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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 58 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem 

patnáct seminářů pro odbornou veřejnost. Ve Výboru bylo zpracováno 132 vědeckých studií 

a vypracováno 58 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 

doc. Ing. Aleš Horna, CSc. - Institut nutrice a diagnostiky, Pardubice 

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 

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 2022 
 

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí (VVFaŽP) pracoval podle schváleného Plánu 

práce na rok 2022. Smlouva na zajištění činnosti byla podepsána 22. 9. 2016.  

 

- V roce 2022 se uskutečnily dvě zasedání Vědeckého výboru prezenční formou a jedno 

zasedání formou on-line prostřednictvím MS Teams. Činnost výboru byla v průběhu roku 

2022 zajišťována 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 2022. Elektronická komunikace probíhala také s pracovníky 

Odboru bezpečnosti potravin MZe při zadávání a předávání odborných stanovisek 

a vědeckých studií. 

- V roce 2022 došlo k výměne na pozici člena Výboru. Na 54. zasedání VVFaŽP dne 14. 10. 

2021 Výbor projednal rezignaci prof. RNDr. Lubomíra Opletala, CSc. na pozici člena 

VVFaŽP od 1. 1. 2022. Na 56. zasedání VVFaŽP dne 28. 4. 2022 byl novým členem 

Výboru jmenován doc. Ing. Aleš Horna, CSc. z Institutu nutrice a diagnostiky 

v Pardubicích. 

- Změny v rozpočtu projednal předseda Výboru na 58. zasedání dne 23. 11. 2022.  

- Předseda Výboru doc. Salava se zúčastnil pravidelného 42. zasedání Koordinační skupiny 

bezpečnosti potravin na MZe dne 21. 4. 2022.  

- Celkem bylo v roce 2022 financováno 11 výstupů – 7 odborných stanovisek a 4 vědecké 

studie (podrobněji viz kap. 2.4.).  

- Vzhledem k nejasné prognóze šíření choroby Covid-19 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.). 

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

 

http://www.phytosanitary.org/
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2.1. Plán činnosti Výboru na rok 2022 

 

 

Na 55. zasedání VVFaŽP dne 25. 11. 2021 schválili členové Výboru Plán práce na rok 2022, který 

navazoval na činnost Výboru v minulých letech. Plán práce na rok 2022 byl schválen Koordinační 

skupinou bezpečnosti potravin v lednu 2022. 

 

PLÁN PRÁCE 
VĚDECKÉHO VÝBORU FYTOSANITÁRNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

NA ROK 2022 
  

 
1. Výbor se bude v roce 2022 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) 

Regulace přípravků na ochranu rostlin v rámci společné zemědělské politiky 

 

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

a hodnocení rizik ve formě 9 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 bezpečnosti potravin (KSBP), tzv. ad hoc výstupů – posudky, hodnocení, stanoviska 

specifikované v zakázkových listech. Další náklady budou sloužit k úhradě nákladů na správu 
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webových stránek Výboru, uspořádání semináře, na osobní náklady, režii a ostatní náklady 

(viz další body Plánu práce). 

 

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 KSBP 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 ÚKZÚZ 
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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 bezpečnosti potravin (KSBP) MZe ČR 

a účast na zasedání pracovních skupin EFSA a dalších relevantních mezinárodních skupinách. 

 

8. V roce 2022 zorganizovat 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru. 

 

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

vybrané materiály na webové stránky Výboru. 

 

10.  Tento rok se plánuje 9 výstupů: 

Plánované studie 

a) Prostředky biologické a nechemické ochrany povolené v EU a možnosti jejich 

používání v ČR a pomocné prostředky využitelné v ochraně rostlin (odborný 

garant bude vybrán na základě poptávkového řízení s upřesněním obsahu studie, 

kterou zajistí prof. Kocourek, člen Vědeckého výboru). 
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b) Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizika 

(odborný garant: Ing. J. Kumar, Ph.D. - VÚRV, v. v. i.). 

c) Šíření nových bakteriálních patogenů kulturních rostlin a jejich rizika (odborný 

garant: Ing. V. Krejzar, Ph.D. - VÚRV, v. v. i.). 

d) Rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů do potravního řetězce 

(odborný garant: prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. - VŠCHT). 

e) Rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopných semenech 

a výrobcích z nich (odborný garant: prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. - VŠCHT) 

 

Plánovaná stanoviska 

f) Plánovaná stanoviska: 4. 

Další neplánovaná stanoviska podle potřeb MZe. 

 

 

Předkládá:  

doc. dr. Ing. Jaroslav Salava  

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

 

Výbor měl v roce 2022 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 rezignaci prof. RNDr. Lubomíra 

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

které ve Výboru prof. Opletal reprezentoval, předseda Výboru požádal RNDr. Václava 

Bažatu o předběžné návrhy možných kandidátů na uvolněný post. 

Na 56. zasedání VVFaŽP dne 28. 4. 2022 byl novým členem Výboru na návrh RNDr. Bažaty 

jmenován doc. Ing. Aleš Horna, CSc. z Institutu nutrice a diagnostiky v Pardubicích. 
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2.3. Jmenování nového člena Výboru 

 

Na 54. zasedání VVFaŽP dne 14. 10. 2021 byla přijata rezignace prof. RNDr. Lubomíra 

Opletala, CSc. na člena Výboru. Návrh na nového člena byl Výboru předložen v lednu 2022. 

Po ukončení procesu schvalování návrhu formou per rollam ve dnech 3. – 7. 3. 2022 předseda 

Výboru písemně požádal o řádné jmenování nového člena paní ředitelku Odboru bezpečnosti 

potravin (OBP) MZe ČR Ing. Jitku Götzovou. 

Dne 14. 3. 2022 jmenoval náměstek ministra zemědělství ČR pro řízení sekce potravinářství, 

p. Ing. Jindřich Fialka, řádným členem Vědeckého výboru fytosanitárního a životního 

prostředí p. doc. Ing. Aleše Hornu, CSc. s účinností ode dne 28. 3. 2022 (jmenovací dektret 

čj. MZE-14756/2022-18111).  
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2.4. Plánované výstupy 

 

V roce 2022 bylo realizováno celkem 11 výstupů – 4 vědecké studie a 7 odborných stanovisek. 

 

Plánované studie: 

 

▪ Prostředky biologické a nechemické ochrany povolené v EU a možnosti 

jejich používání v ČR a pomocné prostředky využitelné v ochraně rostlin 

Odborný garant: Ing. Martin Bagar, Ph.D. – Biocont Laboratory, s.r.o. 

  

▪ Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich 

rizika 

Odborný garant: Ing. Jiban Kumar, Ph.D. – VÚRV, v. v. i. 

 

▪  Šíření nových bakteriálních patogenů kulturních rostlin a jejich rizika  

Odborný garant: Ing. Václav Krejzar, Ph.D. – VÚRV, v. v. i. 

 

▪  Rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů do potravního 

řetězce 

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – VŠCHT Praha 

 

▪ Rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopných semenech 

a výrobcích z nich  

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – VŠCHT Praha 
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2.4.1. Plánované studie 

2.4.1.1. Prostředky biologické a nechemické ochrany povolené v EU a možnosti jejich 
používání v ČR a pomocné prostředky využitelné v ochraně rostlin 

 

Zpracoval: Ing. Martin Bagar, Ph.D., Ing. Kateřina Bagarová, Ph.D. (Biocont Laboratory, s.r.o.)  

