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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí byl ustaven při Výzkumném ústavu rostlinné 

výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni na základě usnesení vlády č. 1320/2002, které zavádí novou 

Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin jako odpověď na vývoj v EU a 

v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady. Dodatkem č. j. 23833/03-

3020 ke zřizovací listině byla činnost vědeckého výboru zařazena k hlavním činnostem 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Výbor funguje od 1. srpna 2002. 

Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 35 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem 

jedenáct seminářů. V roce 2003 na téma „Rizika pesticidů a škodlivých organismů v 

agroekosystémech“, v roce 2005 na téma „Přínosy a rizika geneticky modifikovaných organismů 

využívaných v zemědělství a potravinářství ve vztahu k bezpečnosti potravin a k ochraně 

životního prostředí“, v roce 2006 na téma „Hodnocení rizika a monitoring výskytu škodlivých 

hlodavců v potravinářských skladech a zemědělských skladech“, v roce 2007 „Řízení rizik 

hlodavců v potravinářství a zemědělství“ a „Pesticidy v potravním řetězci člověka“, v roce 2008 

„Nové poznatky v řízení rizik hlodavců v potravinářských a zemědělských provozech“, v roce 

2009 „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“, v roce 2011 „Chemické a 

biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“. V 

letošním roce byly uspořádány 3 semináře:“ Péče o zdraví rostlin předpoklad bezpečných 

potravin“, „ Aktuální rizika hlodavců v potravinovém řetězci v ČR a kontrola kvality deratizace“ 

a „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální 

problémy II.“ Dále se Výbor podílel na organizování a financování mezinárodní konference 

IOBC (OILB). Bylo zpracováno přes 100 studií Výboru (podkladové materiály pro práci členů), 

byly zprovozněny webové stránky Výboru a vypracováno několik stanovisek pro Koordinační 

skupinu bezpečnosti potravin. Ve Výboru pracují přední odborníci z univerzit a výzkumných 

ústavů z celé České republiky. Vědecký výbor má v současné době 8 členů. (viz kap. 1.1.).  



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 

     

 

 4 

1.1.  Složení Výboru 

 

 

 

 

Ing. Václav Stejskal, PhD. 

předseda Výboru 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

 

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

místopředsedkyně Výboru 

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Ing. Barbora Frýdová 

tajemnice Výboru  

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 
 

 

 

 

 

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
Doc. Ing. Radim Vácha, PhD. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 
 

Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 
Vysoké učení technické v Brně 

členové: 
 

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

Ing. Ladislav Kučera, CSc. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 

 

RNDr. Jan Nedělník, PhD. 
Výzkumný ústav pícninářství, Troubsko 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 

     

 

 5 

2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORU 

 

 

2.1. Souhrn činností. 

Vědecký výbor fytosanitární a bezpečnosti potravin (VV FaŽP ) pracuje podle schváleného plánu 

na rok 2013. Smlouva byla podepsaná od 31.7.2013 ( na činnost výboru zbylo zhruba 4 měsíce). 

Za tuto krátkou dobu (kromě vlastní administrativy veřejné soutěže a smluv) zahrnovala činnost 

výboru a jeho členů 2 řádná zasedání výboru (1xVÚRV a 1xVŠCHT) a účast na 2 Koordinačních 

skupinách bezpečnosti potravin na Mze ČR (KSBP). Přes omezený čas byl odveden velký objem 

odborné práce – celkem byly vypracovány 2 vědecké studie a 3 vědecká stanoviska (scientific 

opinions) a projednány na zasedáních výboru.  

V oblasti národní a mezinárodní reprezentace se členové výboru účastnili v pracovní skupině 

EFSA (network Plant Health), na skupině Národní akční plán pesticidů (NAP- MZe ČR) (v této 

souvislosti byla ustanovena i pracovní skupina pro posouzení vztahu legislativy POR a biocidů 

v EU a V ČR).  

Dále pak prof. Ing. J. Hajšlová CSc. (VŠCHT) organizovala konferenci RAFA 2013 (Recent 

Advances in Food Analysis = nejvýznamnější mezinárodní vědecká konference v oblasti 

bezpečnosti potravin ve vztahu k analytickým technikám). 

Byly rovněž aktualizovány webové stránky Výboru (www.phytosanitary.org). 

Byla ustanovena pracovní skupina s názvem Legislativní problémy použití biocidů a pesticidů 

(POR- přípravků na ochranu rostlin) ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech.  

Byl uspořádán seminář „Řízení rizik a monitoring škůdců v oblasti potravinářství, skladování a 

fytokarantény“.  

 

2.2. Souhrn dokumentů: Vědecké studie a stanoviska 

2.2.1. Dle plánu práce a smlouvy byly připraveny 2 vědecké studie 

A) Mykotoxiny: bezpečnost krmiv a krmných doplňků  

B) Monitoring a rizika kontaminace potravin skladištními škůdci v potravinářských provozech 
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2.2.2 Na žádost MZe ČR a KS byla vyžádána a zpracována 3 vědecká stanoviska 

A) Stanovisko k článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino 

Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases 

B) Rozhodovací schéma pro expresní analýzu rizika škodlivého organismu: Nematus lipovski 

C) Stanovisko k použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků ve skladech či 

provozech 

 

2.3. Souhrn a reprezentace VV FaŽP  národní a mezinárodní úrovni 

2.3.1. Členové se zúčastnili konference v Poslanecké sněmovně 29.5. 2013 na téma 

„Komunikace a vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin“ 

2.3.2. Aktivní účast v pracovní skupině EFSA (Plant Health Network), 

2.3.3. Prof. Hajšlová (místopředsedkyně Výboru) uspořádala nejvýznamnější vědeckou 

konferenci v (RAFA 2013) v oblasti analytických a bioanalytických technik potravin. 

POPIS AKCE: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je hlavním 

organizátorem prestižního mezinárodního symposia Recent Advances in Food Analysis (RAFA 

2013), které už tradičně pořádá ve spolupráci s Institute of Food Safety - RIKILT, Wageningen 

University (Nizozemsko). Symposium se konalo od 5. do 8. listopadu v kongresovém centru 

Clarion. Přední odborníci zde představili nejnovější trendy v oblasti analytických a 

bioanalytických technik; prezentovány budou jejich efektivní aplikace pro účely sledování 

kvality, bezpečnosti a autenticity potravin a přírodních produktů.  Akce zúčastnilo více než 800 

vědců, akademických pracovníků, zástupců průmyslu, kontrolních orgánů, státních i komerčních 

laboratoří z více než 50 států světa, (105 přednášek a 550 posterových sdělení). 
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Problémy: Obecný komentář ke způsobu financování Výborů 

 

Vědecké výbory jsou základním vědeckým orgánem KSBP pro tvorbu nezávislých odborných - 

vědeckých a posudků v oblasti bezpečnosti potravin v ČR. V poslední 2-3 letech výbory pracují 

místo režimu funkčních úkolu na základě 1 leté veřejné soutěže. VÚRV,v.v.i je nositelem této 

smlouvy koordinuje činnost všech Vědecké výbory. 

Pozn. a kritika pro KS: Je to nešťastné řešení, které neumožňuje kontinuální práci výborů nejen 

v dlouhodobém horizontu ale dokonce ani v rámci jednoho roku (smlouva je na méně než půl 

roku). Navíc se rozpočet VV stále zmenšuje (např. od vzniku našeho VV FaŽP se jen jeho 

rozpočet zmenšil více než 10x !!!). Přitom se zvyšující požadavky Státní správy a EFSA na 

spolupráci s VV FaŽP.  
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2.1. PLÁN ČINNOSTI VÝBORU NA ROK 2013 

 

Jako každý rok se členové Výboru shodli na Plánu činnosti, který navazoval na činnost Výboru v 

minulých letech. 

 

1. Výbor se bude v roce 2013 dále věnovat prioritním problémům z hlediska jejich aktuální 

potřebnosti a problémům zadaných Koordinační skupinou: „Posílení oblasti zajištění analýzy 

rizik v České republice“  

 

2. Finanční prostředky na činnost Výboru  

Částky budou použity následovně: Část bude použita na zpracování a hodnocení rizik ve 

formě projektových studií. Dále bude část těchto finančních prostředků využita na zpracování 

aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru a zajištění úkolů kladených 

na Výbor Koordinační skupinou (KS) (zejména stanoviska). A dále ke krytí nákladů na zprávu 

a inovaci webových stránek výboru, uspořádání konference, tisk a dotisk informačních 

publikací (sborník) a na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body plánu činnosti).  

 

3. V návaznosti na semináře z minulých let např.( „Metody odběru a analýzy vzorků, Chemické a 

biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy I a II. 

