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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. 

Ve Výboru pracují přední odborníci z univerzit a výzkumných ústavů z celé České 

republiky. Vědecký výbor má v současné době 14 členů (viz kapitola 1.1. a 2.2.).  

Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 55 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem 

patnáct seminářů pro odbornou veřejnost. Ve Výboru bylo zpracováno 128 vědeckých studií a 

vypracováno 51 odborných stanovisek pro Koordinační skupinu bezpečnosti potravin Ministerstva 

zemědělství. Činnost Výboru je prezentována na webových stránkách.  
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1.1.  Složení Výboru 

 

 
Předseda Výboru 

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha  

 

Místopředsedkyně Výboru 

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 

 

Členové 

RNDr. Václav Bažata - Nezávislý expert 

Ing. Petr Cuhra - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Praha 

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha 

PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. - Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové 

Ing. Petr Kapitola - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha 

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

Ing. Václav Krejzar, Ph.D. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. -Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko 

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. - Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové 

Ing. Václav Stejskal, PhD. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha  

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. - Česká zemědělská univerzita v Praze 

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha 

 

 

Tajemník Výboru 

Ing. Václav Krejzar, Ph.D. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 
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2. ČINNOST VÝBORU V ROCE 2021 
 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (VVFaŽP) pracuje podle schváleného plánu na 

rok 2021. Smlouva na zajištění činnosti byla podepsána 22. 9. 2016.  

 

- V roce 2021 se oproti plánu z důvodu omezení činnosti Vědeckého výboru vzhledem k 

přijatým opatřením proti šíření choroby Covid-19 Vládou České republiky uskutečnilo 

jedno zasedání Výboru prezenční formou a dvě zasedání formou on line prostřednictvím MS 

Teams. Činnosti výboru byly v průběhu roku 2021 zajišťovány převážně elektronickou 

komunikací předsedou a tajemníkem Výboru. K významným návrhům změn a pro potřeby 

rozhodování předsedy byli členové Výboru vyzýváni k vyjádření. Členové Výboru 

připomínkovali a odsouhlasili Závěrečnou zprávu o činnosti Výboru v roce 2021. 

Elektronická komunikace probíhala také s pracovníky Odboru bezpečnosti potravin MZe při 

zadávání a předávání stanovisek a studií. 

- V roce 2021 došlo ke změně na pozici předsedy Výboru. 

- Prof. Kocourek oznámil rezignaci na pozici předsedy Výboru ke dni 30. 6. 2021. 

- Ve dnech 19. 5. až 16. 6. 2021 se uskutečnila korespondenční volba nového předsedy 

Výboru. Předsedou VVFaŽP byl řádně zvolen kandidát doc. dr. ing. Jaroslav Salava 

(podrobněji viz kapitola. 2.3.). 

- Předpokládané změny v rozpočtu projednal předseda Výboru na 54. zasedání dne 14. 10. 

2021.  

- Předseda Výboru p. prof. Kocourek se zúčastnil pravidelného 40. zasedání Koordinační 

skupiny bezpečnosti potravin na MZe dne 27. 4. 2021.  

- Nově zvolený předseda Výboru p. doc. Salava se zúčastnil pravidelného 41. zasedání 

Koordinační skupiny bezpečnosti potravin na MZe dne 24. 11. 2021.  

- Celkem bylo v tomto roce financováno 6 výstupů – 3 stanoviska a 3 studie (podrobněji viz 

kap. 2.4.).  
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- Vzhledem k riziku šíření choroby Covid-19 a zhoršené epidemické situace se Vědecký 

výbor rozhodl odložit plánovaný seminář Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a 

zemědělských produktů: bezpečnost potravin a nové potraviny s  tématy „The European 

Green Deal“ (podrobněji viz kap. 2.6.). 

- Výbor projednal aktuality v oblasti nových potravin (dříve potravin nového typu) a stav 

podkladů k novele vyhlášky č. 58/2018 Sb. „o doplňcích stravy a složení potravin“. 

- Byly udržovány webové stránky Výboru: http://www.phytosanitary.org. 

 

 

http://www.phytosanitary.org/
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2.1. Plán činnosti Výboru na rok 2021 

 

 

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

minulých letech: 

 

PLÁN PRÁCE 
VĚDECKÉHO VÝBORU FYTOSANITÁRNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

NA ROK 2021 
  

 
1. Výbor se bude v roce 2021 věnovat jako v minulých letech prioritním problémům z hlediska 

jejich aktuální potřebnosti a problémům zadaných Koordinační skupinou: 

     „Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“ 

  Aktuální téma:       

Nové potraviny (novel food)  

Zdravotní rizika vybraných biologicky aktivních látek ve vybraných komoditách 

Procesní kontaminanty v potravinách  

Regulované škodlivé organizmy (v návaznosti na EFSA) 

 

2. Finanční rozpočet Výboru (viz. separátní dokument Výboru) bude použit na zpracování a 

hodnocení rizik ve formě 7 plánovaných výstupů - projektových studií a stanovisek, na 

zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru. Dále bude část 

těchto finančních prostředků využita na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační 

skupinou (KS), tzv. ad hoc výstupů – posudky, hodnocení, stanoviska specifikované 

v zakázkových listech. Další náklady budou sloužit ke krytí nákladů na správu webových 

stránek Výboru, uspořádání semináře, na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další 

body Plánu práce). 
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3. Zorganizovat odborný seminář 

Zorganizovat seminář na aktuální témata rizik v potravinách a navázat tak na semináře 

z minulých let. Jak se ukázalo, tato témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru 

velmi aktuální a přinesla řadu nových otázek. Semináře vedou k definování nejvíce 

problematických okruhů této oblasti, které byly formulovány na základě komunikace mezi 

orgány státní správy a jednotlivými odborníky.   

 

 

4. Spolupráce s EFSA  

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. Část plánovaného rozpočtu v položce Náklady na 

reprezentaci zahrnuje položky, jež jsou spojeny s účastí členů Výboru s plánovanými 

zasedáními komisí EFSA (Plant Health Committe EFSA) či jednotlivě vyžádanými 

zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a další komise 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.  

 

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

spolupracovníků z následujících okruhů  

6.1. Zdraví rostlin a regulované organizmy ve spolupráci s ÚZKÚZ 
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6.2. Abiotická nebezpečí a míra aktuálního rizika v životním prostředí, zemědělské výrobě 

a v rostlinných produktech. 

6.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a 

v životním prostředí. 