Odborný garant: Ing. Martin Bagar, Ph.D. (Biocont Laboratory, s.r.o.) 

Oponent: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (VÚRV, v. v. i.) 

 
Souhrn: Nabídka biologických přípravků v rámci zemí Evropské unie je dnes poměrně široká. Nabízí se 

řada produktů, které pokrývají většinu významných chorob a škůdců. Nabídka je největší ve speciálních 

kulturách.  

Situace v České republice do značné míry, avšak v menším měřítku, kopíruje Evropskou situaci. To 

znamená, že hlavní část problémů, zejména ve speciálních plodinách, jako je réva vinná či ovocné druhy 

je pokrytá, ale spektrum nabízených produktů je výrazně užší a výrazně nižší je dostupnost 

v minoritních plodinách, zejména u zelenin.  

Současná evropská registrační legislativa umožnuje vzájemné uznávání produktů a možnost rozšíření 

registrace v rámci menšinového použití přípravků umožnuje řešit chybějící prostředky v některých 

plodinách. To je však pouze jedna část řešení problémů. Tou druhou je nedostatek zkušenosti 

a technologických informací, které souvisí s použitím přípravků a prostředků, zejména v minoritních 

plodinách. Tady je velký prostor pro aktivity výzkumných institucí, který mohou chybějící znalosti 

doplnit.  

Další potřeba vývoje se nabízí v oblasti polních plodin. Zatímco u speciálních plodin jsou pěstitelé 

nuceni hledat neustále nová řešení svých akutních problémů, jsou daleko více zasaženi ubýváním 

chemických přípravků a jsou konfrontování s požadavky trhu na snižování reziduí v produktech, 

v oblasti polních plodin je situace značně setrvačná. Potřeba řešení nízko reziduálních strategií 

a integrovaných pěstebních systémů je minimální a úbytek přípravků zatím není tak bolestivý. To je 

situace, která s sebou nese riziko jistého ustrnutí. Proto v oblasti produkce polních plodin lze vidět 

největší prostor pro technologický vývoj.  

Co se týče jednotlivých produktů biologické ochrany, ukazují se zde dvě skupiny, které v poslední době 

prodělávají dramatický rozvoj a kde se stále předpokládá značný potenciál růstu. Jsou to prostředky na 
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bázi aktivátorů indukované rezistence rostlin a prostředky na bázi mikroorganismů. V obou případech se 

navíc jedná o nesourodé skupiny účinných složek, respektive účinných organismů, což pochopitelně 

pěstitelům znesnadňuje orientaci. Zde je také značný prostor pro výzkumnou práci a nezávislé 

poradenství.  

V některých případech jsou biologické prostředky méně účinné než chemické pesticidy, nebo je nástup 

účinku pomalejší, případně vyžadují specifické podmínky či znalosti pro dobré fungování. V té 

souvislosti je třeba si uvědomit, že používání prostředků a přípravků na ochranu rostlin má být součástí 

systému ochrany rostlin. To znamená, že biologická ochrana by měla být jednou ze složek v rámci 

agrotechnických, preventivních a nakonec i přímých postupů. Pokud máme takto fungující systém, 

nepotřebujeme přípravky na hašení kalamit, které jsou tak oblíbené. To bude vyžadovat značné úsilí ke 

změně zažitých pěstitelských postupů, k opuštění starých vyjetých kolejí. Taky je opět obrovský prostor 

pro výzkum a poradenství. 
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2.4.1.2. Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin 
a jejich rizika 

 

Odborný garant: Ing. Jiban Kumar, Ph.D. (VÚRV, v. v. i.) 

 

Tajemník Výboru informoval členy na 57. zasedání VVFaŽP dne 9. 11. 2022, že na základě 

telefonické informace ze dne 27. 9. 2022 nebude odborný garant schopen studii vypracovat 

v požadovaném termínu vzhledem ke svému studijnímu pobytu ve Velké Británii v délce trvání 

do prosince 2022. Tajemník navrhl členům Výboru přesunout realizaci studie na rok 2023. Po 

krátké diskuzi vyjádřili členové Výboru s návrhem souhlas. Název studie bude zahrnut do návrhu 

Plánu práce VVFaŽP na rok 2023 pod pořadovým číslem 2. Zpracování studie bude probíhat 

podle parametrů schválených na 55. a 56. zasedání Výboru (viz Zápis z 55., 56. a 57. zasedání 

VVFaŽP). 
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2.4.1.3. Šíření nových bakteriálních patogenů kulturních rostlin a jejich rizika 

 

Zpracovali: Ing. Václav Krejzar, Ph.D., Ing. Iveta Pánková, Ph.D. (VÚRV, v. v. i.)  

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

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

 

Souhrn: Předložená studie vznikla na základě zadání Vědeckého výboru fytosanitárního a životního 

prostředí za účelem analýzy informací o riziku šíření spektra nových bakteriálních patogenů 

kulturních rostlin z dostupných zdrojů (databáze EPPO, informace z monitoringu a průzkumu 

spektra specializovaného pracoviště Rostlinolékařské bakteriologie VÚRV, v. v. i). Studie zahrnuje 

celkem 26 vybraných entit bakteriálních patogenů rostlin se zvýšeným rizikem jejich zavlečení na 

území ČR z důvodu nedodržení fytosanitárních opatření a možnosti rychlé adaptace na tuzemské 

klimatické podmínky vzhledem ke zvyšujícím se teplotním parametrům. Vybrané spektrum entit 

dále zahrnuje v ČR regulované bakteriální patogeny s potenciálem rychlého šíření a vzniku 

epidemie choroby se závažným dopadem na zemědělskou produkci. Ve zpracovaném seznamu jsou 

zahrnuty entity zařazené podle aktuálního systému do následujících tříd a čeledí: (i) 

Betaproteobacteria (2) - Burkholderiaceae (1), Ralstoniaceae (1); (ii) Gammaproteobacteria (20) - 

Xanthomonadaceae (15), Pseudomonadaceae (2), Enterobacteriaceae (3); (iii) Actinobacteria (4) - 

Microbacteriaceae (4). 

 

    

Obrázek: Bakteriální kultura Clavibacter insidiosus na živném médiu  

s charakteristickým modrým pigmentem. 
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2.4.1.4. Rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů do potravního řetězce 

 

Zpracovali: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Ondřej Brabenec,  

prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (VŠCHT Praha)  

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha) 

Oponent: Ing. Petr Cuhra (SZPI Praha) 

 
Souhrn: TA i PA jsou toxické látky pro člověka a je stále nutné shromažďovat data o jejich výskytu 

v potravinách. Některé „rizikové“ komodity mohou pravidelně podporovat expozici konzumentů těmto 

látkám a ohrozit tak jejich zdraví. Vyhodnocená data a závěry z ÚAPV na VŠCHT v Praze je možné 

shrnout následujícími odstavci s porovnáním s vědeckou literaturou. 

U bylinných čajů byla zaznamenána vysoká incidence výskytu PA (51 z 98, 52 %), většina 

pozitivních vzorků však naměřenými koncentracemi vyhověla maximálním limitům stanoveným 

současnou legislativou EU. I tak je nutné nadále sledovat tyto potraviny, protože dle dostupných dat je 

i přes nízké koncentrační hladiny stále přítomný nezanedbatelný koktejl různých PA ve většině vzorků. 

