroslava Honová, ředitelka Odboru posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence, MŽP, přislíbila spolupráci na řešení problematiky PCB. 

Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ, poskytl informace o činnosti ÚKZÚZ v letošním roce. 

V oblasti kontroly krmiv spolupracují se SVS na zjištění zdroje Cu v mase jatečných zvířat, 

zdroj zatím nenalezen.  

V oblasti kontroly škodlivých organismů rostlinných byly kontrolovány sklady rostlinných 

produktů, provedeno bylo 161 kontrol a zjištěny 4 závady.  

Během kontroly dovozů bylo ÚKZÚZ zkontrolováno 485 zásilek dovozů ze 3. zemí, byly 

zjištěny problémy s doklady. Kontrol přípravků na ochranu rostlin bylo provedeno 486,  

31 bylo se závadou (nesprávné skladování, aplikace výrobku), celkem bylo vydáno  

13 úředních opatření. 

Při kontrole souběžně dovážených přípravků bylo v 6 případech zjištěno, že nekorespondují 

s referenčním vzorkem. 

Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda KSBP, poděkoval ředitelům dozorových orgánů za kvalitní 

práci, kterou odvádějí, dále poděkoval zástupcům MZe a MZ za to, že našli společnou řeč při 

tvorbě finální podoby novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích.  

Ing. Libor Dupal, Sdružení českých spotřebitelů, poděkovat dozorovým orgánům za jejich 

činnost a úzkou spolupráci. Přivítal by podrobnější informace o kontrolách medu v ČR. 
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Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ, vznesl 

dotaz, co vedlo ÚKZÚZ k tomu, aby se zabýval problematikou Cu v mase. 

Ing. Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ, doplnil, že na ÚKZÚZ se obrátila SVS v souvislosti se 

zpřísněním limitů na obsah Cu v masu a následném množství nevyhovujících vzorků. SVS 

požádala ÚKZÚZ o ověření obsahu mědi v krmivech. I vzhledem ke stávajícím limitům Cu 

v krmivech ÚKZÚZ dosud žádné nevyhovující vzorky z tohoto pohledu nezachytil. 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka Odboru ochrany a podpory zdraví a zástupkyně 

hlavního hygienika ČR, MZ, doplnila informace za orgány ochrany veřejného zdraví, které 

letos provedly již přes 11 tisíc kontrol ve 2 286 provozovnách, přijato bylo 361 opatření, 24 

provozoven bylo uzavřeno, 28 byla pozastavena činnost, celkově bylo uděleno 2 415 sankcí 

za více než 5 milionů Kč. 

V oblasti kontrol materiálů určených pro styk s potravinami bylo provedeno 329 kontrol, 

zkontrolováno 658 výrobků, odebráno 110 vzorků, z nichž 7 nevyhovělo právním normám. 

Probíhá kontrola požadavků nařízení Komise (EU) č. 284/2011 zaměřená na plastové 

kuchyňské nádobí dovážené z Číny. Kontroly na vnějších hranicích EU jsou často formální, 

proto byly kontroly rozšířeny na celý sortiment kuchyňského nádobí. Byly zjištěny problémy 

s kvalitou a bezpečností zboží především na tržištích, v těchto případech bývá obtížné 

došetřování původu výrobku. Tato situace je aktivně řešena ve spolupráci s celní správou, je 

snaha zachytit zboží na hranicích ještě před uvedením výrobku na trh. 

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ, se dotázal, v 

jaké dimenzi se pohybuje problém s PCB. 

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS, doplnil, že se jedná o 4 farmy se 

skotem bez tržní produkce mléka v Libereckém a Ústeckém kraji, farmu s produkcí mléka 

v Ústeckém kraji a farmu prasat ve Středočeském kraji, celkově jde o 6 farem ve 3 krajích. 

Upozornil, že se jedná o monitoring a předpokládá, že pokud by bylo odebráno více vzorků, 

zvýšil by se i počet záchytů.  

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, připomněla, že k většímu množství záchytů došlo 

v souvislosti s legislativními změnami, které přinesly snížení limitu pro hodnoty PCB.  

III. SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝM ÚŘADEM PRO BEZPEČNOST 

POTRAVIN 
 
Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Seznámila členy a hosty KSBP s personálními 

změnami v EFSA. Výkonným ředitelem EFSA byl Správní radou jmenován p. Bernhard Url, 

který ve funkci nahradil pí. Catherine Geslain-Laneélle.  

Dále informovala, že stále probíhá obnova vědeckých panelů a vědeckého výboru EFSA, 

výzva pro všechny vědce byla prodloužena do 7. 7. 2014. 