Seminář k ochraně skladovaných substrátů, Seminář k řízení rizik hlodavců pro orgány 

státního dozoru a výroby potravin) uspořádat další seminář na tato témata. Ukázalo se, že tato 

témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přineslo řadu nových 

otázek. Seminář vedl k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly 

formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky.  

Jako výstup semináře bude zeditován a vydán sborník z tohoto semináře. Garantem vydání 

sborníku je sekretariát Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Sborník v 

elektronické podobě bude také volně ke stažení na připravené internetové adrese. Na sborníku 

bude dedikace MZe ČR a Vědeckému výboru fytosanitárnímu a životního prostředí.  
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V souvislosti s navázanou spoluprací se SRS a vznikající Fytokaranténní skupinou (FS) při 

VVFaŽP uspořádat seminář pro odborníky z cílových institucí (zástupci ÚKZÚZ, 

výzkumných ústavů, vysokých škol, plodinových svazů, producentů rostlinných komodit, 

zájmových organizací a rezortu ŽP), kteří by se měli do činnosti FS zapojit.  

 

4. Reprezentace (EFSA, cestovné).  

ČR a MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR. Část z 

tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS i experti z Vědeckého výboru 

fytosanitárního a životního prostředí. Rozpočtet v oblasti reprezentace mimo jiné zahrnuje 

položky,  jež jsou spojeny s účastí členů Výboru s plánovanými  zahraničním spoluzrací a  

komisí (např.  EFSA (Plant Health Committe EFSA) v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor 

zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik 

bezpečnosti potravin. Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou 

předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.  

Dále pak náklady na reprezentaci zahrnují přípravu a provozovávání webové stránky výboru 

(tj. vkládání materiálů Vědeckého výboru, informací a výstupů VV pro MZe ČR a informací 

pro státní správu v oblasti bezpečnosti potravin). Reprezentace rovněž zahrnuje náklady na 

pohoštění pro externí odborníky v průběhu zasedání a během seminářů Vědeckého výboru.  

 

5. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka 

spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými 

kontaminanty.  

 

6. Využití informací získaných v rámci programů monitoringu realizovaných v rámci resortu 

MZe, MŽP a MZd.  

 

7. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích 

spolupracovníků.  



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 

 

 10 

 

7.1. Legislativa a bezpečnost potravin. Sestavení a upřesnění pojmů a terminologie.  

7.2. Abiotická nebezpečí (pesticidy, těžké kovy) a míra aktuálního rizika v životním prostředí, 

zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.  

7.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním 

prostředí.  

7.4. Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.  

7.5. Povodně, mezinárodní terorismus a bezpečnost potravin v ČR.  

7.6. Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organizmů a pesticidních- biocidních látek  

7.7. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních a distribučních 

řetězcích potravin  

7.8. Vyhodnocování „pest-risk“ a potenciálu šíření škůdců. VVFaŽP plánuje inkorporovat do 

analýz nezávislé odborníky ze SRS (Státní rostlinolékařská služba), SZPI (Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce) a ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).  

7.9. Rizika v organických systémech pěstování plodin  

 

8. Sledovat vědeckou činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a orgánech státní správy 

ČR při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast vědeckého výzkumu, která 

hledá a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik (návrh předsedy Koordinační 

skupiny).  

 

9. Vyhledávání a mapování externích odborných pracovníků a vytvoření jejich databáze, její 

průběžné doplňování.  

 

10. Uskutečnit společné setkání předsedů a místopředsedů, a společné pracovní zasedání členů 

Vědeckých výborů s cílem vzájemně harmonizovat činnost a specifikovat mechanismus 

spolupráce zejména v interdisciplinárních oblastech.  
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11. Analyzovat priority vyhlášené v 7. rámcovém programu EU, zejména v oblasti „Food Quality 

and Safety“, s cílem promítnout relevantní aspekty do činnosti výboru. Koordinovaně s 

ostatními výbory navázat spolupráci s experty z EU (koordinace prof. Hajšlová).  

 

12. Zpracovávání abstraktů a dalších materiálů, aktualizace a vedení webových stránek – 

sekretariát Výboru.  

 

13. V roce 2013 zorganizovat 2 pravidelná zasedání Výboru.  

 

14. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat studie a veřejné 

zprávy na webové stránky výboru.  

 

15. Tento rok se plánují 2 studie  

 

16. Plánuje se opět seminář z kterého budou vytištěny  sborníky 
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ROZPOČET NA ROK 2013 

  

Celkem.........................................................................  363 000,- Kč včetně DPH 21 % 

 

Celkem ……................................................................    300 000,- Kč bez DPH 

  

Přímé náklady  

1.1.1. Odměny členům Výboru ........................................  50 000 

1.1.2. Mzda tajemníka/tajemnice ......................................  50 000 

1.1.3. Náklady na studie a stanoviska................................. 65 000 

    - stanoviska ........................................  15 000 

    - studie ........................................   50  000 

1.1.4. Náklady na semináře a vydání sborníku ze semináře........ 40 000   

1.1.5. Ostatní přímé náklady (kancelářské potřeby)…..........   15 000 

1.1.6. Reprezentace (EFSA, cestovné) .......................................  35 000 

1.1.7. Režie …15%......................................................................  45 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Suma........................................................................................................  300 000,- Kč bez DPH 

 

 

 

 

Předkládá:  

Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 
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2.2. Zadané projekty na rok 2013 
 

2.1.1. Projekt č. 1 – Mykotoxiny: bezpečnost krmiv a krmných doplňků 

Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha) 

 

Souhrn  

Mykotoxiny jsou produkty sekundárního metabolismu nižších mikroskopických vláknitých hub. 

V současné době je známo přibližně 114 druhů, které mohou způsobovat komplikace v 

krmivářství a potravinářství. Asi 65 druhů je pak přímo toxinogenních, což s sebou nese výrazné 

riziko pro zdraví zvířat, ale i lidských konzumentů. Dominantní producenti mykotoxinů jsou 

především vláknité houby rodů Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Claviceps, Alternaria a 

Stachybotrys. Maximální přípustné hladiny některých mykotoxinů v krmivech jsou již 

legislativně ošetřeny (aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiny B1 a B2, a 

ochratoxin A), avšak dalších přibližně 300 látek doposud do legislativy zahrnuto není. Na tvorbě 

vědeckých názorů o relevanci jednotlivých mykotoxinů či skupin mykotoxinů sloužících jako 

podklady pro tvorbu evropské legislativy kontinuálně pracuje Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA, European Food Safety Authority). Data o výskytu 56 mykotoxinů ze skupiny 

trichothecenů, enniatinů, zearalenonů, fumonisinů, alternariových toxinů, aflatoxinů, 

ochratoxinů, námelových alkaloidů a dalších ve fermentovaných i nefermentovaných krmivech a 

krmných doplňcích (konkrétně v kukuřičných silážích, jetelotravních senážích, sladovém květu, 

mlátě, kukuřičných výpalcích, pšeničných výpalcích, senu, krmných cereáliích a dalších 

rostlinných materiálech i, kompletních krmných směsích pro prasata, kuřata a nosnice, pro 

mléčný dobytek a pro ptáky), která byla shromážděna během let 2008 až 2012 na Ústavu analýzy 

potravin a výživy VŠCHT Praha a poskytnuta Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin EFSA, 

jsou součástí této studie. Více než 350 výše specifikovaných vzorků krmiv bylo analyzováno 

pomocí akreditované multi-mykotoxinové LC–MS metody.  
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2.1.2.Projekt č. 2 - Monitoring a rizika kontaminace potravin skladištními škůdci 

v potravinářských provozech  

Garant: Ing. Radek Aulický,  VÚRV, v.v.i,  

 

Souhrn: 

Ačkoli kontaminace hmyzem snižuje kvalitu a bezpečnost cereálních produktů, je monitorování a 

vyhodnocování rizik škůdců v ČR stále velmi málo využívané. Přestože existují v naší legislativě 

pravidla, která ukládají tyto povinnosti a dále existuje celá řada hygienických systémů, tak v 

praxi je velmi obtížné nalézt kvalitní a účinný monitorovací systém. Z těchto důvodů neexistují 

pro ČR relevantní data v oblasti výskytu skladištních škůdců, zejména v navazujících 

zpracovatelských provozech, jako jsou mlýny, pekárny atd. 

Cílem této studie bylo aplikovat tři monitorovací systémy ve vybraných mlýnských provozech za 

účelem vyhodnocení: 1. Druhového spektra škůdců, 2. Četnosti jednotlivých druhů a 3. 

Porovnání jednotlivých metod monitorování. 

Výsledkem studio bylo, že ve všech mlýnech se nacházeli hmyzí škůdci. Celkem bylo v průběhu 

monitorování determinováno 9 druhů lezoucího hmyzu a dva druhy létajícího hmyzu. 

Nejčetnějším druhem, který se nacházel ve mlýnech, byl potemník skladištní (T. confusum).  