Koktejlový efekt těchto sloučenin není dostatečně prozkoumán. Také dle dostupné literatury bylinné 

čaje vykazují významnou incidenci TA, koncentrační hladiny jsou u většiny pozitivních vzorků 

toxikologicky nevýznamné. 

V případě koření dominují dva výrazněji kontaminovaní zástupci, římský kmín a oregano. 

Naměřená data, hlášení v systému RASFF a publikovaná hodnocení jasně poukazují na stále alarmující 

obsahy PA v tomto koření. V oreganu byly v posledních letech nalézány koncentrace (sumy PA) 

v pozitivních vzorcích od 13 do 34 860 µg/kg. Po přijetí nového maximálního limitu s platností od 

1. 7. 2022 je možné sledovat snížení celkové kontaminace PA u oregana. Nadále je však nutné 

monitorovat toto koření pro stále velké množství analytů detekovaných ve většině vzorků. Vzorky 

římského kmínu nepředstavovaly významné riziko pro konzumenta, stanovené koncentrace nejsou však 

zanedbatelné. 

Pseudoobilné výrobky vykazovaly poměrně nízkou míru incidence z pohledu TA, PA nebyly 

detekovány. I přes pozitivitu 8,6 % byl v jednom vzorku nalezen atropin na hladině 31 µg/kg. Tento 

nález již představuje riziko pro konzumenta (s přihlédnutím k velikosti porce konzumované 

spotřebitelem). V průběhu technologického zpracování surové pohanky v mlýně byl zaznamenán pokles 
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koncentrace atropinu. Ten byl sledován v odpadní směsi obsahující slupky. V neposlední řadě byla při 

pečení sušenek z kontaminované pohankové mouky sledována degradace původních TA z 50 %. 

Detekovány byly degradační produkty jako apoatropin a aposkopolamin, které jsou ve starších studiích 

popisovány jako pravděpodobně více toxické než původní atropin a skopolamin. Tyto informace nejsou 

však relevantně podloženy studiemi z posledních let a je nutné provést jejich široké zhodnocení 

vědeckými komisemi. 

Soubor autentických medů a medů z tržní sítě byl z pohledu TA vyhodnocen jako bezpečný 

a koncentrace TA jako nevýznamná. Mezi analyzovanými vzorky však obsahovalo 33 % z nich alespoň 

jeden PA, který byl detekován. Nejvyšší koncentrace byly stanoveny u medů, které pocházely z oblastí 

s nadměrným výskytem starčku a je tedy možné potvrdit možnou korelaci výskytu starčku a jiných PA 

produkujících bylin s detekováním vyšších koncentračních hladin PA v medech z těchto oblastí. 

Doplňky stravy na rostlinné bázi mohou navýšit expozici spotřebitele jak PA, tak i TA. Vzorek 

tradiční čínské medicíny s obsahem 152 µg/kg atropinu by mohl představovat riziko pro konzumenta po 

vyhodnocení ARfD. Dále je nutno uvážit také možnou dietární expozici v kombinaci s dalšími doplňky 

stravy. Desítky až stovky µg/kg je možné sledovat v bylinných extraktech pro jejich přípravu a přípravu 

léčiv. 

Mezi dalšími komoditami, které bývají kontaminované TA či PA jsou luštěniny, špenát nebo 

olejnatá semena. TA ve špenátu způsobily v posledních letech několik případů otrav s ohrožením života 

některých konzumentů. V olejnatých semenech byly nálezy velmi nízké, pro konzumenta 

nepředstavovaly významné riziko. Problematika špenátu a luštěnin bude studována v následujících 

měsících.  

 

Obrázek: Koncentrace pyrrolizidinových alkaloidů v půdě, vodě a rostlině  

v průběhu vegetačního období 
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2.4.1.5. Rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopných semenech 
a výrobcích z nich 

 

Zpracovali: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Zuzana Bínová, Ing. František Beneš,  

                   prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (VŠCHT Praha)  

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha) 

Oponent: Ing. Petr Cuhra (SZPI Praha) 

 
Souhrn:  

Výskyt kanabinoidů v konopných semenech, olejích a moukách.  

I přesto, že konopná semena prakticky žádné fytokanabinoidy přirozeně neprodukují, bývá jejich 

povrch často kanabinoidy kontaminován, a lze tedy očekávat stopová množství psychotropního Δ9-

THC.  

 

Obrázek: Trichomy obsahující v rámci rostliny Cannabis nejvyšší množství fytokanabinoidů 

a dalších biologicky aktivních látek 

 

Do konce roku 2018 bylo v databázi EFSA zaznamenáno 1547 výsledků analýz potravin na 

obsah Δ9-THC a dalších kanabinoidů (většina odběrů proběhla po roce 2016). V případě konopných 

semen se jednalo konkrétně o 354 vzorků, olejů bylo 235 a 143 vzorků mouky, tedy 650 vzorků 

komodit, pro které jsou již stanoveny maximální limity. Z toho 163 výsledků analýz předložil průmysl 

a 487 úřední laboratoře.  

Maximální obsah Δ9-THC uváděný pro konopná semena v databázi EFSA byl 267 mg/kg. V 

případě konopného oleje byly maximální nálezy Δ9-THC 33 a 30 mg/kg. Střední hodnota obsahu Δ9-

THC v konopné mouce hlášená oficiálními kontrolními laboratořemi byla 443 μg/kg a 470 μg/kg 
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průmyslem, což znamená dobrou shodu. V konopném oleji se střední hodnoty nálezů značně lišily - 881 

μg/kg oproti 1 540 μg/kg, rozcházely se i hodnoty zjištěné pro konopná semena 470 vs. 222 μg/kg.  

V posledních letech bylo také publikováno několik dalších studií zabývajících se analýzou 

fytokanabinoidů v konopných semenech a olejích. V rámci ministudie realizované v roce 2022 na 

Ústavu analýzy potravin a výživy na VŠCHT Praha bylo testováno celkem 10 vzorků konopných 

semínek a 10 konopných olejů dostupných na českém trhu. Výsledky korespondují s publikovanými 

daty. V případě konopných semínek se celkový obsah THC pohyboval v rozmezí od 0,15 do 7,04 

mg/kg, 2 vzorky překročily maximální limit 3 mg/kg. V případě jednoho vzorku oleje nebyly 

detekované ani Δ9-THC a Δ9-THCA-A ani žádné jiné fytokanabinoidy. Rozmezí koncentrace 

celkového THC v olejích bylo od 0,92 – 44 mg/kg a 3 oleje překročily maximální limit 7,5 mg/kg.  

 

Zhodnocení expozice Δ9-THC z dietárního příjmu konopných produktů.  

V případě neexistujících legislativních limitů pro obsah Δ9-THC v potravinách se přistupuje 

k tzv. hodnocení rizika daného produktu, u kterého tato látka byla zjištěna. V souladu s postupy 

Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se vychází z akutní referenční dávky (ARfD), kterou 

stanovil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v případě Δ9-THC 1 μg na kilogram tělesné 

hmotnosti za den. Např. v případě osoby s hmotností 70 kg by denní příjem Δ9-THC by neměl překročit 

70 μg. 