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

6.5. Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organizmů a  pesticidních- biocidních 

látek   

6.6. Nové potraviny (novel food) 

6.7. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik živočišných škůdců a dalších 

škodlivých organizmů ve výrobních a distribučních řetězcích potravin 

6.8. Současné strategie prevence / minimalizace toxických látek v potravinách a nové, 

efektivní postupy kontroly 

 

7. Účast zástupce VVFaŽP na Koordinační skupině (KS) MZe ČR a účast na zasedání 

pracovních skupin EFSA a dalších relevantních mezinárodních skupinách. 

 

8. V roce 2021 zorganizovat 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru. 

 

9. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat vybrané 

materiály na webové stránky Výboru. 

 

10.  Tento rok se plánuje 7 výstupů: 

Plánované studie 

a) Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických 

onemocnění (odborný garant: prof. RNDr. L. Opletal, CSc. – Farmaceutická 

fakulta UK). 
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b) Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika, 2. část: 

patogeny zemědělských plodin (odborný garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D. - 

VÚKOZ, v. v. i.). 

c) Korovník obilní  jako šířící se  invazivní  škůdce  – podklady pro hodnocení jeho 

 rizik v ČR (odborný garant: Ing. Václav Stejskal, Ph.D. - VÚRV, v. v. i.). 

 

Plánovaná stanoviska 

d) Plánovaná stanoviska: 4. 

Další neplánovaná stanoviska podle potřeb MZe. 

 

 

Předkládá:  

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.  

předseda Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 
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2.2. Stav členské základny Výboru 

 

Výbor měl v roce 2021 celkem 14 řádných členů a tajemníka výboru. Z důvodu úmrtí byla 

ukončena činnost dlouholeté členky Výboru, paní prof. RNDr. Milady Vávrové, CSc. Její 

zaměření bylo na látky znečišťující složky životního prostředí. Nový člen/ka Výboru zatím 

nebyl jmenován/a. Předseda Výboru navrhl, aby byl nový člen/ka navržen/a se zaměřením na 

rezidua pesticidů v půdě a ve vodě. Vyzval členy Výboru, aby své návrhy na nového člena/ku 

zasílali individuálně v písemné podobě k rukám předsedy Výboru, který bude návrhy 

konzultovat se zástupci Odboru bezpečnosti potravin MZe. Vzhledem k tomu, že předseda 

Výboru žádné návrhy dosud neobržel, úkol nadále trvá.  

Na 54. zasedání VVFaŽP dne 14. 10. 2021 Výbor projednal rezignační dopis prof. RNDr. 

Lubomíra Opletala, CSc. na pozici člena VVFaŽP od 1. 1. 2022. Vzhledem k profesnímu 

zaměření, které ve Výboru reprezentoval prof. Opletal, předseda Výboru požádal RNDr. V. 

Bažatu o předběžné návrhy možných kandidátů na uvolněný post. 
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2.3. Volba nového předsedy Výboru 

 

Prof. Kocourek na 53. zasedání Výboru dne 5. 5. 2021 oznámil rezignaci na pozici předsedy ke 

dni 30. 6. 2021. Jako jeden z důvodů uvedl střet zájmů mezi pozicí předsedy Rostlinolékařské 

rady MZe ČR, kterou zastává zároveň s pozicí předsedy VVFaŽP. Na předsedu Výboru 

navrhl dosavadního člena Výboru doc. dr. ing. Jaroslava Salavu, vedoucího Odboru ochrany 

plodin a zdraví rostlin VÚRV, v. v. i., který nominaci přijal. Nominaci na předsedu Výboru 

prof. Kocourek projednal s ředitelem VÚRV, v. v. i., RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D. 

Na základě přijatého rozhodnutí Vědeckého výboru na 53. zasedání dne 5. 5. 2021 se ve dnech 

19. 5. až 16. 6. 2021 uskutečnila korespondenční forma volby nového předsedy VVFaŽP.  

Tajemníkem Vědeckého výboru byly poštou rozeslány volební lístky všem 14 členům Vědeckého 

výboru.  

K rukám tajemníka Vědeckého výboru bylo do stanoveného termínu dne 16. 6. 2021 zasláno 

celkem 12 volebních lístků. 

Volební komise ve složení: Ing. Václav Stejskal, Ph.D. - předseda komise, člen Vědeckého 

výboru; Bc. Adéla Mašková - zástupce sekretariátu VÚRV, v. v. i.; Ing. Václav Krejzar, 

Ph.D. - tajemník Vědeckého výboru; zasedla dne 21. 6. 2021 a konstatovala, že:  

(i) do stanoveného termínu dne 16. 6. 2021 bylo zasláno celkem 12 hlasovacích lístků; 

(ii) návratnost hlasovacích lístků je 87,5 %;  

(iii) všech 12 hlasovacích lístků bylo platných;  

(iv) novým předsedou VVFaŽP byl řádně zvolen kandidát doc. dr. ing. Jaroslav Salava. 

 

 

 

 

 

 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2021 

   

 

12 

 

2.4. Plánované výstupy 

 

V roce 2021 bylo realizováno celkem 6 výstupů – 3 vědecké studie a 3 odborná stanoviska. 

 

Plánované studie: 

 

 Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických 

onemocnění 

Odborný garant: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. – Farmaceutická fakulta 

UK) 

  

 Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika -  

2. část: Patogeny polních plodin 
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2.4.1. Plánované studie 

2.4.1.1. Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických 
onemocnění  

 

Zpracoval: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (Farmaceutická fakulta UK)  

Odborný garant: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (Farmaceutická fakulta UK) 

Oponent: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT) 

 

Souhrn: Jak ovoce, tak zelenina obsahují kromě dvou základních typů živin – energetických 

(kalorických), resp. primárních metabolitů (tuků, bílkovin, sacharidů) a neenergetických (vody, solí, 

vitaminů a určitých typů vlákniny) také látky charakteru sekundárních metabolitů, velmi širokých 

chemických struktur, které hrají významnou roli v trávení a modulaci činnosti nejen trávicího 

ústrojí, ale řady dalších tělesných tkání, protože zasahují do metabolismu a mohou modifikovat 

významné procesy, které jsou nutné a běžné v rámci ontogeneze lidského organismu. Lze se setkat 

dokonce se skutečností, že tyto sloučeniny mají při pravidelném používání určitý terapeutický efekt 

(např. některé deriváty kyseliny kávové v některé zelenině a kávě zvyšují vylučování žluči a 

zlepšují tak proces trávení, nebo siličné složky většiny koření působí karminativně a 

spasmolyticky). Mohou také zasahovat do exprese některých isoenzymů P450 nebo do aktivity 

ABC transportérů, což je velmi závažná skutečnost, protože nadměrná konzumace některého ovoce 

nebo zeleniny může do jisté míry ovlivňovat metabolismus podávaných léčiv a tichou cestou 

navozovat překvapivý stav.  