1. Činnost Poradního Sboru EFSA 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: V roce 2014 se konala doposud 2 zasedání Poradního 

sboru. EFSA prosazuje princip transparentnosti, proto jsou všechny zápisy z jednání AF na 

internetových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na adrese: 

http://www.efsa.europa.eu/en/af/afmeetings.htm. Hlavními tématy projednávanými na těchto 

zasedáních mimo jiné byl akrylamid, je připravováno hodnocení rizik EFSA, a roční plán 

http://www.efsa.europa.eu/en/af/afmeetings.htm
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práce pro rok 2015. Zápis ze zatím posledního jednání AF byl členům KSBP poskytnut spolu 

s podklady na jednání. 

2. Informace o činnosti Koordinačního místa 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: S činností Poradního sboru je úzce spjata i činnost 

Koordinačního místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (dále jen „KM“). 

Smlouva na činnost KM v roce 2014 mezi EFSA a MZe byla podepsána v únoru 2014. 

Významným krokem bylo uzavření Memoranda o spolupráci mezi KM a Národným 

kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA o výměně informací, 

pořádání společných akcí a další spolupráci. 

Z dalších aktivit KM: finanční podpora a aktivní účast na konferenci „Aktuální poznatky ve 

výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“ v Praze – Uhříněvsi, aktivní účast na 

konferenci „Hygiena Alimentorum XXXV“ na Štrbském Plese, finanční podpora a účast na 

konferenci „XVI. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí“ na VFU 

Brno, i v roce 2014 je podporována aktivita DATEX CZ. 

Připravujeme mezinárodní konferenci  na téma biotechnologie, zejména GMO a klonování 

zvířat, která  uskuteční dne 1. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

3. Aktuální témata EFSA 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, přednesla bližší informace ke dvěma důležitým 

aktivitám. Jednak o sběru dat, který je v současné době diskutován na půdě EFSA. Sběr dat je 

pro EFSA klíčový, bez něho by nemohl pracovat. Otázkou zůstává, jak se sebranými daty 

nakládat, protože vlastníky dat jsou jednotlivé ČS. EFSA by však rád zachoval princip 

transparentnosti a data v nějaké formě zveřejnil. Při jejich zveřejnění ovšem vyvstává riziko 

možné dezinterpretace. Proto v současné době probíhá diskuse o politice přístupu k těmto 

datům, která by stanovila úroveň přístupu k datům pro definované skupiny uživatelů. 

Dokument (politika přístupu k datům) bude schvalován na jednání Sekce obecného 

potravinového práva SCoFCAH do konce roku 2014 (účast zajišťuje MZ) a diskuse všech 

producentů dat v ČR (SVS, SZPI, ÚKZÚZ, OOVZ) je nezbytná. EFSA sbírá data o spotřebě 

potravin, o výskytu zoonóz, antimikrobiální rezistenci a nákazách z potravin, o výskytu 

kontaminantů a o reziduích pesticidů. 

Druhým aktuálním tématem je nutrivigilance, což je systém pro ohlašování negativních 

zdravotních efektů po konzumaci vybraných druhů potravin veřejností. Hybatelem této 

aktivity je Francie, která uspořádala dne 12. června první mezinárodní setkání v Paříži, jehož 

cílem bylo zmapovat aktivity v ČS a zájem ostatních ČS se na podobných aktivitách podílet. 

Meetingu se zúčastnil prof. Ruprich, který také tuto aktivitu dále přiblížil. Centrum zdraví, 

výživy a potravin SZÚ považuje tuto problematiku za důležitou a proto byl dne 1. 5. 2014 

spuštěn projekt NUTRIVIGILANCE CZ.  

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ, informoval,  

že v rámci projektu NUTRIVIGILANCE CZ vznikne portál, kde budou shromažďována data 

o negativních zdravotních efektech způsobených konzumací vybraných druhů potravin, což 

jsou data, která nikdo nesbírá, neboť to není dáno legislativou. Jedná se o sporadické případy 

neinfekčního charakteru, např. zřídka se vyskytující reakce na konzumaci potravin, primární 

zaměření bude na skupiny potravin, které prošly značnými inovacemi (např. potraviny nového 

typu, doplňky stravy). Primárně by měla být sbírána data od odborníků, SZÚ však otevře 

portál i pro laickou veřejnost. Nasbíraná data mohou vést k cílenější edukaci veřejnosti. 