Zajímavé výsledky přinesla německá studie Drägera a kol. (2022), která se zabývala výskytem 

a potenciální expozicí německých konzumentů Δ9-THC. Autoři shromáždili výsledky analýz 511 

vzorků (čaje, semínka, oleje, doplňky stravy a nealkoholické nápoe) získané v průběhu 14 let (od roku 

2008-2021). V rámci této studie bylo analyzováno celkem 93 vzorků konopných semen a naplnění 

ARfD bylo pro průměrnou konzumaci této komodity v Německu odhadnuto na 12 % (počítáno 

z průměrné hodnoty nálezů Δ9-THC). Je ale třeba zmínit, že maximální nalezená koncentrace Δ9-THC 

v konopných semínkách byla až 196 mg/kg, což odpovídá naplnění ARfD z 560 %. V případě 

konopných olejů (137 vzorků) byl denní příjem vypočtený z mediánu koncentrací Δ9-THC pro 

průměrného konzumenta a průměrnou spotřebu oleje naplněna ze 70 %. V případě výpočtu založeného 

na průměrné koncentraci Δ9-THC (aritmetický průměr) byla ARfD naplněna z 219 %. Nejvyšší 

nalezená koncentrace Δ9-THC konopném oleji byla 232,8 mg/kg. Z pohledu časového trendu 

koncentrací Δ9-THC v testovaných konopných produktech, studie prokázala ve sledovaném období 

(2008-2021) jejich pokles. 
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Graf: Medián, průměr a maximální denní příjem ∆9- THC nápojů na bázi konopí, konopného 

čaje, konopných semen, konopného oleje, doplňků stravy ve srovnání s akutní referenční dávkou 

(ARfD) a nejnižší hladinou ještě ozorovaných nežádoucích účinků ve srovnání s kontrolním 

organismem (LOAEL) pro osobu s tělesnou hmotností 70 kg za předpokladu denní spotřeby uvedené 

v následující tabulce 

 

Tabulka: Denní spotřeba, počty (kvantifikovatelných) vzorků, maximální, průměrná a 

střední hodnota ∆9-THC v konopném čaji, konopném oleji, konopných doplňcích stravy 

 

Produkty 

Průměrná 

denní 

spotřeba 

(g) 

Počet 

vzorků 

Počet 

pozitivních 

vzorků 

Maximum 

(mg/kg) 

Průměr 

(mg/kg) 

Medián 

(mg/kg) 

nápoje 176 61 19 0.53 0.03 0.001 

semena 2  93 89 196 4.1 0.4 

olej z 

konopných 

semínek 

24.5 137 102 233 6.2 2 

čaj 2.3 89 78 588 67.3 20.9 

doplňky 
5  131 98 3400 272 26 

stravy 

 

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/486#B25-foods-11-00486
https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/486#B25-foods-11-00486
https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/486#B25-foods-11-00486
https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/486#B25-foods-11-00486
https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/486#B10-foods-11-00486
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Kladar a kol. (2021) hodnotili možnou expozice různých věkových skupin konzumentů na 

základě dat získaných stanovením celkového THC, CBD a CBN v 46 vzorcích různých potravinářských 

produktů na bázi konopí, konkrétně šlo o konopný olej, konopný protein, neloupaná a loupaná konopná 

semínka, konopné cukrovinky, alkoholické produkty s obsahem konopí a konopné čaje. V případě 

dospělé osoby o hmotnosti 70 kg by v případě ´běžné´ konzumace konopného oleje 75 % vzorků, pokud 

by nebyl uvažován pouze Δ9-THC, ale „celkový“ Δ9-THC, by překročilo příjem 1 μg/kg tělesné 

hmotnosti odpovídající hodnotě ARfD. Při konzumaci konopného proteinu by byla expozice v rozmezí 

0,8 – 1,2 μg/kg tělesné hmotnosti, k překročení ARfD by došlo u 20 % vzorků, v případě konopných 

semen (loupaných i neloupaných) šlo o 10 % vzorků. Při hodnocení nálevu konopného čaje se 

„celkový“ obsah Δ9-THC u čtyř z pěti produktů pohyboval v rozsahu 0,04 – 0,2 μg/kg tělesné 

hmotnosti, zatímco u jednoho čaje by expozice byla mimořádně vysoká, 8,7 μg/kg tělesné hmotnosti. 

U alkoholických nápojů by k překročení ARfD nedošlo u žádného produktu. Grafické znázornění 

uvedených odhadů pro všechny věkové kategorie je uvedeno na následujícím grafu.  

 

 

 

Graf: Odhad expozice „celkovým“ Δ9- THC (5- 95 percentil) pro různé věkové kategorie v souvislosti 

s konzumací konopného oleje (O), konopného proteinu (P), neloupaných konopných semínek (NS), 
loupaných konopných semínek (LS), konopných cukrovinek (C), alkoholických produktů (A) 

a konopného čaje, nálevu (KC) 
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2.5. Ad hoc výstupy 

 

Ze strany MZe bylo vyžádáno a zpracováno celkem 7 odborných stanovisek: 

 

1/2022 - Odborné stanovisko ke statutu látky meso-zeaxanthin, součásti produktu 

MacuShield™, jako formy ostatních látek s ohledem na to, zda podléhá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata  

 

2/2022 – Odborné stanovisko k posouzení taxonomie rodu Chlorella a jejího významu 

s ohledem na nové potraviny 

Odborný garant: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 

 

3/2022 – Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod jejich 

získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

4/2022 – Odborné stanovisko ke statutu složky potravin L-alfa-glyceryl fosforyl cholinu 

včetně metod jeho získávání s ohledem na to, zda podléhají nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

5/2022 – Odborné stanovisko k posouzení statusu hyaluronátu sodného získaného 

fermentačním procesem bakterie Streptococcus equi subsp. zooepidemicus dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 
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6/2022 – Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod jejich 

získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

7/2022 – Odborné stanovisko k definování termínů, které se používají v procesu hodnocení 

nových potravin 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 
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2.5.1. Odborné stanovisko ke statutu látky meso-zeaxanthin, součásti produktu 
MacuShield™, jako formy ostatních látek s ohledem na to, zda podléhá nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/2283 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata. 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 8. 12. 2021 bylo 

posouzení dokumentace předložené zástupcem firmy CMI s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 

Brno z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách. 

KSBP žádala VVFaŽP o vyjádření, zda:  

1. potravina spadá do některé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) i) – x) nařízení 

(EU) 2015/2283 o nových potravinách (viz příloha MZE-69345_2021-18111); 

2. se výrobní postup použitý při získávání meso-zeaxantinu používal v EU před 15. květnem 

1997 k produkci potravin a nezpůsobuje významné změny složení nebo struktury potraviny, 

jež mají vliv na její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo množství nežádoucích látek, 

nebo se na něj vztahuje kategorie uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. a) - vii) nařízení (EU) 

2015/2283 o nových potravinách. 

Odborné stanovisko bylo odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 10. 1. 2022.  

 

Vědecké zdůvodnění, že nejde o "potravinu 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;" je následující:  

a) nejsou zde "významné změny složení nebo struktury potraviny" protože předmětné 

karotenoidy resp. xanthofyly jsou v obvyklých poměrech zastoupeny v izolátech 

z rostlinných zdrojů uvedených výše, v přírodní variabilitě;  

b) nejde 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 
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nebo struktury potraviny, jež mají vliv na její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 

množství nežádoucích látek; protože bylo osvětleno v bodech (xi) až (xiii);  

c) nejnovější legislativa italského Ministerstva zdravotnictví cituje též prověření týkající se 

tzv. „non-novel food“ statutu ostatních výživových látek a substancí a výslovně povoluje 

meso-zeaxanthin do doplňků stravy (integratori alimentari), což lze považovat za 

nejpregnantnější informaci autority EU MS    

(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_4_file.pdf). 