Ovoce a zelenina jsou obnovitelnou surovinou a v poslední době slouží také jako zdroj pro získání 

koncentrátů biologicky aktivních látek, které jsou posléze používány jako surovina pro výrobu 

doplňků stravy, případně jako součást anebo potravina nového typu. Nemají charakter léčiv, jejich 

emise a používání se řídí legislativními předpisy určenými pro potraviny. Jsou proto široce 

dostupné, někdy komerčně neseriózní, v každém případě jsou však v této době výraznou módou. 

Částí lékařského terénu bývají neopodstatněně odmítány (z důvodů nulových znalostí této 

problematiky některými lékaři), uživatelský terén je někdy z portfolia těchto prostředků rozpačitý a 

neví si s nimi rady. 
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Druhým extrémem může být zpracování a použití produktů z ovoce a zeleniny. Výrazně 

upravované vegetabilní suroviny ztrácejí ve velké míře často citlivé metabolity, jakými jsou 

především vitaminy a sekundární metabolity zelených rostlin. Tento typ potravin vnáší do 

organismu pouze živiny energetické a jen menší část živin neenergetických (minimum vitaminů). 

Proto se nemůže v plnosti rozvinout celý příznivý biologický účinek těchto potravních zdrojů a 

současným člověkem jsou hledány aditivní prostředky – doplňky stravy. Extrémem je však rovněž 

určitý jednostranný styl stravování; není popisováno, že by existovaly etnické skupiny živící se 

pouze proteinovými produkty ryb nebo teplokrevných živočichů, protože takový způsob stravy by 

neumožňoval průběh normálních fyziologických procesů (zejména defekace) a byl by ve své 

podstatě absurdní. Zato však existuje opak: různé kvantitativní formy využití rostlinných surovin 

formou vegetariánství až veganství, případně doplněná proklamací raw food.  

Každá válečná doba přináší kromě utrpení výrazný pokrok v rozvoji vědy, který se následně po 

válce transformuje do rychlejšího rozvoje techniky, společenského života a lidské spotřeby. Nejinak 

tomu bylo po 2. světové válce, kterou dělilo od 1. války prakticky jen 20 let. Od 60. let minulého 

století nastává významný ekonomický rozvoj v hospodářsky vyspělých zemích, který se posléze, po 

r. 1990 rozlévá téměř celou Evropou, jejíž některé oblasti však na takový tlak nebyly připraveny. Za 

celé toto období dochází ke vzniku tzv. civilizačních chorob (v současné době jsou jmenovány jako 

„chronická onemocnění“), zejména autoimunitních onemocnění pohybového aparátu, snížení 

imunity a vývoje alergií, 9 postižení kardiovaskulárního systému, a hlavně onemocnění invazivních 

(nádorová onemocnění, infekce), syndrom X včetně diabetes mellitus 2. typu a neurodegenerativní 

choroby. Velmi pregnantně tuto situaci vyjádřil už v roce 1970 prof. J. Charvát. Kvantitativní míra 

těchto onemocnění se zvyšuje a je více než žádoucí nalézat účinná řešení tohoto neodstranitelného 

problému. Tento literární přehled si klade za cíl být určitým příspěvkem k materiálu „Zdraví 2020“ 

(Zdraví 2014) definující národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí jako 

rámcový souhrn opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Účelem této národní strategie je 

především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných 

mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví 

jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je tedy určena nejen 
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institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a 

soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím.  

Prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví jsou důležitými prioritami České republiky. Jsou 

založeny na vědeckých důkazech a mezinárodních zkušenostech o vysokém společenském a 

ekonomickém přínosu předcházení nemocem a posilovaní zdraví. Předpokladem efektivního účinku 

na zdravotní stav populace je spoluúčast všech složek společnosti, občanů, rodin, státní správy a 

samosprávy, podnikatelské sféry, nevládních organizací a sdělovacích prostředků.  

Dosavadní zkušenosti vyspělých států i ČR ukazují, že prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví 

mají reálný přinos pro zlepšování zdravotního stavu populace a přinášejí významné úspory nákladů 

na zdravotní služby a mají další ekonomické přínosy. Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale v 

rodinách, školách a na pracovištích, všude tam, kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Tyto 

podmínky lokálního života člověka zdraví zlepšují, nebo zhoršují ty okolnosti, které na lidi působí v 

jejich běžném životě, a právě tam je těžiště péče o zdraví. I když je důležité, aby každý sám pečoval 

o své zdraví, je zřejmé, že to nestačí. Peče o zdraví musí být provázena sdílenou odpovědností 

všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí Ministerstva zdravotnictví. Vláda, 

parlament, všechny úrovně veřejné správy, organizace a instituce i podnikatelská sféra by měly 

vnímat hodnotu zdraví a najít své místo v jeho ochraně i rozvoji – motivovat a vést lidi k chápaní 

hodnoty zdraví a svým příkladem a konkrétní aktivitou dokázat, že péči o zdraví berou vážně.  

V ČR je historicky vědeckou a institucionální bází ochrany a podpory veřejného zdraví hygienická 

služba, tvořená orgány a institucemi ochrany a podpory veřejného zdraví. Ta je nositelkou 

odbornosti, iniciuje zavádění nových poznatků a metod v ochraně a podpoře veřejného zdraví do 

praxe, koordinuje činnosti v této oblasti na celostátní i regionální úrovni. Spolupracuje s 

poskytovateli zdravotních služeb, dalšími institucemi působícími v oblasti zdravotnictví i orgány 

státní správy a samosprávy. Činnost hygienické služby v oblasti zdravého životního stylu je však 

překryta řadou dalších povinností a není příliš výrazná.  

Celkový systém ovlivnění zdraví ukazuje obr. 1; zdraví jako fenomén spokojeného života je 

výsledkem multifaktoriálních interakcí, který běžný uživatel nemůže v praktickém životě však v 

některých případech ovlivnit. Výběr zdravých potravin a nutriční kultura je především záležitostí 

znalostí, finanční a lokální dostupností těchto zdrojů. Ideje všech strategií jsou velmi pěkné a 
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podnětné, ale jejich uplatnění se řídí především politickoekonomickou situací: pro některé vrstvy 

obyvatel je z finančního hlediska obtížné nakupovat kvalitní ovoce a zeleninu, protože na ně 

finančně nedosáhnout. V rámci daných možností je však nutné provést výběr takových 

potravinářských surovin, aby měly především pozitivní přínos pro udržení zdraví, resp. prevenci 

chronických onemocnění.  