Z výsledků monitorování vyplývá, že účinnost feromonových lapačů na létající hmyz je 

dostatečně efektivní a je schopna monitorování vyskytujících se hlavních druhů škůdců. Při 

porovnání metod analýzy odpadových zbytků z dopravních cest a monitorovacího systému 

pomocí feromonových lapačů na lezoucí hmyz byly zjištěny rozdíly ve spektru zachyceného 

druhového spektra škůdců a zejména v četnosti záchytu jednotlivých druhů. 

Závěry, které vyplývají z této studie, ukazují na velmi závažná rizika kontaminace mlýnských 

produktů v ČR skladištními škůdci, jejich fragmenty a alergeny.  Metody použité v této studii lze 

hodnotit jako vhodné pro monitorování škůdců v těchto vysoce segmentovaných provozech.  
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NOVÁ ZJIŠTĚNÍ A VAROVÁNÍ Z HLEDISKA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

KONTAMINANTŮ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN: 

 

Rizika škůdců a jejich kontaminantů v mouce jsou řízena ve mlýnech na základě monitoringu 

škůdců pomocí lapačů. V této studii bylo zjištěno, že rutinní monitorovací systém pomocí 

feromonových lapačů na kritických bodech (např. v systému HACCP) na řadě míst nekoreluje s 

kontaminací produktů. Zachycuje jiné škůdce, než jsou uvnitř technologických cest výroby 

mouky. Existuje proto vážné nebezpečí falešně negativních informací z lapačů:i když je vnitřní 

technologie mlýna a mouka je kontaminována škůdci. 

 

 

2.3. Stanoviska 

V roce 2013 vypracoval Vědecký výbor 3 stanoviska na základě požadavku MZe, ČR a KS  

 

Stanovisko č. 1  k článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino 

Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases 

(Prof. ing. Josef Soukup, CSc., ČZU) 

 

Stanovisko č. 2 Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi (Mgr. Ján 

Macek, Národní muzeum,Mgr. ing. Eva Hrudová,Ph.D, Mendelova univerzita v Brně) 

 

Stanovisko  č. 3 k použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků ve skladech 

či provozech. (MVDr. Jan Plachý, DDD servis,Dr.ing. Vladimír Řehák, CSc ( Česká 

společnost rostlinolékařská Praha) 
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2.3.1. Stanovisko č. 1 k   článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and 

Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases 

(Prof. ing. Josef Soukup, CSc., ČZU) 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 Název dokumentu: 

 

STANOVISKO VÝBORU 

 
 

 Poznámka: 

 

Stanovisko k článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino 

Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases 

 

Zpracoval: prof. Ing. Josef Soukup, CSc. 

Garant:  prof. Ing. Josef Soukup, CSc. 

 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 
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Stanovisko k článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid 

Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases publikovaném v časopise 

Entropy.  

Stanovisko bylo vypracováno na žádost Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 

ze dne 3.9. 2013. Předmětem posudku je především vědecká úroveň článku a věrohodnost 

formulovaných hypotéz a závěrů z pohledu ohrožení bezpečnosti potravin, nejedná se o posudek 

toxikologických rizik herbicidů s účinnou látkou glyfosát.  

Zpracoval: prof. Ing. Josef Soukup, CSc., katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta 

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 

 Časopis Entropy je z vědeckého hlediska „mladý“ open access časopis i IF založený v r. 1999 

vydávaný vydavatelstvím MDPI http://www.mdpi.com/journal/entropy. V citačních databázích je 

zařazen v disciplínách Physics, Chemistry, čemuž odpovídá i složení redakční rady a 

pravděpodobně i okruh oponentů využívaný redakční radou. Je přinejmenším neobvyklé, že 

článek s biologickým a medicínským obsahem a poměrně odvážnými hypotézami z pohledu 

zdraví člověka je publikován v časopise se zaměřením na fyziku a chemii. 

Podle mého zjištění na internetu autoři Anthony Samsel a Stephanie Seneff v biochemickém 

ani medicínském výzkumu nikdy nepracovali. Anthony Samsel je podle databáze Linked in nyní 

důchodce a dříve provozoval vlastní poradenskou společnost Anthony Samsel Environmental and 

Public Health Services. Sám o sobě uvádí: Now that I'm retired its time to help those who are 

victimized by industrial polluters for charity. http://www.linkedin.com/pub/anthony-

samsel/23/665/605. Stephanie Seneff je Senior Research Scientist v MIT Computer Science and 

Artificial Intelligence Laboratory v Cambridge, USA http://people.csail.mit.edu/seneff/. Je 

specialistkou na počítačové aplikace v hlasové komunikaci. Uvádí o sobě, že se téměř 30 let se 

zabývala počítačovým zpracováním lidského hlasu a vývojem systémů pro interakci člověka s 

počítačem. V poslední době (od r. 2011) se údajně zaměřuje na vztah mezi výživou a zdravím. 

Článek do vědeckého časopisu může napsat kdokoliv, je ale přinejmenším podezřelé a 

věrohodnost závěrů snižuje, když autoři v dané oblasti neprovozovali vlastní výzkum a 

neprezentovali vlastní výsledky a přitom se rozhodnou napsat rozsáhlý přehledový článek 

založený na citacích prací jiných autorů, z mnoha i sobě vzdálených oborů.  
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Vlastní článek působí na první pohled dojmem vysoké vědecké úrovně: úderný nadpis, 

impaktovaný časopis, 46 stránek textu, 286 citací literatury. Je však třeba konstatovat, že článek 

se neopírá o žádná vlastní zjištění ani zkušenost a působí jako směsice konstatování ze 

souvislostí vytržených faktů proložených vlastními konstrukcemi, které jsou nazývány 

„hypotézami“, avšak autoři se již nesnaží je kriticky vyhodnotit. Celý literární rozbor je směrován 

k závěru, že glyfosát je prostřednictvím ovlivnění různých metabolických dějů v lidském 

organismu a narušení homeostáze původcem širokého spektra velmi rozdílných civilizačních 

chorob od chorob zažívacího traktu, přes obezitu, cukrovku, srdeční choroby, deprese, autismus, 

neplodnost, nádory až po Alzheimerovu chorobu... Přitom ani jedna z citovaných původních 

vědeckých prací, přestože ve specifických případech dokumentují toxikologický efekt glyfosátu, 

si souvislost s těmito chorobami netroufá vyvozovat, snad kromě 4 studií týmu známého kritika 

glyfosátu a GMO Dr. Seraliniho jehož metody práce oficiálně zpochybnili i experti EFSA 

(http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/121128.htm).  

Hlavní částí článku je konstrukce, že glyfosát inhibuje CYP, enzymatický komplex, jehož úkolem 

v živých organismech je kromě jiného detoxikovat (metabolizovat) organické látky s toxickými 

účinky pro organismus. Vliv na cytochromový komplex je součástí posuzování toxikologické 

bezpečnosti při registraci přípravků na ochranu rostlin. Glyfosát je téměř 40 let stará účinná látka 

a byla mnohokrát z tohoto pohledu posuzována registračními autoritami mnoha zemí a shledána 

jako relativně bezpečná, pokud je používána pro účely a způsobem, pro jaký je určena. Nejen v 

případě glyfosátu, ale i jiných účinných látek (zvláště insekticidů) se v poslední době objevuje 

mnoho in-vitro studií dokladujících jejich negativní efekt na živé systémy. Stejně tomu je i v 

případě tohoto článku, který je na citacích z podobných studií a vytrhávání faktů (nevědomém či 

úmyslném?) ze souvislostí založen a staví na nich všechny hypotézy včetně inhibice CYP s 

možnými negativními důsledky. Jako stěžejní argumentaci využívají článek: Abass, K., 

Turpeinen, M., Pelkonen, O. 2009. An evaluation of the cytochrome P450 inhibition potential of 

selected pesticides in human hepatic microsomes. J. Environ. Sci. Health B. 44, 553–563.  
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Přečteme-li si však tento článek pozorně, zjistíme, že autoři ve skutečnosti demonstrují, že 

glyfosát je vůči lidské CYP inaktivní, kromě isozymu CYP 2C9, u kterého docházelo k 50% 

inhibici (nikoliv úplné) při koncentraci 3,7 mikromolu glyfosátu. Domnívám se, že je prakticky 

nemožné, aby i při vysoké expozici prostřednictvím reziduí v potravě tato situace nastala, už 

vzhledem k tomu, že glyfosát nemá kumulativní účinky a po požití je velmi rychle v nezměněné 

podobě vyloučen z organismu (The Pesticide Manual, BCPC, 2003). Mechanismy inhibicí 

metabolismu pesticidů se zabývá podrobně Handbook of Pesticide Toxicology, 3rd Edition, 

Elsevier, 2010 včetně praktických příkladů. V tabulce 40.3 jsou shrnuty známé případy inhibice 

první fáze metabolismu v lidských játrech. Výčet obsahuje především látky insekticidní povahy. 