 

ZÁVĚR:  

▪ Meso-zeaxanthin jako tzv. „ostatní látka“ ve formě doplňku stravy ve smyslu Směrnice 

2002/46/EC použitá v produktu Macushield Original Capsules nepodléhá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/2283. 

 

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_4_file.pdf
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2.5.2. Odborné stanovisko k posouzení taxonomie rodu Chlorella a jejího významu 
s ohledem na nové potraviny 

 

Odborný garant: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 

Zpracovala: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 

 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 4. 1. 2022 bylo 

posouzení taxonomie Chlorella sp. a o zodpovězení otázek s odkazem na předloženou žádost 

o konzultační postup Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., 

Vídeňská 1083/14 00 Praha 4 - Krč ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2283 o nových potravinách. KSBP žádá VVFaŽP o:  

1. popis taxonomie Chlorella sp. s vyjmenováním historických názvů až po současnost (i se 

zohledněním dalších možných variant názvů);  

2. zodpovězení otázky, zda se „v současné odborné nomenklatuře používá název rodu 

Chlorella sp.? Pokud ano, jaké druhy Chlorella jsou tím míněny?“;  

3. zodpovězení otázky, zda „by měla být Chlorella sp. předmětem nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách s ohledem na předložené 

dokumenty?“. 

 

Odborné stanovisko bylo odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 24. 1. 2022.  

 

Taxonomie rodu Chlorella a řasám tomuto rodu podobným je dynamická záležitost, která se ještě 

v čase bude patrně vyvíjet.  

Pokud nejsou dostupné vzorky kultur řas, které se před rozhodným datem 15. 5. 1997 jako složka 

potravin/doplňky stravy ve větším měřítku reálně obchodovaly pod názvem Chlorella sp., 

C. vulgaris atd., nelze objektivně určit, které konkrétní druhy jsou předmětem nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.  

Druhy rodu Chlorella a jí spřízněné druhy (hlavně z třídy Trebouxiophyceae) jsou obecně 

považovány za netoxické. Zásadním rizikem spojeným s použitím řas rodu Chlorella nebo řas 
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podobných do potravin/doplňků stravy je kontaminace těžkými kovy, organickými sloučeninami 

(polutanty z odpadních vod, pesticidy, xenobiotika) nebo kontaminace sinicemi, které mají 

významný potenciál v případné toxicitě.  

Před rozhodným datem ani po něm přesné taxonomické zařazení řas používaných potravinářsky 

a označovaných jako "Chlorella sp." nebylo prováděno ani vyžadováno viz příloha: „Výsledky 

investigace relevantních zdrojů ke zdůvodnění signifikantního dietetického používání řas rodu 

Chlorella sp. před rozhodným datem 15. 5. 1997“ zpracovaná RNDr. Bažatou:  

▪ Z uvedených přehledů jednoznačně vyplývá, že v devadesátých letech minulého století se 

taxonomií potravinářsky použité mikrořasy Chlorella sp. žádný PPP nezabýval, ani útvar 

HH MZČR takové údaje nevyžadoval. Řasové kultury se též označovaly jako 

„chlorokokální“.  

▪ Není pochyb o tom, že nejméně 3 produkty (vyznačené červeně) existovaly na trhu ČR 

před rozhodným datem EU NFR 15. 5. 1997 a není rozhodující, zda MZ ČR již předmětná 

rozhodnutí případně skartovalo, protože jejich existence je prokazatelně zachycena 

v uznávané databázi AISLP i když možná nebyly přímo klasifikovány jako „doplňky 

stravy“, protože tato kategorie byla v EU kodifikována přesně až Směrnicí č.2002/46/EC 

a implementována do národních předpisů EU MS.  

▪ Teprve cca po r. 2000 začali někteří PPP předkládat ke schválení produkty se jménem 

druhu Chlorella pyrenoidosa v názvu – viz 5 výrobků vyznačených žlutě v seznamu C), 

i když detailnějším zkoumáním databáze RoHy lze zjistit, že tento převažující druh byl i ve 

složení dalších pojmenovaných pouze jako CHLORELLA.  

▪ V neposlední řadě z evropské iniciativy po širší aplikaci tehdejší NFR vyplývá, že 

v tehdejší byla surovina „Chlorella Powder“ na trhu UK, jako jednoznačná látka se statutem 

Non-Novel Food, ovšem opět bez bližšího označení druhu. Viz bod D). 
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2.5.3. Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod 
jejich získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 30. 6. 2022 bylo 

posouzení konopných extraktů kanabidiolu (CBD) a kanabigerolu (CBG) jako nových potravin 

a metod pro jejich získání na základě dokumentací předložených zástupci firem: HENAT s.r.o., 

Bedřicha Nikodema 406, Pustkovec, 708 00 Ostrava; Zelená Země s.r.o., Wuchterlova 523/5, 

Praha 6, Dejvice; Konopný táta s.r.o., U Skleníků 1395/1a, 735 64 Havířov; Canebe s.r.o., 

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1; Canna b2b, s.r.o., Jungmannova 362, Příbram III, 261 01 

Příbram; Cheveki-Grus, s.r.o., Skokanská 2479/7, Břevnov, 169 00 Praha 6 z pohledu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.  

KSBP požádala VVFaŽP o:  

1. posouzení dokumentací předložené společnostmi HENAT s.r.o., Zelená Země s.r.o., 

Konopný táta s.r.o., Canebe s.r.o., Cannab2b s.r.o., Cheveki s.r.o. z pohledu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, tj. zda předmětné 

potraviny odpovídají definici nové potraviny uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení; 

2. vyhodnocení přibližné výtěžnosti výrobních postupů používaných pro získávání těchto 

látek a informací, zda se výrobní postup používal v EU před 15. 5. 1997 k produkci 

potravin; 

3. informaci o obsahu CBD a CBG, který může být považován za přirozený ve finálním 

produktu (bez dodatečné fortifikace produktu o CBD či CBG); 

4. posouzení obsahu CBD a CBG v různých částech rostliny konopí setého (např. květ, listy, 

semena, nažky atd.). 

 

Odborné stanovisko bylo odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 19. 8. 2022.  
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Hodnocení bylo provedeno podle schématu uvedeného v Prováděcím nařízení komise (EU) 

2018/456 ze dne 19. 3. 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování 

statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

o nových potravinách. 

Výše uvedené společnosti předložily Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR dokumentaci různé 

kvality a z obsažených informací (mnohdy neúplných) vyplývá důvodné podezření, že PPP se 

pokoušejí obcházet unijní a národní předpisy tak, aby se aplikaci předmětného Nařízení o nových 

potravinách na jejich produkty vyhnuly, přičemž kromě úmyslu může za tímto stát i neznalost 

předpisů o NP a DS. 

 

Předkladatel: HENAT s.r.o., Bedřicha Nikodema 406, Pustkovec, 708 00 Ostrava  

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně. redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 

adekvátně doplněna zakládá velmi pravděpodobnou možnost klasifikovat potravinu 

označenou jako „doplněk stravy“ jako novou potravinu ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, zejména protože 

PPP/předkladatel přímo deklaruje fortifikaci běžného konopného oleje čistým 

kanabidiolem, což je NP jako taková. 