 

Obr. 1 Příspěvek zdraví k ekonomice v EU (Suhrcke a kol. 2006) 

 

Z obr. 1 je patrné, že body, které jsou založené na uvědomění spotřebitele, jsou velmi zásadní. Je to 

vzdělání a životní styl. Oba faktory jsou spojeny především s informovaností, jak z hlediska zdraví 

efektivně realizovat svůj život. Existují však dva faktory, které jsou jen málo ovlivnitelné: genetická 

výbava jedince a celkový rytmus života v ekosystému, ve kterém žijeme. Některé složky potravy 

jsou schopny modifikovat metabolismus člověka a do jisté míry ovlivňovat genovou expresi u 

onemocnění, která jsou podmíněna geneticky, anebo je k nim člověk svojí genetickou výbavou 

náchylný (např. vznik a vývoj diabetes mellitus typ 2). Na toto téma nutrigenomiky bylo napsána 

velká řada publikací (bohužel ne příliš doceněných a využívaných), které umožňují využít v 

současnosti intenzívně propagovaný koncept personalizované výživy. Ten se může velmi příznivě 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2021 

   

 

17 

 

uplatnit zejména u civilizačních onemocnění, jakým jsou např. neoplazmata, snížení imunity, 

syndrom X (zahrnující kardiovaskulární choroby, hypertenzi, obezitu) nebo neurodegenerace.  

Chronická onemocnění (dříve byly nazývány civilizačními onemocněními, v současnosti tento 

termín už není preferován) jsou dlouhodobě probíhající neinfekční onemocnění, někdy v tiché 

formě. Jsou prakticky neodstranitelná a z velké části se jedná o výslednici životního stylu, resp. 

dlouhodobého vlivu různých nox uplatňujících se v každodenním životě. Akutní fáze těchto 

onemocnění je většinou skryta, nebo nemá smysl o ní vůbec hovořit. Před 20 lety tvořila tato 

onemocnění více než 50 % všech úmrtí a v současné době bude tento nárůst bezpochyby vyšší. 

Preventivně lze těmto onemocněním předcházet vhodným výběrem potravy, resp. zpomalit jejich 

rozvoj a snížit nepříjemnou zdravotní zátěž člověka. V úvahu přichází použití potravin, které snižují 

nejen prozánětlivé reakce a také probiotik, které ovlivňují nejen funkčnost střev a mají příznivý vliv 

na imunitu a další metabolické procesy v organismu, ale i dalších startérů patologických procesů.  
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2.4.1.2. Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika - 

2. část: Patogeny zemědělských plodin 

 

Zpracovali: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.), RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Mgr. 

Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. David Novotný, Ph.D., Mgr. Jana Palicová, Ph.D. (VÚRV v. v. i.) 

Odborný garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.) 

Oponent: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava (VÚRV v. v. i.)  

 

Souhrn: Předložená studie vznikla na základě detailní analýzy dostupných informací 

z nejrůznějších zdrojů (databáze, dostupné sbírkové a herbářové údaje, publikace). Studie 

navazuje na výsledek vypracovaný v loňském roce (patogeny dřevin a okrasných rostlin). 

V rámci studie jako celku byl identifikován doložený výskyt více než 500 nepůvodních patogenů 

na kulturních (a malým dílem planých) rostlinách. V prezentované studii bylo identifikováno 31 

nepůvodních či kryptogenních invazních patogenů zájmových druhů (primárně patogenů 

zemědělských plodin), které byly nalezeny po r. 2000 v ČR. Dále bylo identifikováno dalších 69 

taxonů, jejichž výskyt byl doložen v EU a okolních státech, u kterých lze předpokládat, že se 

mohou objevit i na území ČR. Z těchto 99 taxonů největší část náleží do následujících skupin: 

Oomycetes (37), Dothideomycetes (29) a Sordariomycetes (14). Podíl nově zavlečených 

Ustilaginomycetes, Urediniomycetes a Leotiomycetes na celkové spektru zavlečených druhů je 

neobvykle malý a lze usoudit, že hlavní vlnu invaze na území Evropy mají tyto skupiny již za 

sebou. Naopak velmi četné byly polyfágní oomycety, což je zjevně skupina, jejíž šíření je v 

dnešní době nejvýznamnější. Domovské areály zavlečených patogenů, se oproti minulému 

souboru patogenů nacházejí, pokud to bylo možno zjistit, ve Starém světě. 

Hlavní faktory, které zjevně zavlékání a šíření podmiňují či ovlivňují, jsou samozřejmě 

intenzivní obchod rostlinným materiálem a jeho globalizace, nedostatečná fytosanitární a další 

opatření, změna klimatu, obecně narůstající stres rostlin a další faktory. Významným problémem 

se zdá být zavlékání polyfágních oomycetů – ty jsou do Evropy zavlékány na extrémně širokém 

spektru rostlin a mnohdy nikoliv na zemědělských plodinách. Jejich hostitelské spektrum je však 
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natolik široké, že reálně hrozí jejich další šíření a to nejen např. na lesní dřeviny, čehož jsme 

svědky, ale i na zemědělské plodiny. Riziko vyplývající z jejich plasticity vynikne při porovnání 

hostitelských spekter s ostatními zástupci nově zavlékaných patogenů – oomycety zahrnují nejen 

(i násobně) větší počet extrémních polyfágů, ale i jejich hostitelská spektra jsou podstatně širší. 

Některými z výraznějších problémů, se kterými se v současné době potýkáme, jsou nejen 

hybridizace patogenů, vznik nových ras, rezistencí atp., ale i nově zavlékané polyfágní 

teplomilnější druhy. Dalšími problémy jsou klimatická změna a související problémy (nárůst 

teplot, stresu, problematika zavlažování, druhy plodin) a intenzifikace produkce. Poslední 

problém je celoevropské omezování POR, což může mít nepochybně významný dopad i v oblasti 

šíření invazních patogenů. 
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2.4.1.3. Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – informační 

podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EU 

 

Zpracovali: Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D. (VÚRV v. v. i.) 

Odborný garant: Ing. Václav Stejskal, Ph.D. (VÚRV v. v. i.) 

Oponent: Ing. Petr Kapitola (ÚKZÚZ) 

 

Souhrn: Rušník obilní (Trogoderma granarium) je nebezpečný invazivní polyfágní škůdce 

skladovaných produktů patřící do čeledi Dermestidae. V řadě států (USA, Austrálie, Čína, Nový 

Zéland, atd.) je považován za jednoho z nejdůležitějších karanténních škůdců. Jedna 

z mezinárodních studií ho zařadila mezi 100 aktuálně nevýznamnějších invazivních druhů na světě. 