V Evropě prozatím tato data sbírají jen 2 země – Francie a Itálie.  
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Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii, Potravinářská komora 

ČR, vyjádřil obavu ze zneužití portálu např. některou ze zájmových skupin k dehonestaci 

některého typu potravin. 

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ, tuto 

možnost připustil, přesto nevidí důvod portál nespustit. 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, uvedla, že problematika bude i nadále sledována  

a o aktualitách budou členové a hosté KSBP informováni. 

 

IV. KONTROLNÍ MISE FVO V ČR V ROCE 2014 

Ing. Jindřich Fialka, ředitel Odboru potravinářské výroby a legislativy, MZe, sdělil,  

že harmonogram auditních misí EK FVO DG(SANCO) v ČR nebyl nijak pozměněn, měl by 

zůstat stejný jako plán uvedený v podkladech pro jednání. V letošním roce se zatím 

uskutečnily 3 auditní mise. Poslední mise proběhla 16. – 20. 6. 2014 a byla zaměřena na 

dobré životní podmínky zvířat při porážce a souvisejících činnostech. Auditní návštěvy byly 

provedeny na místě při zacházení se zvířaty před porážkou a vlastní porážce kuřat, krůt, 

králíků, prasat a skotu. Návrh závěreční zprávy bude k dispozici cca v polovině července. 

K auditním misím plánovaným na období září – říjen probíhají standardní koordinační 

přípravy. 

V. RŮZNÉ 

1. Zajištění činnosti vědeckých výborů v roce 2014 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: V letošním roce byla na činnost vědeckých výborů 

schválena částka 2 miliony Kč. Změnou oproti loňskému roku je, že s vybraným subjektem 

bude uzavřena rámcová smlouva na 4 roky, tedy do roku 2017. Soutěž nebyla zatím vypsána, 

čeká na schválení panem ministrem.   

2. Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2014 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: Návštěvnost internetové stránky 

www.bezpecnostpotravin.cz se stále zvyšuje, počet přístupů za období leden – květen 2014 je 

50 tisíc/měsíc, což je oproti loňskému roku o 11 tisíc přístupů více. Dále jsou stále 

provozovány webové stránky www.viscojis.cz a www.viscojis.cz/teens, které jsou určeny 

spotřebitelské veřejnosti. 

Dále ICBP pracuje na aktualizaci výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ 

určeného pro žáky ZŠ, e-learningový kurz pro spotřebitele a žáky středních potravinářských 

škol, který byl vytvořen na základě požadavku právě těchto škol, aktuálně jsou tvořeny videa 

a komentáře k e-kurzu.   

Tradičně jsou vytvářeny informační materiály, které jsou předávány na odborných akcích, na 

vyžádání jsou distribuovány i poštou. 

Celkově je na rok 2014 plánováno 27 akcí pro veřejnost (semináře, promo akce, Dny zdraví, 

atd.), 2 semináře pro veřejnost na téma označování potravin a GMO, 70 výukových aktivit pro 

mládež. Dále je plánována aktivní účast ICBP v promo stánku na výstavě Země živitelka  

a během 6 farmářských slavností. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.viscojis.cz/
http://www.viscojis.cz/teens
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3. Školení inspektorů dozorových orgánů   

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP: přednesla aktuální informaci o jednotném systému 

školení v ČR. 3. kola e-kurzu, probíhajícího v období od 1. 10. 2013 – 30. 4. 2014, se 

zúčastnilo 80 inspektorů, školení úspěšně ukončilo 71 účastníků. 

Ze školení na úrovni Společenství BTSF – Better Training for Safer Food, které organizuje 

EK prostřednictvím DG SANCO Ing. Götzová zdůraznila 2 kurzy, Kontrola dovozu krmiv  

a potravin neživočišného původu, kde je alokováno 8 míst pro ČR, a Hygiena potravin  

a flexibilita s 5 místy pro ČR v roce 2014. Novinkou jsou e-learningové kurzy BTSF, od 

letošního roku probíhají kurzy na téma Animal Welfare a Food Contact Material. 

4. Výtvarná soutěž „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, informovala o výtvarné soutěži určené žákům 

přípravných, prvních, druhých a třetích tříd základních škol. Tématem bylo výtvarné 

znázornění zdravých a chutných potravin. O soutěž byl velký zájem, hodnotící komise 

vybírala z více než 2 500 prací. Pro třídy, které navštěvují autorky vítězných obrázků, byl 

uspořádán zábavný písničkový program na téma zdravého životního stylu. 