 

Předkladatel: Zelená Země s.r.o., Wuchterlova 523/5, Praha 6, Dejvice  

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 

adekvátně doplněna zakládá velmi pravděpodobnou možnost klasifikovat potravinu 

označenou jak „doplněk stravy“ jako novou potravinu ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, zejména z důvodu extrakce 

konopným listů kokosovým olejem, což není běžné menstruum/vyluhovadlo a může 

naplňovat technologickou podstatu užívání nové technologie analogicky jako v případě 
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uvedeném v bodě 9.2. bez ohledu na možnost vyluhování i nových kanabinoidů jako 

‘cannabidibutol’ (novel cannabidiol butyl analog). 

 

Předkladatel: Konopný táta s.r.o., U Skleníků 1395/1a, 735 64 Havířov 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 

adekvátně doplněna či přepracována, zakládá velmi pravděpodobnou možnost 

klasifikovat potraviny/složky označené jako „konopné oleje prodávané velkoobchodně, 

pouze jako surovina k dalšímu zpracování“ jako neschválené nové potraviny ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, zejména 

z důvodu tvrzení, že konopný olej obsahuje přirozeně neadekvátní jednotky až desítky % 

nativního CBD i  NP CBG. 

  

Předkladatel: Canebe s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 

adekvátně doplněna, či přepracována zakládá velmi pravděpodobnou možnost 

klasifikovat potravinu popisovanou „kanabidiolové potravinářské oleje a kapsle“ jako 

novou potravinu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

o nových potravinách, zejména proto, že s chabým odůvodněním extrakt z „konopného 

materiálu“ opakovaně označuje jako „konopně aromatické ochucovadlo“ se zjevným 

cílem vyhnout se aplikaci Nařízení. 

  

Předkladatel: Canna b2b, s.r.o., Jungmannova 362, Příbram III, 261 01 Příbram 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 
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adekvátně doplněna, zakládá velmi pravděpodobnou možnost klasifikovat potraviny, 

které jsou předkládány bez označení „doplněk stravy“ jako nové potraviny ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, protože 

je utajována vlastní technologie výroby a dostupné agrotechnické údaje navozují 

podezření, že CBD izolát vychází ze suroviny květnatých vrcholíků konopí. 

U nedostatečně charakterizovaných cukrovinek chybí zdroj deklarovaného CBD úplně 

a není ani jasné jaký subjekt je v ČR uvádí na trh. 

  

Předkladatel: Cheveki-Grus, s.r.o., Skokanská 2479/7, Břevnov, 169 00 Praha 6 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací (včetně redundantních a irelevantních dat) a pokud nebude 

adekvátně doplněna, zakládá velmi pravděpodobnou možnost klasifikovat potravinu 

označenou jako „doplněk stravy“ jako novou potravinu ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, zejména pro využití nové 

kombinované technologie destilace lihového extraktu, nedostatečně popsané. 
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2.5.4. Odborné stanovisko ke statutu složky potravin L-alfa-glyceryl fosforyl cholinu 
včetně metod jeho získávání s ohledem na to, zda podléhají nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 5. 9. 2022 bylo 

posouzení dokumentace předložené společností Exotic food s.r.o., Komenského 69, 407 56 

Jiřetín pod Jedlovou k posouzení statusu Alpha-glycerylphosphorylcholine z pohledu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.  

KSBP konkrétně požádala VVFaŽP posoudit, zda:  

1. byla předmětná složka potravin Alpha-glycerylphosphorylcholine používána k lidské 

spotřebě v EU ve významné míře před 15. 5. 1997 v potravinách či doplňcích stravy a zda 

spadá do některé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) i) – x) nařízení (EU) 

2015/2283 o nových potravinách;  

2. se výrobní postup pro získání potraviny používal v Unii před 15. 5. 1997 k produkci 

potravin a zda způsobuje významné změny složení nebo struktury potraviny, jež mají vliv 

na její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo množství nežádoucích látek, nebo se na něj 

vztahuje kategorie uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. a) (vii) nařízení (EU) 2015/2283 

o nových potravinách. 

 

Odborné stanovisko bylo odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 23. 9. 2022.  

 

Hodnocení bylo provedeno podle schématu uvedeného v Prováděcím nařízení komise (EU) 

2018/456 ze dne 19. 3. 2018 o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování 

statusu nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

o nových potravinách.  

EU Novel Food Catalogue (https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#) klasifikuje 

látku „L-alpha-glycerylphosphorylcholine“ příznakem „X“, tzn., že nebyla doložena historie 

https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/
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konzumace ve významné míře před 15. 5. 1997 v potravinách či doplňcích stravy, jak se též píše 

v Žádosti KSBP o posouzení statusu Alfa-glycerylfosforylcholinu dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2283.  

(The request concern the use of L-alpha-glycerylphosphorylcholine in food and food 

supplements. This substance is considered as a novel food, Novel Food Status X).  

 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená žadatelem obsahuje dosti nesprávně pochopených či 

chybějících informací, je velmi minimalizovaná a pokud nebude adekvátně doplněna 

zakládá velmi pravděpodobnou možnost klasifikovat potravinu označenou jako surovinu 

(potravinový doplněk) pro finální kategorii použití „doplněk stravy“ jako novou potravinu 

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových 

potravinách, zejména protože PPP/předkladatel nepředložil , žádnou historii lidské 

spotřeby dané potraviny v Unii před 15. květnem 1997.  

▪ Výše popsané údaje, že dotčený výrobek se používá/používal v Unii jakožto léčivý 

přípravek v souladu se směrnicí 2001/83/ES nejsou pro sektor potravin použitelné. Použití 

v lékové oblasti není samozřejmě překážkou duálního použití látky s nízkou toxicitou, ale 

zde se jedná primárně o dodržení nařízení EU v bodě HoC).  

▪ PPP se zabývá dovozem, prodejem i zakázkovou výrobou potravinových doplňků 

a kosmetiky, jak píše na svém webu „na klíč“, ale není si vědom skutečnosti, že zaslané 

podklady čínského výrobce by nestačily pro deklaraci zdravotní bezpečnosti 

a nezávadnosti v EU, což ovšem není předmětem vlastního podání ve smyslu 

PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/456 ze dne 19. března 2018 

o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin. 
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2.5.5. Odborné stanovisko k posouzení statusu hyaluronátu sodného získaného 
fermentačním procesem bakterie Streptococcus equi subsp. zooepidemicus dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 30. 9. 2022 bylo 

posouzení statusu hyaluronátu sodného získaného fermentačním procesem bakterie Streptococcus 

equi subsp. zooepidemicus na základě dokumentace předložené společností Contipro a.s., Dolní 

Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2283 o nových potravinách.  

KSBP konkrétně požádala VVFaŽP posoudit, zda:  

1. byla předmětná složka potravin hyaluronát sodný, získaná uvedeným výrobním procesem, 

používána k lidské spotřebě v EU ve významné míře před 15. 5. 1997 v potravinách či 

doplňcích stravy a zda spadá do některé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) i) – 

x) nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách; 

2.  zda se výrobní postup pro získání potraviny používal v Unii před 15. 5. 1997 k produkci 

potravin a zda způsobuje významné změny složení nebo struktury potraviny, jež mají vliv 

na její výživovou hodnotu, metabolizaci, nebo množství nežádoucích látek, nebo se na něj 

vztahuje kategorie uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. a) (vii) nařízení (EU) 2015/2283 

o nových potravinách. 