Přesto je v ČR a v EU jeho aktuální reálný statut ne zcela jasný (tj. rizika, nálezy, výskyt a 

rozšíření). Zahraniční experti soudí, že jedním z důvodů absence aktuálních informací může být i 

obtížnost detekce a morfologické identifikace tohoto škůdce. V minulosti byl tento druh 

klasifikován jak v ČR, tak i ve státech EU, jako významný karanténní škůdce. Později byl z těchto 

seznamů vyřazen. Dle EPPO má však stále Trogoderma granarium klasifikaci karanténního škůdce 

skupiny „A II.“: tento stupeň klasifikace znamená, že tento druh EPPO doporučuje k 

(karanténní) regulaci pro státy bez jeho dokumentovaného výskytu. V legislativě EU však žádný 

stupeň karanténní regulace Trogoderma granarium stále nemá; a nemá ji ani v žádném z členských 

států EU. V současné době probíhá z tohoto důvodu iniciativa v EU, která je koordinovaná Julius 

Kühn-Institut (JKI; Berlín, Německo). Ta se týká sběru informací o tomto a dalších invazivních či 

regulovaných druzích skladištních škůdců. Z hlediska náplně této předložené studie vědeckého 

výboru (VV) se iniciativa JKI týká především oblasti shromažďování aktuálních informací o 

invazivním škůdci Trogoderma granarium na úrovni ČR a jednotlivých států EU. Specifickým 

cílem této studie (VV) je vytvoření souhrnu poznatků o rozšíření a bionomii rušníka obilního, 

metodách kontroly a jeho detekce a identifikace potenciálně využitelných nejen pro iniciativu JKI, 

ale i pro naši státní správu. 
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2.5. Ad hoc výstupy 

 

Ze strany MZe byly vyžádány a zpracovány celkem 3 odborná stanoviska: 

 

1/2021 - Stanovení prahů škodlivosti 

Odborný garant: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.  

 

2/2021 – Spolupráce výzkumných organizací k možnostem zapojení výzkumných organizací 

do procesu získávání informací o rozšíření nepůvodních škodlivých organismů 

Odborný garant: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

 

3/2021 – Odborné stanovisko ke statutu produktu LIPOFER™ jako formy minerální látky 

s ohledem na to zda, podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/22 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 
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2.5.1. Stanovení prahů škodlivosti 

 

Odborný garant: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

Zpracoval: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

 

Cíle EU pro následující období, zejména v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) je rozšířit 

postupy vedoucí ke snížení závislosti na pesticidech. V současnosti dochází v EU k analýze 

nedostatků v provádění Směrnice o udržitelném využívání pesticidů. ČR má relativně nízkou 

spotřebu pesticidů a razantní snižování jejich spotřeby by mělo negativní dopady na 

ekonomickou efektivnost pěstování řady plodin. Snížení spotřeby syntetických pesticidů je 

možné postupně vyšším využíváním systému integrované ochrany rostlin, zejména vyšším 

využíváním prahů škodlivosti a v postupné obměně syntetických pesticidů za biologické a další 

nechemické prostředky ochrany. 

 

Pro podmínky ČR má v současnosti vyšší potenciál zdokonalování systému integrované ochrany 

v praxi na základě vyššího využívání prahů škodlivosti, které mohou být klíčovým faktorem pro 

snižování potřeby pesticidů v ČR. Odhaduje se, že až 30 % aplikací syntetických pesticidů je 

v podmínkách střední Evropy neodůvodněné, anebo není prováděno v optimálních termínech. 

Významnou příčinou tohoto stavu je nedostatečný monitoring výskytu ŠO ze strany pěstitelů a 

nízké využívání prahů škodlivosti v praxi. Novela zákona o rostlinolékařské péči a připravovaná 

opatření k ní ze strany ÚKZÚZ by k odstranění těchto nedostatků měla významně přispět. 

Naplňování uvedených zákonných opatření se však neobejde bez podpory výzkumu v této 

oblasti. V předkládaném stanovisku jsou proto také navrhována konkrétní opatření pro zapojení 

vědecko-výzkumné základy do naplňování povinností vyplývající z novely zákona o 

rostlinolékařské péči.  Prahy škodlivosti ŠO by měly být v současnosti a v budoucnosti prioritním 

výzkumným tématem. Aktualizace prahů škodlivosti a stanovení prahů škodlivosti pro nové ŠO 

by měla být zadána jako výzkumné řešení výzkumným organizacím. Dále se navrhuje výzkumně 

řešit a do praxe zavést problematiku prahů škodlivosti pro plevele. Pro vybrané ŠO by mělo být 

preferováno také výzkumné zaměření týkající se rizik jejich přemnožování a naplňování 
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podmínek kalamitního stavu, současně s návrhy managementu a možností jak kalamitní stav 

zastavit nebo omezit šíření ŠO z dotčeného území. 
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2.5.2. Spolupráce výzkumných organizací k možnostem zapojení výzkumných 
organizací do procesu získávání informací o rozšíření nepůvodních škodlivých 
organismů 

 

Odborný garant: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

Zpracoval: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

 

 

Úkolem ČR z důvodu naplnění unijní legislativy o zdraví rostlin (nařízení EP a Rady (EU) 

2016/2031 o zdraví rostlin, potažmo zákon č. 326/2004 Sb.), je pro následující období zajistit 

odpovídající množství a podrobnější zpracování časoprostorových dat o vybraných nepůvodních 

druzích ŠO, včetně jejich předběžné analýzy rizika pro zemědělství, lesnictví a životní prostředí. 

Tato data by rovněž mohla pomoci k naplnění nařízení EU 1143/2014, potažmo zákona č. 

114/1992, které řeší regulaci invazní druhů jiných než ŠO.  

Nepůvodní (invazní) ŠO představují riziko pro zemědělskou a lesnickou produkci a obrovskou 

zátěž pro krajinu a jejich škody mají velké socio-ekonomické dopady. V současné době je 

v rámci České republiky nutné zajistit sdílení již existujících, ale i v budoucnosti získaných dat z 

monitoringu nepůvodních ŠO, ať již zjištěných na základě výzkumných (koordináty a mapy 

výskytu nepůvodních ŠO, apod.) nebo veřejných aktivit. Sjednocení dat v jednotné databázi 

výrazně pomůže k efektivnímu a účinnému řešení u jednotlivých problematik invazních 

(respektive nepůvodních) ŠO. Aktuálnost řešení spočívá ve spolupráci, a především v integritě 

jednotlivých institucí. 