O glyfosátu, přestože se jedná o nové vydání (2010), není v textu ani v tabulce zmínka, na 

základě čehož lze usuzovat, že ve srovnání s jinými pesticidy není glyfosátu přisuzován 

významný inhibiční efekt, pokud vůbec nějaký. V této souvislosti je potřeba připomenout, že 

inhibiční efekt na CYP a tudíž i metabolismus xenobiotik může mít i konzumace potravin 

přírodní povahy, například citrusů: Fujita T., Kawase A., Niwa T., Tomohiro N., Masuda M., 

Matsuda H., Iwaki M. 2008. Comparative evaluation of 12 immature citrus fruit extracts for the 

inhibition of cytochrome P450 isoform activities. Biol Pharm Bull. 31 (5): 925-30. Je mi známo, 

že konzumaci citrusů nedoporučují lékaři současně s užíváním některých obtížněji 

metabolizovatelných léků, např. na regulaci krevního tlaku. Částečná inhibice jedné izoformy 

CYP 2C9 glyfosátem tedy ještě nemusí a priori znamenat zdravotní riziko a ani nic takového in 

vivo nebylo zdokumentováno a prokázáno.  

Co se týká ovlivnění aktivity střevních bakterií, jedná se opět o diskutabilní argument. Je 

všeobecně známo, že střevní mikroflóra člověka je poměrně stabilní z hlediska druhového složení 

a ustaluje se pod vlivem podmínek prostředí v mládí, avšak během života je dlouhodobě i 

krátkodobě ovlivňována mnoha faktory z pohledu zastoupení druhů a aktivity. Ta se mění v 

průběhu života, je ovlivňována přijímanou stravou, ale i mnoha chemickými látkami, které 

člověk přijímá či používá vědomě (antibiotika, hygienické prostředky, prebiotika), ale i necíleně 

(dezinfekční prostředky, potravinová aditiva, apod.). Není důvod se domnívat, že by střevní 

mikroflóra nereagovala na glyfosát, samozřejmě, že rozhodující bude opět koncentrace, v tomto 
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případě determinovaná obsahem reziduí v potravě. Nelze se domnívat, že těmto otázkám 

(efektům při perorální expozici) nevěnovaly registrační autority dostatečnou pozornost.  

Problémem dle mého soudu je, že se v poslední době díky honbě za citačním ohlasem objevuje 

mnoho laboratorních studií in vitro, které zkoumají efekty xenobiotik (včetně pesticidů) na funkci 

jednotlivých, pro účely experimentu izolovaných systémů živých organismů. Jako modelové 

objekty se často používají velmi citlivé enzymatické systémy (CYP, esterázy, GST) nebo tkáně 

(placenta) a v experimentech musejí být pro statistický popis inhibičního efektu používány 

koncentrace vysoce překračující reálnou expozici organismu. Dílčí výsledky jsou pak 

tendenčně využívány dalšími autory, ale bohužel i různými skupinami, jejichž hlavním cílem je 

diskreditovat moderní technologie, jajko je chemická ochrana rostlin a geneticky modifikované 

plodiny. Argumenty, které v kampani využívají, jsou natolik teoreticky komplikované, že běžný 

spotřebitel nemá možnost je kriticky posoudit a považuje je za věrohodné, když jsou podloženy 

„vědeckým“ zjištěním.  

 

Závěr:  

Článek nepředkládá žádné nové poznatky, důkazy, ani vlastní výsledky, které by byly 

alarmující z pohledu bezpečnosti potravin. Hypotézy prezentované v předloženém článku nemají 

dostatečnou oporu ani v citované literatuře, ani ve vlastním výzkumu. Dle mého soudu se jedná 

jen o další z řady senzacechtivých článků, jehož primárním cílem je diskreditovat glyfosát z 

pohledu toxikologické bezpečnosti, čemuž je podřízena struktura článku, používaná argumentace, 

ale i jeho současné vyžívání jako argument odpůrci glyfosátu.  

V Praze, 11.9. 2013  

 

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. 
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2.3.2. Stanovisko č. 2 Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi 

(Mgr. Ján Macek, Národní muzeum, Mgr. ing. Eva Hrudová,Ph.D, Mendelova univerzita 

v Brně) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Název dokumentu: 

STANOVISKO VÝBORU 

 

 

Poznámka: 

 

Posudek na zhodnocení stanoviska k dokumentu: 

"Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi 

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 PRAHA 6 - Ruzyně  

Tel.: +420 233 022 324 , fax.: +420 233 311 591,   URL: http://www.phytosanitary.org 

 

 

 

 

 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 

http://www.phytosanitary.org/
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Posudek na zhodnocení stanoviska k dokumentu: 

"Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi 

 

Zpráva je vypracována velmi pečlivě a vyčerpávajícím způsobem sumarizuje všechny dosud 

známé informace z veškerých dostupných zdrojů (webové stránky, literární citace, osobní 

sdělení).  Z toho důvodu nemám k jejímu obsahu žádné konkrétní připomínky.  K zprávě mám 

však jednu důležitou doplňující poznámku. Na základě důkladné  morfologické analýzy 

dodaných vzorků housenic z Botanické zahrady PřFUK v Praze (ale i z dalších ověřovaných 

lokalit)  byla jednoznačně zjištěna přítomnost dvou odlišných morfotypů, jež s nejvyšší 

pravděpodobností představují dva rozdílné syntopicky se vyskytující druhy, z nichž jeden patří 

druhu N. lipovskyi, druhý dosud neznámému, možná ještě vědecky nepopsanému druhu. 

Spolehlivá identifi kace a taxonomické zhodnocení obou morfotypů včetně příslušného zařazení 

housenic bude možné jen cestou laboratorních chovů.  Vyřešit tuto problematiku se pokusíme 

v příštích letech a s jejími výsledky Vás samozřejmě seznámíme. 

 

Vypracoval 

Jan Macek 

Entomologické oddělení Národního muzea 

 

V Praze-Kunraticích 4.11.2013 
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 Název dokumentu: 

Stanovisko výboru 

 
 

 Poznámka: 

 

Posudek na zhodnocení stanoviska k dokumentu: 

"Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi 

 

Vypracovala: Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. 
 

 

  

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 
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Posudek na „Rozhodovací schéma pro expresní analýzu rizika škodlivého organismu: 

Nematus lipovski“  

 

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství  

Agronomická fakulta  

Mendelova univerzita v Brně  

Zemědělská 1  

61300 Brno  

e-mail: hrudova@mendelu.cz  

 

 

V předkládaném „Rozhodovacím schématu pro expresní analýzu rizika škodlivého 

organismu: Nematus lipovski“ (dále jen Schéma) autoři shromáždili všechny dostupné 

poznatky o bionomii a významu pilatky Nematus lipovski Smith, 1974, (Hymenoptera: 

Symphyta: Tenthredinidae) jako škůdci rododendronů resp. azalek (Rhododendron spp.) ve světě 

i v ČR. Zhodnotili význam tohoto škůdce s ohledem na jeho životní cyklus, klimatické podmínky 

ČR, výskyt hostitelských druhů rostlin a v této souvislosti také vedlejší ekonomické dopady 

výskytu N. lipovski. Všechny ve Schématu uváděné závěry jsou objektivní a vyplývají z důkladné 

analýzy současných poznatků.  

 

 

Závěr:  

Předkládané „Rozhodovací schéma pro expresní analýzu rizika škodlivého organismu: 

Nematus lipovski“ splňuje všechny požadavky kladené na tento typ dokumentu dle standardu 

EPPO PM 5/5(1) „Decision-Support Scheme for an Express Pest Risk Analysis“.  

 

 

V Brně 7.11.2013 Eva Hrudová 

 

mailto:hrudova@mendelu.cz
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2.3.3. Stanovisko  č. 3 k použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků ve 

skladech či provozech. (MVDr. Jan Plachý, DDD servis, Dr. ing. Vladimír Řehák, 

CSc., (Česká společnost rostlinolékařská Praha) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Název dokumentu: 

 

Stanovisko výboru 

 
 
 

 Poznámka: 

Odborné stanovisko k použití přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků ve 

skladech či provozech 

 
 

Zpracoval: MVDr. Jan Plachý a Dr. Ing. Vladimír Řehák, CSc. 

Garant:  MVDr. Jan Plachý a Dr. Ing. Vladimír Řehák, CSc. 