5. Klonování zvířat a uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, podala informaci o aktuální situaci v této oblasti. Na 

úrovni EU je pracováno na nové legislativě, z důvodu diametrální odlišnosti obou 

problematik (uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh a klonování zvířat chovaných  

a rozmnožovaných pro hospodářské účely) ČR vítá jejich rozdělení do samostatných směrnic. 

V současné době tedy probíhá diskuse nad návrhem “Směrnice Rady o uvádění potravin ze 

zvířecích klonů na trh“. Přijetí tohoto návrhu zatím ČR podporuje, ačkoliv je připravena své 

stanovisko přehodnotit vzhledem k tomu, že EK zatím nenabídla jasné řešení některých 

sporných bodů (např. způsob provádění kontroly dodržování požadavků směrnice). Druhým 

návrhem je “Směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, 

ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely“. S odkazem na 

rámcovou pozici ČR nepovažuje za vhodné zakázat plošně metodu klonování a návrh 

směrnice nepodporuje. Zákaz, byť na přechodnou dobu, může poškodit zachování cenného 

genetického materiálu a tak výhledově přispět ke snížení konkurenceschopnosti českých 

zemědělců. 

Této problematice bude věnován prostor během již zmíněné konference na téma 

biotechnologií. 

6. Bezpečnostní výzkum SÚJB 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, přivítala zástupkyni SÚJB Ing. Karlu Petrovou, 

náměstkyni předsedkyně SÚJB pro radiační ochranu a Ing. Jiřího Hůlku, náměstka pro 

výzkum a vývoj ze Státního ústavu radiační ochrany, kteří přednesli aktuální informace 

z oblasti legislativy a představili projekt, který řeší odstranění radioaktivní kontaminace 

prostředí při případné havárii. Opodstatnění výzkumu bylo doloženo příkladem havárií 

v Černobylu a Fukušimě.  

Ing. Jiří Hůlka, náměstek pro výzkum a vývoj, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., nakonec 

vznesl otázku, v čí gesci by byly případné kroky navržené v prezentovaném výzkumu, a kdo 

zaštítí případnou certifikaci chystané metodiky.   

Ing. Karla Petrová, náměstkyně pro radiační ochranu, SÚJB, zdůraznila, že snahou 

prezentace bylo informovat členy KSBP o existenci takovéhoto projektu. 
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Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, poděkovala za prezentaci. 

Prezentace Ing. Karly Petrové – „Regulace spotřeby potravin kontaminovaných radionuklidy 

v důsledku radiačních havárií“ a Ing. Hůlky – „Výzkum pokročilých metod detekce, stanovaní 

a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace“ společně s Metodikou pro hodnocení 

úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku kontaminovaného odpadu, která je připravena 

k recenzi a certifikaci, jsou členům a hostům KS zaslány společně se zápisem. 

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS, doplnil informací o nálezu 

radionuklidy kontaminovaných divočáků v krajích Plzeňském a Jihočeském, v oblastech 

nálezu platí mimořádná veterinární opatření, nálezy byly řádově v tisících Bq. Vytvoření 

metodiky SVS vítá a ráda by ji měla k dispozici. Otázkou zůstává, kdo bude finančně 

zajišťovat případnou likvidaci, kdo zakáže případné použití kontaminovaných potravin. 

Ing. Jitka Götzová, tajemnice KSBP, přislíbila iniciaci diskuse nad uvedenou problematikou, 

materiál bude předán SVS, bude domluven další postup.  

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ, připomněl, 

že problematika radiační ochrany byla vyčleněna z resortu zdravotnictví. Metodiku považuje 

za kvalitní, tento problém však obvykle přesahuje hranice jednoho státu, proto by uvítal 

metodiku jednotnou v rámci celé EU. MZ by mělo být účastníkem řízení. 

 

Závěrem Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda KSBP poděkoval všem členům i hostům za 

aktivní účast na zasedání. 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 

 
1. Obnovit jednání mezi MZe a MŽP o možnosti financování rekonstrukce stájí zatíženými  

starou environmentální zátěží. 

Zajistí: MZe (17410) 

 
2. Připravit na příští zasedání KSBP informaci o konkrétních opatřeních proti falšování 

medu. 

Zajistí: SZPI ve spolupráci se SVS 

 

3. Iniciovat jednání o Metodice pro hodnocení úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku 

kontaminovaného odpadu vypracované týmem pod vedením Státního ústavu radiační 

ochrany, v. v. i. . 

Zajistí: MZe (17410) 

 

 

V Praze dne 15. 7. 2014 

 

Zapsala: Mgr. Karolína Mikanová 

Schválil: Ing. Jindřich Šnejdrla 

 

 