 

Odborné stanovisko bylo odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 31. 10. 2022.  

 

ZÁVĚR:  

▪ Technická dokumentace předložená FBO je v souladu s požadavky (EU) 2018/456 

a u dotyčné potraviny je pravděpodobné, že se nejedná o novou potravinu podle nařízení 

(EU) 2015/2283 z uvedených důvodů ve stanovisku.  
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▪ Návrh německého úřadu BVL, že „hyaluronát sodný vyrobený fermentací má být 

klasifikován jako nový“, je předčasný.  

▪ Fermentace „sensu lato“ je metabolický proces, který působením enzymů produkuje 

chemické změny v organických substrátech/živočišných tkáních, takže i enzymatická 

bioextrakce z živočišných zdrojů, jako jsou plíce, kůže a další tkáně uvolněné 

enzymatickou hydrolýzou, lze považovat za „fermentace“ a byl by pokryt návrhem zápisu 

do katalogu a.m. NF. (Pozn. Hyaluronan/NaHA je v poslední době fermentován také 

použitím dalších grampozitivních a gramnegativních bakterií, např. Bacillus sp., 

Lactococcus lactis, Agrobacterium sp. a Escherichia coli).  

▪ Symposium o biologii hyaluronanu <Ciba Foundation)>, které se konalo již v roce 1988, 

nastínilo fyziologickou úlohu hyaluronanu/NaHA a jeho výrobní proces zdokumentovaný 

FBO Contipro nezavádí úpravy potravinové přísady, které dosud nebyly v Unii před 

rozhodným datem používány k lidské spotřebě. Není to nová ani vznikající technologie 

v procesech výroby potravin, která by mohla mít dopad na bezpečnost potravin, a proto 

by neměla spadat do oblasti působnosti nařízení. 
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2.5.6. Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod 
jejich získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracoval: RNDr. Václav Bažata 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) ze dne 24. 10. 2022 bylo 

posouzení dokumentace ve věci žádosti o určení statusu kanabidiolu (CBD), kanabigerolu (CBG) 

předložené na základě dokumentace předložené společností Unique therapeutics INC. odštěpný 

závod z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.  

KSBP požádala VVFaŽP o:  

1. vyhodnocení dokumentace předložené žádostí společnosti Unique therapeutics INC. 

odštěpný závod, které Odbor bezpečnosti potravin využije při rozhodnutí o statusu 

produktů Nano CBD 2% Cannabidiol, Nano CBG 2% Canabigerol, Nano CBD/CBG 2% 

Cannabidiol/Cannabigerol, z hlediska nařízení EP a R (EU) 2015/2283;  

2. vyhodnocení, zda byly předmětné složky doplňků stravy používány k lidské spotřebě 

v EU ve významné míře před 15. 5. 1997 v potravinách či doplňcích stravy a zda spadají 

do některé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) i) – x) nařízení (EU) 2015/2283 

o nových potravinách. 

Odborné stanovisko je dle dohody s KSBP realizováno v měsíci listopadu 2022 a bude 

odevzdáno na Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR dne 30. 11. 2022, tj. po termínu odevzdání 

Závěrečné zprávy o činnosti VVFaŽP v roce 2022.  
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2.5.7. Odborné stanovisko k definování termínů, které se používají v procesu 
hodnocení nových potravin 

 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

Zpracovali: RNDr. Václav Bažata, prof. Jana Hajšlová, CSc., doc. Ing. Aleš Horna, CSc. 

 

Předmětem žádosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) bude definování termínů, 

které se používají v procesu hodnocení nových potravin a rozdílů mezi nimi. Nutnost přesně 

definovat veškeré používané termíny v procesu hodnocení nových potravin současně vzešel jako 

požadavek z právního oddělení MZe ČR.  

Odborné stanovisko bude realizováno v měsících prosinci 2022 a lednu 2023. Plánovaný termín 

vyhotovení byl stanoven na 31. 1. 2023, tj. po termínu odevzdání Závěrečné zprávy o činnosti 

VVFaŽP v roce 2022. Dle dohody s KSBP bude stanovisko hrazeno z rozpočtu VVFaŽP na rok 

2022. 
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2.6. Seminář 
 

Vzhledem k nejasné prognóze šíření choroby Covid-19 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“. Seminář se měl 

uskutečnit v budově Ministerstva zemědělství ČR v plánovaném termínu v první polovině měsíce 

listopadu 2022. 

 

Zaměření plánovaného semináře a náměty témat jednotlivých příspěvků včetně okruhu 

přednášejících Vědecký výbor předběžně projednal na 52. zasedání dne 18. 6. 2020 a na 54. 

zasedání dne 14. 10. 2021. 

 

Zaměření a struktura neuskutečněného semináře byla Výborem znovu projednána na 56. zasedání 

dne 28. 4. 2022 za účasti pracovníků Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR.  

 

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

předmětem jednání na řádných zasedáních Výboru v roce 2023.   

 

Místo a termín konání semináře bude upřesněn po projednání členy Výboru na řádných zasedáních 

VVFaŽP v roce 2023.  
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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 2022 byly finanční prostředky na činnost Výboru naplánovány ve výši 537.190,- Kč bez 

DPH.  

Z plánované částky byly finanční prostředky vyčerpány v plné výši 537.190,- Kč bez DPH. 

V položce ad hoc výstupy došlo oproti plánu k navýšení čerpání o 8.810,- Kč. K uspoření 

prostředků naopak došlo v položkách náklady na studie ve výši 18.000,- Kč a náklady na 

reprezentaci ve výši 20.699,50 Kč (viz kapitola 3.1.). Jednotlivé nákladové položky jsou rozepsány 

v tabulce a věcném zdůvodnění čerpání jednotlivých položek. Rozdíly v čerpání finančních 

prostředků v jednotlivých položkách oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 byly předmětem 

jednání Výboru na 58. zasedání dne 23. 11. 2022 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 v roce 2022: 

 

 

Položka Plán Skutečnost Rozdíl 

Přímé náklady (Kč) (Kč) (Kč) 

1.1.1. Odměny členům VVFaŽP 115 000,00 144 889,50 -29 889,50 

1.1.2. 
Refundace mzdy tajemníka a 

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

1.1.3. Náklady na studie 105 000,00 87 000,00 +18 000,00 

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 9 301,00 +20 699,50 

1.1.6. 
Náklady na ad hoc výstupy  

(odborná stanoviska) 
37 190,00   46 000,00   -8 810,00   

Nepřímé náklady    

1.1.7. Režie VÚRV, v. v. i. 15% 80 578,50 80 578,50 0,00 

Celkem bez DPH 537 190,00 537 190,00 0,00 

DPH (21 %) 112 809,90 112 809,90 0,00 

Celkem 649 999,90 649 999,90 0,00 

Celkem po zaokrouhlení 650 000,00 650 000,00 0,00 
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3.2. Věcné zdůvodnění jednotlivých položek 
 

Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu práce na rok 2022: 

 

1. Odměny členů výboru:  

V této položce jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami členů Výboru za činnost vykonanou 

v rámci aktivit Výboru v příslušném roce. 