 

   Příloha 1 vypracoval: Ing. Václav Stejskal a ing. Barbora Frýdová 
 
 

Klasifikace: Draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Oponovaný draft  Pro vnitřní potřebu VVF 

 Finální dokument  Pro oficiální použití 

 Deklasifikovaný dokument  Pro veřejné použití 
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Problematika použití přípravků na ochranu rostlin (POR a biocidních přípravků    

 

 Ze  vzájemné konzultace pracovníků Rostlinolékařské společnosti a zástupců sdružení 

pracovníků DDD vyplývá, že současně platná legislativa (zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči v pozdějším znění zákona č.199/2012 Sb. a zákon č. 120/2002 Sb., o 

podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh) v oblasti rostlinolékařské 

péče a úseku DDD činnosti dotýkající se problematiky ochrany zemědělských provozů, 

zemědělských skladů včetně skladovaných zemědělských produktů před škodlivými 

organismy nevymezuje jednotné přístupy při používání prostředků na ochranu rostlin a 

nestanoví jednoznačně kompetence jednotlivých složek. 

S ohledem na stále zdůrazňující požadavky bezpečných potravin je třeba výše uvedený aspekt 

zohlednit, neboť při ochraně skladů a zemědělských provozů se používají jak skupina 

přípravků na ochranu rostlin, tak skupina tzv. biocidů, při čemž rizika možné kontaminace 

skladovaných surovin či ohrožení obsluhy mohou být stejná. 

Jedná se především:  

 Při používání rodenticidů v zemědělských skladech a jiných objektech, kdy je nutno ošetřit 

nejen vlastní objekt, ale i nejbližší jeho okolí biocidními přípravky jako invazního zdroje 

škůdce vzniká rozpor, neboť ve smyslu stávajících předpisů je realizované opatření 

považováno jako opatření v ochraně rostlin. Toto opatření je prováděno proto, že použitý 

přípravek na OR neměl požadovaný účinek nebo není pro tuto oblast dosud povolen. 

 Obdobná situace je i při ošetřování zemědělských provozů (např. objektů živočišné výroby) 

nebo v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel 

(parky, sportoviště, refugie potkanů podél vod a. p.) kdy k dosažení efektu je nutné použít 

biocidní přípravek a odporuje dikci zákona o rostlinolékařské péči. 

Podobně i na nezemědělských půdách v městských aglomeracích je z hlediska druhového 

zastoupení škůdců nutno používat biocidy skupiny 14- 

 Nejasnosti vznikají i při používání insekticidů v prázdných skladech rostlinných produktů, 

kdy je z hlediska dosaženého výsledku efektnější použit  biocidní přípravek. V této souvislosti 

je třeba upozornit, že není ani přesně definován pojem sklad. 
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 Problémová je i dvojí registrace /jednak jako POR jednak jako biocid / např. u přípravku 

Phostoxin. 

 Stejné nejasnosti jsou i při ošetřování provozů zpracovávajících rostlinné produkty fumiganty 

např. v mlýnech, kdy není přesně stanovena hranice pro použití biocidu či POR. 

S ohledem na to, že se jedná o přípravky klasifikované jako T + by měl být výklad legislativy 

jednoznačný. 

Dle našeho názoru chybí autorita, která by posoudila konkrétní situaci a vydala závazné 

stanovisko. 

 

Z výše uvedených aspektů pak jednoznačně vyplývá, že při respektování výše uvedených 

zákonných předpisů pak přípravek určený pro oblast ochrany rostlin nelze používat jako 

biocid a opačně a musí být vždy dvojí povolení, i když se jedná o stejnou účinnou látku. Tato 

zásada v uvedených předpisech absentuje a má negativní dopad do účelné a účinné ochrany 

zemědělských provozů a faremního skladového hospodářství včetně oblastí využívaných 

širokou veřejností (viz § 52b , zákona č. 199/2012 Sb.) a současně omezuje naplňování 

„Akčního plánu ke snížení používání pesticidů“. 

  

 

 

V Praze dne 17. 12. 2013 

 

MVDr. Jan Plachý a Dr. Ing. Vladimír Řehák, CSc. 

 

 

 

Příloha 1. 

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 2056/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s 

přípravky. Tyto novely upravují hlavně distribuci přípravků, povolených k profesionálnímu 

použití. 
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MANUAL OF DECISIONS FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 98/8/EC 

CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET OF BIOCIDAL PRODUCTS 

 

 

Zásadním bodem pro tento materiál je uvedené tvrzení: 

"The answers to the various questions represent the views agreed between the Commission 

services and the Member States. They are not the official view of the Commission. 

Furthermore, they are not legally binding. Only the European Court of Justice has the highest 

authority to give authoritative interpretations on the contents of Community law." 

 

 

MANUAL OF DECISIONS FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 98/8/EC 

CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET OF BIOCIDAL PRODUCTS 

 

1. INTRODUCTION 

Directive 98/8/EC (the Biocidal Products Directive, BPD) of the European Parliament and of 

the Council of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market 

entered into force on 14 May 1998. Member States had to implement it not later than 24 

months after its entry into force. 

The BPD concerns the authorisation and the placing on the market for use of biocidal products 

within the Member States. According to Article 1(2) the Directive shall apply to biocidal 

products as defined in Article 2(1)(a) but shall exclude products that are defined or within the 

scope of 18 other Directives. Further, according to Article 1(3) the Directive shall apply 

without prejudice to relevant Community provisions or measures taken in accordance with 5 

other Directives, which are explicitly listed. 

Article 2 defines biocidal products as “active substances and preparations containing one or 

more active substances, put up in the form in which they are supplied to the user, intended to 
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destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect on 

any harmful organism by chemical or biological means. An exhaustive list of 23 product types 

with an indicative set of descriptions within each type is given in Annex V.” Furthermore, an 

active substance is defined as “a substance or micro-organism including viruses or a fungus 

having general or specific action on or against harmful organisms”. A basic substance is 

defined as “a substance which is listed in Annex IB, whose major use is non-pesticidal but 

which has some minor use as a biocide either directly or in a product consisting of the 

substance and a simple diluent, which itself is not a substance of concern and which is not 

directly marketed for this biocidal use”. Article 2 also gives definitions on concepts as 

substances of concern, lowrisk biocidal products, frame formulation etc. According to the 

BPD, active substances in biocidal products, placed on the EU-market prior to 14 May 2000 

(existing active substances), will be reviewed in a Community programme that has to be 

carried out within 10 years. If, after review, they are accepted for use in biocidal products in 

specific product types, they will be included in Annex I, IA or IB to the BPD. 

 The first phase of the review programme is regulated by Regulation (EC) No. 1896/2000, 

which lays down the procedures for identification and notification of existing active 

substances. Only substances, which are notified acceptably, will be reviewed in the 

programme. The first product types to be reviewed are wood preservatives and rodenticides. 

The second phase of the review programme is regulated by Regulation No. 2032/2003 that 

sets out the procedures and details for the rest of the review programme. Identified active 

substances, notified active substances, prioritisation of the product-types to be reviewed, 

designated Rapporteur Member States and time tables are listed in Annexes to this Regulation. 

As soon as a reviewed active substance is included in one of the Annexes I, IA or IB to the 

BPD, applications for authorisation of biocidal products containing that active substance have 

to be made in those Member States, in which the applicant wants to place the products on the 

market to be used in approved use areas. During the period when an active substance is 

reviewed and not yet included in one of the Annexes, the Member 10 States may continue to 

apply their current systems or practices of placing biocidal products on the market. 
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The Commission has prepared a document that describes the details of the procedure for 

notification and a guidance documents on both the preparation and evaluation of the dossier. 

These documents are to be found on the European Chemicals Bureau’s 

homepage at: http://ecb.ei.jrc.it/biocides (under Public documents). In the preparation prior to 

the identifications/notifications both Member States and th
1
e industry have put forward a 

number of questions on various issues, in particular on borderline cases between the BPD and 

other Directives. Most of the questions have been discussed ‘electronically’ in a consultation 

group with the participation of all the Member States and the Commission. This Manual of 

Decisions presents a compilation of the questions and answers. They are organised in groups 

that should facilitate the search for a specific issue. 

Many of the questions concern, directly or indirectly, studies required for notifications and full 

dossiers. Companies are encouraged to submit joint dossiers when notifying and submitting 

full dossiers. They are also encouraged to explore waiving possibilities for toxicity studies 

involving vertebrate animals, using available information and arguments on the feasibility of 

testing and extent of exposure, especially for products where the uses are minor and essential. 

Questions, relating exclusively to identification and notification procedures, whilst relevant at 

the time previous to the closing date for submission of dossiers for these procedures, may have 

little relevance after that date. Furthermore, the interpretation of some of the provisions of the 

BPD has been changing over time and it may be the case also in the future. If, after 

reconsideration of some part of the BPD, an answer given on a specific question is amended, 

the latest answer should be the one given in the Manual of Decisions. Unless otherwise stated, 

the answers provided in this Manual were agreed at the 12th meeting of the competent 

authorities in November 2002. Some questions raised concern treated articles imported from 

countries outside the EU. This issue is a serious problem, which is not yet solved. 