 

Doporučuje se proto konkrétně:  

a) ÚKZÚZ by měl formálně pověřit vhodné výzkumné organizace, popř. specialisty k verifikaci 

místa nálezu (ŠO zjištěné při vlastní činnosti pověřených organizací) a k verifikaci 

determinace nepůvodních v EU regulovaných i neregulovaných ŠO. Takto získaná data by 

byla vložena do platformy ad b).   

b) V gesci MZe, popř. ÚKZÚZ nebo jím pověřené instituce by měla být vytvořena platforma 

podobná jako je NAJDI.JE, která by dokázala zajistit sdílení dat mezi jednotlivými 

institucemi a veřejnými aktivitami. Na základě takto získaných georeferencovaných dat by 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2021 

  

 

25 

 

následně měly být vytvořeny aktualizované mapy rozšíření, které budou přesněji referovat o 

aktuálním výskytu nepůvodního druhu organismu a jeho potenciálním šíření. U jednotlivých 

georeferencovaných údajů bude vždy snadno identifikovatelný původní zdroj a informace o 

verifikaci. Získaná data, která se týkají ŠO, budou potvrzená ÚKZÚZ nebo jím pověřeným 

specialistou (tzv. verifikovaná data). Verifikace údajů o rozšíření nepůvodních organismů 

proběhne identifikací organismu na základě fotografie nebo dokladového materiálu. Nálezy 

nových nepůvodních druhů, které nejsou ŠO, mohou být využity resortem životního 

prostředí, pokud se tento resort bude podílet na vedení a udržování takto získané databáze.  

c) Problematika nepůvodních ŠO je velmi obsáhlá a vytvořená platforma bude udržována 

pomocí několika týmů z různých pracovišť různých institucí. Tato skupina bude mít za úkol 

(i) organizaci a dohlížení na sdílení dat, (ii) sjednocení získaných dat, (iii) zajištění verifikace 

nepotvrzených údajů a v neposlední řadě také (iv) tvorbu samotných map.  

d) Zřízení a udržování platformy o nepůvodních ŠO v ČR může být stanoveno legislativně, 

např. novelou prováděcí vyhlášky č. 6/2020 Sb. k zák. č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Koordinaci nad zřízením platformy a vedením databáze o výskytu nových 

nepůvodních ŠO v ČR by měl mít ÚKZÚZ, který tím může pověřit externí instituci; nabízí 

se VÚRV v.v.i., resp. tým sdružený v projektu NAJDI.JE. Vzniklé provozní vícenáklady by 

měly být hrazeny z prostředků Mze, popř. také MŽP (pokud bude platforma využívána také 

tímto resortem).  

 

V tomto předkládaném stanovisku jsou navrhována konkrétní opatření pro zapojení vědecko-

výzkumné základny za účelem naplňování povinností vyplývajících z nové unijní legislativy o 

zdraví rostlin. Monitoring a zejména metody snižování dopadů nepůvodních ŠO by měl být 

v současnosti i v budoucnosti prioritním tématem pro státní správu i výzkum. Sdílené pracoviště 

by mohlo propojit výzkumné organizace přímo s ÚKZUZ. Pro vybrané nepůvodní ŠO by se měla 

preferovat také výzkumná zaměření týkající se rizik jejich socio-ekonomických dopadů. 
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2.5.3. Odborné stanovisko ke statutu produktu LIPOFER™ jako formy minerální látky 
s ohledem na to zda, podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2015/22 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata 

 

 

Vědecké zdůvodnění, že nejde o "potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární 

strukturou, kdy by tato struktura nebyla v Unii používána před 15. květnem 1997 jako součást 

potraviny či přímo jako potravina": 

a) nejsou zde "významné změny složení nebo struktury potraviny" protože suroviny použité pro 

technologii mikroenkapsulace nereagují s použitou fosforečnou solí železa a obalování 

minerálů do mikrogranulí je naopak důvodem pro uchování stability iontů železa proti 

nežádoucí oxidaci a jiné degradaci pro umožnění adekvátní doby použitelnosti (viz např. 

publikace Shelf-life Recommendations for Supplements, Guidelines for Manufacturers , 

IADSA 2014);  

b) také nejde ani o kategorii uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. a) - vii) nařízení (EU) 2015/2283 o 

nových potravinách tj. potravinu získávanou za použití výrobního postupu, který se v Unii 

před 15. květnem 1997 k produkci potravin nepoužíval a který způsobuje významné změny 

složení nebo struktury potraviny, jež mají vliv na její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 

množství nežádoucích látek; protože dle publikace „Tolerances for food supplements: An 

introductory guide, IADSA 2018“ je mikroenkapsulace běžným výrobním procesem 

(Microencapsulation: The process by which individual particles or droplets of solid or liquid 

material are surrounded by a thin polymeric coating to produce capsules in the micrometer to 

millimetre range), bez zmínky o NF nebo NDI. Vědecký článek: „Madkour LH. 

Biotechnology of Nanostructures Micronutrients Vitamins for Human Health. J Biomed Res 

Environ Sci. 2021 May 22; 2(5): 358-371. doi: 10.37871/jbres1243, Article ID: JBRES1243“ 

též zmiňuje použití této technologie pro maskování chuti minerálů (Fe, Zn, Ca, Mg). Další 

vědecké publikace se zabývají touto běžnou technologií potravinářského průmyslu, kde se 
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uvádí: Among the materials that can be encapsulated for use in the food industry are oils, 

vitamins, protein hydrolysates, acids, amino acids, flavorings, sweeteners, minerals, dyes, 

enzymes and microorganisms (JACKSON and LEE 1991; AUGUSTIN et al., 2001; 

FÁVARO-TRINDADE, PINHO and ROCHA, 2008, viz POTENTIAL APPLICATION OF 

MICROENCAPSULATION IN THE FOOD INDUSTRY [1] a FORMATION OF 

MICROCAPSULES’ BIOPOLYMERIC SHELLS: ELECTROCHEMICAL ASPECTS [2]); 

c) dle přiloženého prohlášení výrobce ze dne 29. 1. 2020 neobsahuje surovina umělé 

nanomateriály podle čl. 3 odst. 2 písm. a) bodů viii) a ix) nařízení (EU) 2015/2283 (1), tudíž 

nemůže být z tohoto důvodu považována za „novou potravinu“ (novel food). viz dokument č. 

4 - 4 2020-01-30 Lipofer Non-Novel Food.pdf a dokument č. 5 - 5 Result Analysis Report - 

Lipofer particle size.pdf.  

d) nařízení specifikuje nanomateriály dle písmena f) „umělým nanomateriálem“ je jakýkoli 

záměrně vyrobený materiál, který má jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm nebo 

se skládá ze samostatných funkčních částí uvnitř nebo na povrchu, z nichž mnohé mají jeden 

nebo více rozměrů v řádu nejvýše 100 nm, včetně struktur, aglomerátů nebo agregátů, jejichž 

velikost může přesahovat řád 100 nm, ale zachovávají si vlastnosti charakteristické pro 

nanoměřítko.  

e) hodnocením výše uvedeného rozboru velikosti částic při přepočtu 100 µm = 100000 nm 

vychází konkrétně rozptyl 52,481 µm = 52 481 nm (0,20%) až minimální podíl 0,417 µm = 

417 nm (0,05%) s mediánem 13,004 µm = 13 004 nm, což je mimo výše uvedenou definici 

„umělého nanomateriálu“ (odpovídá spíše granulaci tzv. makrotobolek používaným 

v potravinářství např. spíše pro instantní nápoje).  

f) publikace [1] uvádí k velikosti čásctic enkapsulace následující: „The distinction between 

encapsulation, microencapsulation and nanoencapsulation is basically the size of the capsule. 