 

 

2. Refundace mzdy tajemníka a předsedy Výboru:  

V 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:  

Oproti schválenému Plánu práce VVFaŽP na rok 2022 se Vědeckému výboru podařilo ralizovat 

celkem 4 z 5 plánovaných vědeckých studií. Důvodem je dlouhodobý studijní pobyt odborného 

garanta studie č. 2 „Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizika“, 

Ing. Jibana Kumara, Ph.D., ve Velké Británii v délce trvání do prosince 2022. Realizace studie byla 

po projednání členy Výboru na 57. zasedání dne 9. 11. 2022 přesunuta na rok 2023. Název studie 

bude zahrnut do návrhu Plánu práce VVFaŽP na rok 2023 pod pořadovým číslem 2. Zpracování 

studie bude probíhat podle parametrů schválených na 55. a 56. zasedání Výboru (viz Zápis z 55., 

56. a 57. zasedání VVFaŽP). Uspořené prostředky na studii ve výši 18.000,- Kč byly využity na 

mimořádné odměny členům Výboru za aktivity a konzultační činnost pracovníkům Odboru 

bezpečnosti potravin MZe ČR v oblasti nových potravin nad rámec schváleného Plánu práce 

VVFaŽP na rok 2022 a na dofinancování ad hoc výstupů nad rámec schválených finančních 

prostředků v položce 1.1.6. „Náklady na ad hoc výstupy (odborná stanoviska)“. 

 



 VĚDECKÝ VÝBOR 
 FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2022 

  

 

49 

 

Plánované studie: 

▪ Prostředky biologické a nechemické ochrany povolené v EU a možnosti jejich 

používání v ČR a pomocné prostředky využitelné v ochraně rostlin 

Odborný garant: Ing. Martin Bagar, Ph.D. 

 

▪ Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizika 

Odborný garant: Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

 

▪ Šíření nových bakteriálních patogenů kulturních rostlin a jejich rizika  

Odborný garant: Ing. Václav Krejzar, Ph.D. 

 

▪ Rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů do potravního řetězce 

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

 

▪ Rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopných semenech a 

výrobcích z nich  

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 

 

  
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“.  

 

Vzhledem k nejasné prognóze šíření choroby Covid-19 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“. V roce 2022 se 

uskutečnily dvě zasedání Vědeckého výboru prezenční formou a jedno zasedání formou on-line 

prostřednictvím MS Teams. Činnost výboru byla v průběhu roku 2022 zajišťována převážně 
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elektronickou komunikací předsedou a tajemníkem Výboru. Z položky bylo oproti plánu 30.000,50 

Kč čerpáno 9.301,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek za neuskutečněný seminář a jedno zasedání 

prezenční formou činí 29.699,50 Kč (viz kapitola. 3.1.).  

 

Uspořená částka byla předmětem jednání na 58. zasedání VVFaŽP dne 23. 11. 2022. Na návrh 

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

částka využita takto: (i) dofinancování odborného stanoviska 6-2022 nad rámec schválených 

finančních prostředků v položce 1.1.6. „Náklady na ad hoc výstupy (odborná stanoviska)“; 

(ii) dofinancování odborného stanoviska 7-2022 nad rámec schválených finančních prostředků 

v položce 1.1.6. „Náklady na ad hoc výstupy (odborná stanoviska)“; (iii) jako mimořádná odměna 

pro členy Výboru za konzultační činnost pracovníkům Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR 

v oblasti nových potravin nad rámec schváleného Plánu práce VVFaŽP na rok 2022.  

 

 

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 2022 

požádán prostřednictvím zakázkových listů Koordinační skupiny bezpečnosti potravin o celkem 

7 odborných stanovisek. Celkové náklady ve výši 46.000,- Kč vynaložené na odborná stanoviska 

oproti plánu překročily schválené náklady 37.190,- Kč v položce 1.1.6. „Náklady na ad hoc výstupy 

(odborná stanoviska)“ o 8.810,- Kč. Navýšené prostřeky byly uhrazeny z uspořených prostředků 

v položkách 1.1.3. „Náklady na studie“ a 1.1.5. „Náklady na reprezentaci“ (viz kapitola. 3.1.). 

 

Stanoviska: 

▪ 1/2022 - Odborné stanovisko ke statutu látky meso-zeaxanthin, součásti produktu 

MacuShield™, jako formy ostatních látek s ohledem na to, zda podléhá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

▪ 2/2022 - Odborné stanovisko k posouzení taxonomie rodu Chlorella a jejího významu 

s ohledem na nové potraviny 

Odborný garant: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. 
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▪ 3/2022 - Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod 

jejich získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

▪ 4/2022 - Odborné stanovisko ke statutu složky potravin L-alfa-glyceryl fosforyl 

cholinu včetně metod jeho získávání s ohledem na to, zda podléhají nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

▪ 5/2022 - Odborné stanovisko k posouzení statusu hyaluronátu sodného získaného 

fermentačním procesem bakterie Streptococcus equi subsp. zooepidemicus dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

▪ 6/2022 - Odborné stanovisko ke statutu konopných izolátů CBD, CBG, včetně metod 

jejich získávání jako součásti produktů s ohledem na to, zda podléhají nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

▪ 7/2022 - Odborné stanovisko k definování termínů, které se používají v procesu 

hodnocení nových potravin 

Odborný garant: RNDr. Václav Bažata 

 

 

7. Režie:  

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

v roce 2022 a zahrnuje nepřímé náklady na energie, úklid, ostrahu objektu, administraci, kancelář 

apod.  

Celková výše vynaložených režijních nákladů činí 80.578,50 Kč bez DPH.  
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4.  ZÁVĚRY 
  

▪ V roce 2022 se uskutečnily dvě zasedání Vědeckého výboru prezenční formou a jedno 

zasedání formou on-line prostřednictvím MS Teams. Činnost Výboru byla v průběhu roku 

2022 dále zajišťována 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 2022.  

 

▪ V roce 2022 došlo k výměne na pozici člena Výboru. Na 54. zasedání VVFaŽP dne 14. 10. 

2021 Výbor přijal rezignaci prof. RNDr. Lubomíra Opletala, CSc. na pozici člena VVFaŽP 

od 1. 1. 2022. Na 56. zasedání VVFaŽP dne 28. 4. 2022 byl novým členem Výboru 

jmenován doc. Ing. Aleš Horna, CSc. z Institutu nutrice a diagnostiky v Pardubicích 

 

▪ 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 

vzhledem k nejasné prognóze šíření choroby Covid-19 přesunuto na rok 2023. 

 

▪ Předseda Výboru se zúčastnil pravidelného zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti 

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

 

▪ Vědecký výbor v roce 2022 zajistil vypracování celkem čtyř vědeckých studií zaměřených 

na: možnosti používání pomocných prostředků v ochraně rostlin; rizika šíření nových 

bakteriálních patogenů kulturních rostlin; rizika přenosu pyrrolizidinových a tropanových 

alkaloidů do potravního řetězce; rizika přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu 

v konopných semenech.  
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▪ Na žádost Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) bylo vypracováno celkem 

7 odborných stanovisek zaměřených na posouzení statutu látky meso-zeaxanthin; 

konopných izolátů CBD, CBG; L-alfa-glyceryl fosforyl cholinu; hyaluronátu sodného 

získaného fermentačním procesem bakterie Streptococcus equi subsp. zooepidemicus; 

posouzení taxonomie rodu Chlorella s ohledem na definici nové potraviny; definování 

termínů, které se používají v procesu hodnocení nových potravin 

 

▪ Nadále fungují webové stránky Vědeckého výboru http://www.phytosanitary.org, které byly 

zprovozněny ke komunikaci fytosanitárních rizik s veřejností. 

http://www.phytosanitary.org/