                                                 
1
 Pro další pokyny viz též dokument ’ Biocidal Products and Plant Protection Products (Biocidní přípravky a 

přípravky na ochranu rostlin)’, který je k dispozici na adrese: 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm
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This Manual should be regarded as a ‘living’ document. It is not exhaustive and further 

decisions will be added in the course of time as they are agreed between the Commission 

and the Member States. 

 

 

DISCLAIMER: The answers to the various questions represent the views agreed between the 

Commission services and the Member States. They are not the official view of the 

Commission. Furthermore, they are not legally binding. Only the European Court of Justice 

has the highest authority to give authoritative interpretations on the contents of Community 

law. 

 

2. SCOPE AND BORDELINE ISSUES 

2.1. Borderlines with other Directives 

2.1.1. Plant protection products 

2.1.1.1. Rodenticides 

Question: A company sells a rodenticide to control mice in forests to protect beds with seeds 

or young trees. Is this application covered by the Biocides Directive and if so, which product 

type is relevant? 

Answer (agreed in January 2003): The main purpose of the use of rodenticides on plant  

products is considered to be for human hygiene rather than for the protection of plant  

products. In fact, rats and mice can contaminate with their excrements much greater  quantity 

of plant products (with the consequent danger of transmission of diseases)  compared with the 

quantity directly devoured. It is therefore agreed to consider all  rodenticides as biocidal 

products with the exclusion of products used in plant growing  areas (agricultural field, 

greenhouse, forest) to protect plants, or to protect plant products  temporarily stored in the 

plant growing areas. Considering that there could be a need to  control the population of 

rodents in plant growing area not because they devour crops but  because they multiply and 

can subsequently spread to human settlements, it is agreed that  products used for this specific 
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purpose are biocidal products. Products used to control mice or other rodents outside plant 

growing areas, for example  in farms, cities, industrial premises, and in plant growing areas 

not to protect plants or  plant products, are considered as biocidal products.  Rodenticides, 

used in plant growing areas to protect plants or plant products temporarily  stored in the plant 

growing areas, are considered as plant protection products. 

If a product is used in both situations it falls within the scope of both the Biocides  Directive 

and the Plant Protection Products Directive and will need a dual authorisation  for the relevant 

uses.1  In this particular case the purpose of the use of the product is to protect plants in plant  

growing areas. The product therefore is a plant protection product. 

 

2.1.1.2. Product used in storage of cereals 

Question: A company uses a product to treat empty storage areas for plant products such  as 

grain and flour. This product is within the scope of the Plant Protection Products  Directive. 

The same or other products are used against cockroaches in storage areas  where flour is stored 

to be used in bread production. Are the latter products within the  scope of the BPD and if so, 

within PT 18 or 19?  1 For further guidance see also document ’Biocidal Products and Plant 

Protection Products’,  available at: http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 

 

Answer (agreed in June 2003): According to the Guidance Document2 on the borderline  

between biocides and plant protection products, products in the unprocessed state or  having 

undergone only simple preparation such as milling, drying or pressing, derived  from plants, 

but excluding plants themselves are plant products in the meaning of the  Plant Protection 

Products Directive. If the target organism is detrimental to plant or plant  products then the 

product used is considered as a PPP either if applied directly on plants  or plants products or 

applied indirectly on empty structures to control pests of plant or  plants products exclusively.  

Products used for a general biocidal purpose are biocides. These would include general  

hygiene disinfectants in empty structures when it is not clear which kind of products will  be 

stored after the treatment.  Flour produced at a mill from grain is a plant product having 

undergone a simple  preparation such as milling etc. However, additional steps, such as 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm
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transport to another  food production site, go beyond simple processing.  Therefore, products 

used to treat storage areas in mills or other installations of ‘simple  processing’ are plant 

protection products, whereas products used to treat storage areas in  installations of more 

advanced food processing are biocides. If such a product is an  insecticide it is in PT 18, if it is 

a repellent PT 19 applies. 

 

2.1.1.3. Fumigants for food processing installations 

Question: A fumigant is used for treatment of mills and pasta factories (both processing  and 

storage areas) which are located directly adjacent to the mills. The factory and the  mill will be 

fumigated at the same time. Is the fumigant to be authorised as PPP or  biocide? 

Answer (agreed in June 2003): As explained in the preceding answer, the definition of  ‘plant 

product’ covers “simple processing such as milling...” and therefore the fumigants  used 

anywhere in the mill would have to be authorised as PPP. This, however, does not  seem to 

hold for the pasta factory. Here the processing step is more advanced and  fumigants used in 

the pasta factory are then biocides. Therefore, strictly speaking, the  same fumigant has to be 

authorised both as a PPP and as a biocide. However, if indeed  the pasta factories are situated 

directly adjacent to the mills and are treated at the same  time with the same product, Member 

States could in a pragmatic approach also decide to  authorise the product for both uses as 

PPP.   

 

2.1.1.4. Disinfectants for cut flower treatment 
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NEOFICIÁLNÍ  PŘEKLAD - BEZ ZÁRUK 

 

PŘÍRUČKA ROZHODNUTÍ O PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 98/8/ES  

O UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH 

Naposledy upraveno: 12. 12. 2005 

 

2.            Oblast působnosti a hraniční případy 

2.1. Hraniční případy s jinými směrnicemi  

2.1.1.     Přípravky na ochranu rostlin 

 

Rodenticidy 

Otázka: Společnost prodává rodenticid na ničení myší v lesích, aby se ochránila vysetá 

semena nebo mladé stromky. Je tato aplikace pokryta směrnicí o biocidech, a pokud ano, 

který typ přípravku je vhodný? 

 

Odpověď (odsouhlasená v lednu 2003): Za hlavní účel použití rodenticidů u rostlinných 

produktů je považována spíše hygienická ochrana lidí než ochrana rostlinných produktů. Potkani 

a myši mohou svými exkrementy kontaminovat mnohem větší množství rostlinných produktů (s 

následným rizikem přenosu chorob) v porovnání s přímo zničeným množstvím. Z toho důvodu 

bylo dohodnuto, že všechny rodenticidy se budou požadovat za biocidní přípravky, s výjimkou 

přípravků používaných na pěstitelských plochách (pole, skleníky, lesy) na ochranu rostlin, nebo 

na ochranu rostlinných produktů dočasně skladovaných na pěstitelských plochách. Vzhledem k 

tomu, že by mohla vzniknout potřeba ničit populace hlodavců na pěstitelských plochách, ne však 

kvůli tomu, že ničí plodiny, ale proto, že se mohou několikanásobně rozmnožit a následně rozšířit 

do lidských sídel, bylo dohodnuto, že přípravky používané pro tento specifický účel se budou 

považovat za biocidní přípravky. 

Přípravky používané na ničení myší nebo jiných hlodavců mimo pěstitelské plochy, např. v 

zemědělských podnicích, ve městech, v průmyslových prostorách, a na pěstitelských plochách, ne 

však za účelem ochrany rostlin nebo rostlinných produktů, se považují za biocidní přípravky. 
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Rodenticidy používané na pěstitelských plochách na ochranu rostlin nebo rostlinných produktů 

dočasně skladovaných na pěstitelských plochách se považují za přípravky na ochranu rostlin. 

Pokud se přípravek používá v obou případech, spadá do působnosti jak směrnice o biocidech, tak 

i směrnice o přípravcích na ochranu rostlin a bude pro něj zapotřebí dvojí autorizace pro příslušná 

použití.
2
 

V tomto konkrétním případě je účelem použití přípravku ochrana rostlin na pěstitelských 

plochách. Přípravek se proto považuje za přípravek na ochranu rostlin. 

 

2.1.1.1. Přípravky používané při skladování obilovin 

Otázka: Společnost používá přípravek na ošetření prázdných skladovacích prostor pro rostlinné 

produkty jako např. obilí a mouka. Tento přípravek spadá do působnosti směrnice o ochraně 

rostlinných produktů. Stejné nebo odlišné přípravky se používají proti švábům ve skladovacích 

prostorech, kde se skladuje mouka používaná při výrobě chleba. Spadají posledně uvedené 

přípravky do oblasti působnosti SBP a pokud ano, jsou v kategorii PT 18 nebo 19? 

Odpověď (odsouhlasená v červnu 2003): Podle pokynu
3
 pro hraniční případ mezi biocidy a 

přípravky na ochranu rostlin jsou produkty v nezpracovaném stavu nebo produkty, které prošly 

jen jednoduchou úpravou jako je mletí, sušení nebo lisování, pocházející z rostlin, ale s výjimkou 

rostlin samotných, rostlinnými produkty ve smyslu směrnice o přípravcích na ochranu rostlin. 