According to Rebello (2009) the capsules can be classified according to the diameter into 

three categories: macrocapsules (>5000μm), microcapsules (0.2-5000μm) and nanocapsules 

(<0.2μm)“ a tedy by se velikost částic produktu Lipofer mohla spíše technologicky 

charakterizovat jako „makrotobolky“, což ilustruje pozici mimo nové potraviny.  
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g) i kdyby došlo v budoucnu ke zpřísnění velikosti částic, jak nastiňuje poslední návrh EFSA 

GUIDANCE ON TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGULATED FOOD AND FEED 

PRODUCT, APPLICATIONS TO ESTABLISH THE PRESENCE OF SMALL 

PARTICLES INCLUDING NANOPARTICLES (srpen 2021, určený k veřejné konzultaci): 

„Screening methods are sufficient when the applicant is able to demonstrate that the particle 

size is larger than 500 nm and that the material contains less than 10% of particles (number-

based) smaller than 500 nm; the level of detection of the method(s) used for this assessment 

should provide convincing evidence that particles smaller than 500 nm are adequately 

counted“ pak výše uvedená argumentace sub c) až f) dobře obstojí.  

h) z výše uvedených skutečností je nutno nahlížet na prohlášení regulatorní manažerky 

španělské firmy Lipotec SAU ze dne 29. 1. 2020, týkající se tzv. „non-novel food“ statutu 

potraviny LIPOFER® NA DISPERSIBLE GRANULATED (Code: LI0075) jako na 

prověřené a pravdivé.  

 

Závěr: Zdroj minerálu železa v potahované granulované formě resp. produkt LIPOFER® NA 

DISPERSIBLE GRANULATED (Code: LI0075) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č.2015/2283. Je tudíž mimo definici nové potraviny (NP) a jedná se „de facto“ o 

běžnou potravinu pro užití ve formulacích DS a fortifikovaných potravinách. 
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2.6. Seminář 
 

Vzhledem k přijatým opatřením proti šíření choroby Covid-19 Vládou České republiky nebylo 

možné uspořádat ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe pravidelný seminář Aktuální 

problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: bezpečnost potravin a nové 

potraviny s  tématy „The European Green Deal“. Seminář se měl uskutečnit v budově Ministerstva 

zemědělství v plánovaném termínu v první polovině měsíce listopadu 2021.  

 

Zaměření plánovaného semináře a náměty témat jednotlivých příspěvků včetně okruhu 

přednášejících Vědecký výbor předběžně projednal na 52. zasedání dne 18. 6. 2020. 

 

Zaměření a struktura neuskutečněného semináře byla Výborem znovu projednána na 54. zasedání 

za účasti pracovníků Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR. Prof. Kocourek navrhl zaměřit další 

seminář VVFaŽP na aktuální oblast regulace přípravků na ochranu rostlin v rámci společné 

zemědělské politiky.  

 

Konání semináře VVFaŽP ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe ČR bude 

předmětem jednání na prvním řádném zasedání Výboru v roce 2022.   

 

Seminář by se měl uskutečnit v měsíci listopadu 2022 v budově MZe ČR.  
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2.7. 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.  

 
 
 

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 
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3. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
 

V roce 2021 byly finanční prostředky na činnost Výboru naplánovány ve výši 537.190,- Kč bez 

DPH.  

Vzhledem k redukci celkového počtu řešených ad hoc výstupů byly z plánované částky vyčerpány 

finanční prostředky ve výši 521.672,- Kč bez DPH. V položce ad hoc výstupy došlo oproti 

předpokladu k úspoře ve výši 13.190,- Kč (viz kapitola 3.1.). Jednotlivé nákladové položky jsou 

rozepsány v tabulce a věcném zdůvodnění čerpání jednotlivých položek. Nižší čerpání finančních 

prostředků oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 bylo předmětem jednání Výboru na 54. 

zasedání dne 14. 10. 2021 za účasti pozvaných hostů z Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR. 
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3.1. Tabulka nákladů Výboru 

 

Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a 

životního prostředí: 

 

 

Položka Plán Skutečnost Zůstatek 

Přímé náklady (Kč) (Kč) (Kč) 

1.1.1. Odměny členům VVFaŽP 115 000,00 130 113,50 -15 113,50 

1.1.2. 
Refundace mzdy tajemnice a 

předsedy VVFaŽP 
159 000,00 159 000,00 0,00 

1.1.3. Náklady na studie 105 000,00 115 000,00 -10 000,00 

1.1.4. 
Spotřební materiál (kanc. potřeby 

atd.) 
10 421,00 10 421,00 0,00 

1.1.5. 
Náklady na reprezentaci (EFSA, 

seminář, zasedání) 
30 000,50 4 887,00 25 113,50 

1.1.6. 
Náklady na ad hoc výstupy  

(odborná stanoviska) 
37 190,00   24 000,00   13 190,00   

Nepřímé náklady    

1.1.7. Režie VÚRV, v. v. i. 15% 80 578,50 78 250,84 2 327,66 

Celkem bez DPH 537 190,00 521 672,34 15 517,66 

DPH (21 %) 112 809,90 109 551,19 3 258,71 

Celkem 649 999,90 631 223,53 18 776,37 

Celkem po zaokrouhlení 650 000,00 631 224,00 18 776,00 
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3.2. Věcné zdůvodnění jednotlivých položek 
 

Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu práce na rok 2021: 

 

1. Odměny členů výboru:  

V této položce finančního rozpočtu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí 

(VVFaŽP) jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami členů Výboru za činnosti vykonané v rámci 

aktivit Výboru. 

 

 

2. Refundace mzdy tajemníka a předsedy Výboru:  

Ve finanční položce „Refundace mzdy tajemnice a předsedy Výboru“ jsou zahrnuty osobní náklady 

(plat + sociální a zdravotní pojištění a FKSP) na tajemníka a předsedu Výboru. 

 

 

3. Plánované výstupy:  

Podle schváleného Plánu práce VVFaŽP na rok 2021 se podařilo ralizovat všechny tři studie 

Vědeckého výboru.  

 

Plánované studie: 

 Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických 

onemocnění 
Odborný garant: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 

 

 Šíření nových houbových patogenů rostlin a jejich rizika - 2. část: Patogeny polních 

plodin 
Odborný garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D. 