Pokud je cílový organizmus škodlivý pro rostliny nebo rostlinné produkty, pak je použitý 

přípravek považován za přípravek na ochranu rostlin (POR), pokud se aplikuje buď přímo na 

rostliny nebo na rostlinné produkty, nebo výlučně v prázdných prostorách za účelem ničení 

škůdců rostlin nebo rostlinných produktů. 

Výrobky používané pro všeobecný biocidní účel jsou biocidy. Zahrnují všeobecné dezinfekční 

prostředky aplikované v prázdných prostorech, kde není zřejmé, jaký produkt v nich bude po 

jejich aplikaci skladován. 

                                                 
2
  Pro další pokyny viz též dokument ’ Biocidal Products and Plant Protection Products (Biocidní přípravky a 

přípravky na ochranu rostlin)’, který je k dispozici na adrese: 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm
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Mouka vyrobená z obilného zrna ve mlýně je rostlinný produkt, který prošel jednoduchou 

úpravou, jako je mletí atd. Další kroky, jako přeprava do jiného zařízení na výrobu potravin, však 

už nespadají pod jednoduché zpracování.  

Proto přípravky používané na ošetření skladových prostor v mlýnech nebo v jiných zařízeních 

„jednoduchého“ zpracování jsou přípravky na ošetření rostlin, zatímco přípravky na ošetření 

skladových prostor v zařízeních na složitější zpracování potravin jsou biocidy. Pokud je takový 

přípravek insekticid, spadá do kategorie PT 18, pokud je to repelent, použije se PT 19. 

 

2.1.1.2.  Fumiganty pro zařízení na zpracování potravin  

Otázka: Pro ošetření mlýnů a továren na zpracování těstovin (prostor na zpracování a skladových 

prostor), které jsou v bezprostředním sousedství mlýnů, se použije fumigant. Továrna i mlýn jsou 

ošetřeny zároveň. Má se v takovém případě fumigant autorizovat jako přípravek na ochranu 

rostlin nebo jako biocid? 

Odpověď (odsouhlasená v červnu 2003): Jak je vysvětleno v předchozí odpovědi, definice 

„rostlinného produktu“ pokrývá „jednoduché zpracování, jako např. mletí…“, a tudíž fumiganty 

použité kdekoli v prostorách mlýna budou autorizovány jako POR. Zdá se však, že to neplatí pro 

továrnu  na výrobu těstovin. Zde je zpracovatelský postup mnohem složitější a fumiganty v 

továrně na výrobu těstovin jsou tedy biocidy. Proto, striktně řečeno, musí být stejný fumigant 

autorizován dvakrát, jednou jako POR a jednou jako biocid. Samozřejmě pokud se továrny na 

výrobu těstovin nacházejí v bezprostřední blízkosti mlýnů a jsou ve stejnou dobu ošetřovány 

stejnými přípravky, mohou se členské státy v rámci pragmatického přístupu rozhodnout 

autorizovat přípravek pro obě použití jako POR. 

 

Pro další pokyny viz též dokument ’Biocidal Products and Plant Protection Products 

(Biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin)’, který je k dispozici na adrese: 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm 

 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm
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2.4. Konference a semináře a pracovní skupiny 
 

V tomto roce byl uspořádán VV FaŽP jeden seminář a zasedání jedné pracovní skupiny. 

 

2.4.1  Seminář  Pest Risk Analysis (PRA): obecný stav PRA v ČR a nové metody a přístupy 

k řízení rizik regulovaných  škůdců v ČR  (PRA-  analýza rizika škodlivého organismu). 

Seminář byl na vyžádané téma EFSA a  SRS. Organizátoři: Vědecký výbor fytosanitární a 

životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Česká společnost rostlinolékařská. Sborník v tištěné 

podobě je v přípravě pro vydání. Na www stránkách Výboru budou zaslané referáty uveřejněny 

v elektronické podobě. 

 

 

2.4.2  Zasedání pracovní skupiny Biocidy - POR 

Na základě požadavku na sparcování stanoviska z KS Biocidy - POR byla koncem roku 

vytvořena poradní mezioborová pracovní skupina VV FaŽP: 

"Legislativní problémy použití biocidů a pesticidů (PRO - přípravků na ochranu rostlin) 

ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech". 

 Do konce roku 2013 bylo možné uskutečnit pouze jedno zasedání, které se konalo 6.12.2013 ve 

Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Presenční listina a program jsou uloženy na 

sekretariátu VV FaŽP.   
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2.5. Zahraniční cesty 

Předseda Výboru se v roce 2013 zúčastnil zasedání (5th MEETING EFSA Network, Plant 

Health)   EFSA v Parmě  5th Meeting of the EFSAScientific Network for Risk Assessment in 

Plant Heath. Kompletní výsledky jendání, závěry a přednesené refereáty jsou stránkách této 

komise EFSA cestovní zpráva je ve VÚRV.  Tato cesta bykla z velké části refundována ze 

zdrojů EC. 

 Prof. Hajšlová se zúčastnila zahraničních jendání v souvislosti s přípravou podkladů a zajištění 

inforací pro VV F a ŽP. Cestovní zpráva je na VŠCHT. 

 

Program zasedání a agenda  EFSA Network (kompletní  výsledky jendání, závěry  a 

přednesené refereáty jsou stránkách této komise EFSA). 

 

 

 

 

5
th

 MEETING OF THE EFSA SCIENTIFIC NETWORK 

FOR RISK ASSESSMENT IN PLANT HEALTH 
 

Meeting date: 17-18 October 2013 

Venue: Parma, Italy 

Chair:                               Giuseppe STANCANELLI 

 

 

 

Draft Agenda 
 

  17 of October 

1 WELCOME AND OPENING OF THE MEETING   

2 ADOPTION OF THE AGENDA 

3 DECLARATION OF INTERESTS 

4 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING 

5 ITEMS SUGGESTED BY MEMBER STATES 
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6 EXCHANGE OF INFORMATION AND DATA AT EU LEVEL 

 UPDATES ON THE ACTIVITIES OF THE EFSA SCIENTIFIC PANEL ON 

PLANT HEALTH 

 UPDATE ON PLANNED EFSA PRAS IN 2014-2015 

7. DATA COLLECTION FOR PEST RISK ASSESSMENT AT EU LEVEL  

 EFSA DATA NEEDS (EXPERIENCES ON DATA COLLECTION FROM 

MEMBER STATES) 

 DATA AND INFORMATION AVAILABILITY AT MEMBER STATES 

(NPPO) CONCLUSIONS AND AGREEMENT ON THE APPROACH FOR 

DATA COLLECTION BETWEEN EFSA AND MEMBER STATES 

  

 

 

 

  18 of October 

1. DATA COLLECTION FOR PEST RISK ASSESSMENT AT EU LEVEL  (CONT. IF 

NECESSARY) 

2. RISK ASSESSMENT ACTIVITIES IN MEMBER STATES  

 PRESENTATION OF RISK ASSESSMENT ACTIVITIES BY MEMBER 

STATES 

3. NEW EFSA COMMUNICATION STRATEGY  

 PRESENTATION ON NEW EFSA COMMUNICATION STRATEGY 

 DISCUSSION ON PLANT HEALTH RISK COMMUNICATION 

4. EFSA PLH  NETWORK 2010 – 2013 

 SUMMARY OF 3 YEARS ACTIVITY  

 EFSA REVIEW BY THE ADVISORY FORUM 

 FUTURE DEVELOPMENTS 

5. MISCELLANEOUS  

 JOINT EFSA/EPPO DATA COLLECTION WORKSHOP 

 EFSA OUTSOURCING PROJECTS TO SUPPORTS PEST RISK 

ASSESSMENT 

 UPDATE ON THE ORGANISATIONAL CHANGES IN EFSA 

10 CONCLUSIONS 

 End of meeting 
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2.6. Vědecká činnost členů Výboru – dokumentace  

Činnost Vědeckého výboru je založena na vědecké odborné kvalitě jednotlivých členů a expertů 

výboru. Výbor každoročně dokumentuje a vyhodnocuje odbornou a vědeckou činnost svých 

členů. Tato kapitola zahrnuje výběr vědecké práce jednotlivých členů Výboru.  

 

Ing. Václav Stejskal, PhD.  
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3.WEBOVÉ STRÁNKY  
 

V průběhu celého roku 2013 jsou průběžně obsahově aktualizovány webové stránky vědeckého 

výboru (www.phytosanitary.org). 
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4. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 

 

V roce 2013 byly finanční prostředky na činnost Výboru ve výši 300 000 Kč bez DPH.  

Z celkové částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 300 000 Kč bez DPH. Jednotlivé 

nákladové položky jsou rozepsány v tabulce v kapitole 5.1.a věcné zdůvodnění čerpání 

jednotlivých položek v kapitole 5.2. 

4.1 Tabulka nákladů Výboru 

Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a 

životního prostředí dle Plánu činnosti na rok 2012. 

 

   
Čerpání v 

Kč 

5.1.1. Odměny členů výboru 50 000 

5.1.2. Mzda tajemnice 50 000 

5.1.3. Náklady na studie a stanoviska 65 000 

  Náklady na studie  50 000 

  Náklady na stanoviska 15 000 

5.1.4. Náklady na vydání sborníku ze semináře 40 000 

5.1.5. Ostatní přímé náklady 15 000 

5.1.6. EFSA cestovné, reprezentace 35 000 

5.1.7. Režie 15% 45 000 

  Celkové náklady 300 000 

  Cena vč. DPH 21% 363 000 

4.2.Věcné zdůvodnění jednotlivých položek 

Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu činnosti na rok 2013 

 

4.2.1. Odměny členů výboru:  

V této položce finančního rozpočtu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 

(VVF a ŽP) jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami předsedy, místopředsedkyně a stávajících 

členů Výboru za činnosti vykonávající v rámci aktivit Výboru. 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 

 

 48 

 

4.2.2. Mzda tajemnice:  

Ve finanční položce „Mzda tajemnice“ jsou zahrnuty osobní náklady (plat tajemníka + sociální a 

zdravotní pojištění a FKSP) na tajemníka. 

 

4.2.3. Náklady na studie a stanoviska:  

- stanoviska a aktualizace Procedurálního manuálu 

V roce 2013 byly vypracovány 3 stanoviska, byla vyplacena odměna na základě uzavření dohod 

o provedení práce v celkové částce 15 000,- Kč Na aktualizaci Procedurálního manuálu nebyly 

čerpány žádné finanční prostředky. 

 

4.2.4. Materiálové náklady a odměny za vypracování studií 

V této položce jsou uvedeny finanční prostředky použité na vypracování studií v rámci plánu na 

rok 2013. Finanční prostředky určené na jednu studii byly převedeny na řešitele z jiné instituce a 

druhá studie byla řešena v rámci rozpočtu výboru ve VÚRV, v.v.i.. Celková částka 50 000,- Kč 

tedy pokrývá jak položku materiálové náklady a cestovné, tak i odměny. Její rozdělení bylo vždy 

plně v kompetenci garanta řešení dané studie. 

 

i)  Mykotoxiny. Bezpečnost krmiv a krmných doplňků 

  Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; VŠCHT 

  v celkové výši 25.000 Kč bez DPH. 

 

ii)  Monitoring a rizika kontaminace potravin skladištními škůdci   

v potravinářských Garant: Ing. Radek Aulický, VÚRV, v.v.i.,  

Hrazeny pouze materiálové náklady na zajištění studie (bez odměn a 

osobních prostředků a cestovného na její  zpracování). 
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4.2.5. Ostatní přímé náklady:  

V položce „Ostatní přímé náklady“ jsou zahrnuty přímé náklady na provoz a zabezpečení 

plynulého chodu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí a ostatní spotřební 

materiál. V roce 2013 tyto náklady činily celkem 15 000 Kč bez DPH. 

 

4.2.6. Reprezentace: 

Finanční náklady v položce „Reprezentace“ byly čerpány na a provoz webových stránek. Na 

zajištění pohoštění na zasedání Výboru, na zasedání pracovní skupiny s názvem Legislativní 

problémy použití biocidů a pesticidů (POR- přípravků na ochranu rostlin) ve skladech 

rostlinných produktů a ve mlýnech. Dále na zahraniční 2 cesty (ESFA) ve spojitosti s šinností 

výboru na seminář „Řízení rizik a monitoring škůdců v oblasti potravinářství, skladování a 

fytokarantény“.  

 

4.2.7. Režie:  

Režie VÚRV, v.v.i. byla vyčerpána v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2013 

v celkové výši 45 000,- Kč  
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5. ZÁVĚRY 

  

Na posledním zasedání VV fa ŽP předseda ing. V. Stejskal a místopředsedkyně prof. J. 

Hajšlová přednesli zprávu a shrnutí činností VVF a ŽP za rok 2013. Přítomnými členy 

výboru bylo na 37. zasedání VVF a ŽP konstatováno, že výbor splnil veškeré plánované 

činnosti za rok 2013, které byly dány smlouvou č. 27-2013-14311, které zahrnují následující 

aktivity a činnosti:  

 

 Členové výboru se zúčastnili 2 pravidelných zasedání KS na MZe ČR. 

 

 Předseda se účastnil semináře bezpečnosti potravin v Senátu ČR - pořadatel Mze 

ĆR.  (konference v Poslanecké sněmovně 29.5. 2013  na téma „Komunikace a 

vnímání rizik v oblasti bezpečnosti potravin“ ). 

 Předseda Výboru se zúčastnil mezinárodního zasedání EFSA týkající se bezpečnosti 

potravin a zdarví rostlin (Itálie, Parma, sídlo EFSA). 

 Celkem byly v tomto roce financovány 2 studie, které se opět zaměřily na aktuální 

témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím věnována 

dostatečná pozornost. Studie pro Výbor zpracovali odborníci ze 2 institucí (VŠCHT, 

VÚRV,v.v.i). 

 Byla ustanovena pracovní skupina s názvem Legislativní problémy použití 

biocidů a pesticidů (POR- přípravků na ochranu rostlin) ve skladech 

rostlinných produktů a ve mlýnech.  

 Byl uspořádán seminář „Řízení rizik a monitoring škůdců v oblasti 

potravinářství, skladování a fytokarantény“.  
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Činnost tajemnice probíhala v souladu s plánem  

Podílela se na přípravě 1 vědeckého satnoviska. Na základě svých pracovních povinností 

zajišťovala veškerou agendu výboru, koordinaci přípravu všech smluv, dohod Výboru, 

koordinaci všech zasedání a přípravu zápisů a jejich distribuci včetně publikace na webu, 

komunikaci s EFSA, refundace zahraniční cesty na jednání network EFSA, editace textů, 

zpráv a stanovisek a vědeckých "opinions", do formátu vědeckého výboru dle manuálu 

činností Věd.výboru. Přípravu seminářů, komunikaci s řečníky a editaci textů a zajištění tisku 

sborníků nebo elektronických textů a jejich publikaci na stránkách výboru. Distribuci 

sborníků. Zajištění funkčnosti a aktualizace webových stránek výboru. Transfer informací 

členům vědeckého výboru pomocí e-mailových zpráv.  

WEB (www. phytosanitary.org)  

Probíhalo průběžné doplňovánání a aktualizace materiálů. Byla provedena publikace zpráv, 

stanovisek materiálů na webu (www.pyhtosanitary.org) 

  

Zasedání výboru - dle plánu  

Byla uspořádána 2 plánovaná zasedání vědeckého výboru v termínech 27.9.a 20.11.Zasedání 

výboru probíhala v následujících institucích: VÚRV (1x), VŠCHT (1x) ,  

 

Účast na zasedání Koordinační skupiny (KS) na Mze ČR 

Tajemnice a místpředsedyně výboru se zúčastnili 2 zasedání KS na MZe ČR.  

 

Byly vypracovány 2 studie menšího rozsahu  

Byly vypracovány a schváleny 2 projektové studie 

Prof. J. Hajšlová  Mykotoxiny: bezpečnost krmiv a krmných doplňků (VŠCHT) 

Ing. R. Aulický  Monitoring  a rizika kontaminace potravin skladištními škůdci 

v potravinářských provozech  VÚRV v.v.i,  
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Stanovisko č. 1   

k  článku Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid 

Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases 

 Odborný posudek vypracoval Prof. ing. Josef Soukup, CSc z ČZU 

 

Stanovisko č. 2  

Posudek na zhodnocení stanoviska k dokumentu: 

 "Expresní analýza rizika škodlivého organismu: Nematus lipovskyi 

 Odborné posudky vypracovali Mgr. Ján Macek z Národního muzea a  

Mgr. ing. Eva Hrudová Ph.D Medelova universita v Brně 

 

Stanovisko č. 3.  

Problematika použití přípravků na ochranu rostlin (POR) a biocidních přípravků    

 Odborné posudky vypracovali MVDr. Jan Plachý z DDD servisu a  

Dr. Ing. Vladimír  Řehák CSc, z České společnosti rostlinolékařské v Praze 

 

 

Pozornost Výboru se soustřeďovala na analýzu informačních zdrojů rizik, mapování a 

kategorizace problémů a sledování vědecké činnosti.  

 

V průběhu celého roku 2013 byly všem členům zasílány aktuální informace o novinkách v 

oblasti bezpečnosti potravin, přeposílány výzvy z EFSA nebo MZe ČR, (KM) a materiály a 

úkoly ze zasedání KS. 

Byla provedena aktualizace a kompletizace vědecké činnosti našich členů Vědeckého výboru. 

 

Je potřeba pokračovat v aktualizaci Databáze expertů Vědeckého výboru, která byla vytvořena 

v minulých letech. 

 