 

 Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – informační 

podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EU 
Odborný garant: Ing. Václav Stejskal, Ph.D. 
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4. Spotřební materiál (kanc. potřeby atd.):  

V položce „Spotřební materiál“ jsou zahrnuty přímé náklady na provoz a zabezpečení plynulého 

chodu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí a ostatní spotřební materiál. 

 

 

5.  Náklady na reprezentaci (EFSA, seminář, zasedání): 

Finanční náklady v této položce měly být podle schváleného rozpočtu VVFaŽP čerpány ve výši 

30.000,50 Kč na provoz webových stránek, na zajištění pohoštění členů Výboru na pravidelných 

zasedáních, na zajištění semináře s názvem „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a 

zemědělských produktů: bezpečnost potravin a nové potraviny“.  

 

Z důvodu rizika šíření choroby Covid-19 a zhoršující se epidemické situace se v roce 2021 

uskutečnilo prezenční formou pouze jedno zasedání Výboru a dvě zasedání formou on line 

prostřednictvím MS Teams. Činnosti výboru byly v průběhu roku 2021 zajišťovány převážně 

elektronickou komunikací předsedou a tajemníkem Výboru. Z položky bylo oproti plánu 30.000,50 

Kč čerpáno 4.887,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek za neuskutečněný seminář a dvě zasedání prezenční 

formou činí 25.113,50 Kč (viz kapitola. 3.1.).  

 

Uspořená částka byla předmětem jednání na 54. zasedání VVFaŽP dne 14. 10. 2021. Na návrh 

členů Výboru a se souhlasem přítomných hostů z Odboru bezpečnosti potravin MZe byla uspořená 

částka využita takto: (i) k navýšení odměny pro početný autorský kolektiv studie VVFaŽP č. 2: 

„Šíření nových houbových patogenů rostlin a jejich rizika - 2. část: Patogeny polních plodin“, 

celkem 5 autorů; (ii) jako mimořádná odměna pro prof. Opletala, autora studie VVFaŽP č. 1: 

„Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocnění“, která 

počtem stran textu (114 stran) výrazně překročila limit původního plánu rozsahu studie; (iii) jako 

mimořádná odměna pro RNDr. Bažatu za konzultační činnost pracovníkům Odboru bezpečnosti 

potravin MZe ČR v oblasti nových potravin nad rámec schváleného Plánu práce VVFaŽP na rok 

2021. 
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6. Ad hoc výstupy (stanoviska, posudky, hodnocení) 

Položka zahrnuje celkové vynaložené náklady na vypracování odborných stanovisek – ad hoc 

výstupů – Vědeckého výboru. Oproti schválenému plánu práce byl Vědecký výbor v roce 2021 

požádán prostřednictvím zakázkových listů Koordinační skupiny bezpečnosti potravin o celkem 3 

odborná stanoviska. Z položky bylo oproti plánu 37.190,- Kč čerpáno 24.000,- Kč. Nevyčerpaný 

zůstatek za nerealizovaná odborná stanoviska činí 13.190,- Kč. O nevyčerpaný zůstatek 13.190,- Kč 

na ad hoc výstupy jsou poníženy celkové přímé a nepřímé náklady VVFaŽP v roce 2021 (viz 

kapitola. 3.1.).  

 

Stanoviska: 

 1/2021 - Stanovení prahů škodlivosti 

Odborný garant: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

 

 2/2021 - Spolupráce výzkumných organizací k možnostem zapojení výzkumných 

organizací do procesu získávání informací o rozšíření nepůvodních škodlivých 

organismů 

Odborný garant: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.  

 

 

 3/2021 - Odborné stanovisko ke statutu produktu LIPOFER™ jako formy minerální 

látky s ohledem na to zda, podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.2015/22 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

 

7. Režie:  

Režie VÚRV, v. v. i. činí 15 % z celkových vynaložených nákladů na činnost Vědeckého výboru 

v roce 2021 a zahrnuje nepřímé náklady na energie, úklid, ostrahu objektu, administraci, kancelář 

apod.  

Vzhledem k omezené možnosti čerpání přímých nákladů v položce 1.1.6 - Náklady na ad hoc 

výstupy (odborná stanoviska) došlo v roce 2021 oproti schválenému rozpočtu VVFaŽP k ponížení 

režie o částku 2.327,66 Kč bez DPH. Celková výše režijních nákladů činí 78 250,84 Kč bez DPH.
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4.  ZÁVĚRY 
  

 V roce 2021 se oproti plánu s ohledem na riziko šíření choroby Covid-19 a zhoršující se 

epidemickou situaci uskutečnilo jedno zasedání Výboru prezenční formou a dvě zasedání 

formou on line. Činnosti výboru byly v průběhu roku 2021 zajišťovány převážně 

elektronickou komunikací předsedou a tajemníkem Výboru. K významným návrhům se 

členové Výboru vyjadřovali v elektronické komunikaci. Členové Výboru připomínkovali a 

odsouhlasili Závěrečnou zprávu o činnosti Výboru v roce 2021.  

 

 V roce 2021 došlo ke změně na pozici předsedy VVFaŽP. Po rezignaci dosavadního 

předsedy prof. Kocourka ke dni 30. 6. 2021 byl korespondenční volbou novým předsedou 

řádně zvolen kandidát doc. dr. ing. Jaroslav Salava, který se předsednictví Výboru ujal ode 

dne 1. 7. 2021. 

 

 Konání plánovaného semináře Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a 

zemědělských produktů: bezpečnost potravin a nové potraviny s  tématy „The European 

Green Deal“ pořádaného ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe bylo 

s ohledem na riziko šíření choroby Covid-19 a zhoršující se epidemickou situaci přesunuto 

na rok 2022. 

 

 Předsedové Výboru se zúčastnili pravidelných zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti 

potravin (KSBP) na MZe ČR. Ostatní informace byly z MZe předávány elektronicky.  

 

 Vědecký výbor v roce 2021 zajistil vypracování celkem tří studií zaměřených na možnosti 

uplatnění metabolitů obsažených v ovoci a zelenině v prevenci chronických onemocnění a 

aktuální téma šíření nových škodlivých organizmů zemědělských plodin. 
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 Na žádost Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) byly vypracovány celkem tři 

odborná stanoviska zaměřená na stanovení prahů škodlivosti organizmů, na další možnosti 

získávání informací o šíření nepůvodních škodlivých organizmů a na posouzení statutu 

produktu firmy s ohledem na to, zda odpovídá definici nové potraviny. 

 

 Nadále také fungují webové stránky Výboru http://www.phytosanitary.org, které byly 

zprovozněny ke komunikaci rizik s veřejností. 

http://www.phytosanitary.org/

