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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí byl ustaven při Výzkumném ústavu
rostlinné výroby 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 Praze –
Ruzyni. Výbor funguje od 1. srpna 2002. Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 19
řádných zasedání. Bylo uspořádáno celkem 5 seminářů komunikující zjištěná rizika.
V roce 2003 na téma „Rizika pesticidů a škodlivých organismů v
agroekosystémech“, a v roce 2005 na téma „Přínosy a rizika geneticky
modifikovaných organismů využívaných v zemědělství a potravinářství ve vztahu k
bezpečnosti potravin a k ochraně životního prostředí“. V roce 2006 Monitoring škůdců
v potravinářství a zemědělství“ V roce 2007 „ Řízení rizik hlodavců v potravinářství a
zemědělství“ a „Pesticidy v potravním řetězci člověka“ Dále se Výbor podílel na
organizování mezinárodní konference IOBC(OILB). Bylo zpracováno téměř 100 studií
Výboru (podkladové materiály pro práci členů), byly zprovozněny webové stránky
Výboru a vypracováno několik stanovisek pro Koordinační skupinu bezpečnosti potravin.
Ve Výboru pracují přední odborníci z univerzit a výzkumných ústavů z celé České
republiky. Složení Výboru je stejné od jeho založení (viz kapitola 1.1). V následném
roce však dojde ke změnám v důsledku dosažení důchodového věku některých členů
výboru. V roce 2005- 2007 došlo ke 3 změnám na postu tajemníka Výboru.

1.1. Složení Výboru
předseda Výboru:
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha

místopředsedkyně Výboru:
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická,
Praha

členové Výboru:
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX/TOCOEN, Brno

Mgr. Světlana Sýkorová, CSc.
(abdikovala)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha
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Prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc. (abdikoval)
Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně
Prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc. (abdikovala)
Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně
Doc. RNDr. Ing. František Kocourek,
CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha
Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Ladislav Kučera, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha
Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Praha
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářství, Troubsko
Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc.
(abdikoval)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha
Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Bohumil Vokál, CSc.
(abdikoval)
Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův
Brod

Tajemník/ Tajemnice Výboru:
Ing. Veronika Větrovská 19.2- 10.5.2007
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Ing. Radek Aulický (dočasně jmenován) 1.11.2007- 29.2.2008
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
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V roce 2007 se uskutečnila 3 řádná zasedání Vědeckého výboru.

V roce 2007 se

uskutečnily dva semináře komunikující zjištěná rizika v rámci řešených projektů s orgány
státní správy. Byly připraveny nové webové stránky (viz. příloha ). Předseda Výboru se
zúčastnil pravidelných zasedání KS a diskusních fór a dalších pracovních porad na
Mze ČR. Předseda Výboru se zúčastnil
Bratislava, Berlín).

dvou mezinárodních zasedání EFSA (

Celkem bylo v tomto roce financováno 10 studií, které se opět

zaměřily na aktuální témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím
věnována dostatečná pozornost. (Pozn. Původní rozpočet byl začátkem roku zkrácen a
navíc došlo k odpočtu DPH a z tohoto důvodu byl počet studií krácen o 5 a počet
validačních studií krácen o 1 oproti plánu.) Studie pro Výbor zpracovali odborníci z
několika různých institucí, případně na nich spolupracovali přímo někteří členové
Výboru. Byla sledována vědecká činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a
orgánech státní správy ČR při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast
vědeckého výzkumu, která hledá a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik
(návrh předsedy Koordinační skupiny). Na základě vyhodnocení aktuálních rizik
z validačních studií byl týmem úspěšně podán MŠMT komplexní výzkumný projekt
zabývající se výzkumem skrytých mykotoxinů (VŠCHT, VUP Troubsko, VURV,v.v.i. a
další spoluřešitelské týmy). Očekává se že v roce 2008-2010 budou výsledky činnosti
výboru a výzkumného projektu prezentovány EFSA.
Webové stránky výboru http://www.phytosanitary.org/ jsou věnovány činnosti
Výboru, jeho členům, řešeným projektům atd. Byly však problémy s jejich funkcí

,

postupně však byly problémy odstraněny a byly zprovozněny ke komunikaci rizik s
veřejností. Nutná je však jejich obsahová aktualizace. V současné době byl vytvořen
návrh na jejich nový formát. Nebyla úspěšně dořešena personální stránka vědeckého
tajemníka. Na začátek roku 2008 bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení nového
tajemníka výboru. Koncem o roku 2007 byla vědeckému výboru novým ředitelem ústavu
přidělena ½ místnosti k užívaní pro potřeby výboru. Ke konci roku 2007 abdikovalo
několik členů výboru na svoji funkci vzhledem k dosažení důchodového věku. Nutnost
řešit problém vyhledání nových kandidátů a jejich jmenování do uvolněných funkcí.
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2.1. Plán činnosti Výboru na rok 2007
Jako každý rok se členové Výboru shodli na plánu činnosti, který navazoval na
činnost Výboru v minulých letech.
Výbor se bude v roce 2007 dále věnovat prioritním problémům z hlediska jejich
aktuální potřebnosti a problémům zadaným Koordinační skupinou.
Finanční rozpočet Výboru počítá s částkou 2.650.000 Kč, která bude využita na
zpracování hodnocení rizik ve formě 15 projektových studií a 2 validačních studií. Dále
pak bude

zpracovávat aktuální podkladové materiály pro zajištění činnosti Výboru a

zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou (KS). Dále pak ke krytí
nákladů na zprávu a inovaci webových stránek výboru, uspořádání seminářů a tisk a
dotisk informačních publikací (sborník) z těchto seminářů, na osobní náklady, režii a
ostatní náklady (viz další body plánu činnosti).
V oblasti komunikace rizik uspořádat celodenní seminář pro státní zprávu a školy:
Kontaminanty v zemědělsko průmyslovém řetězci

(odborným garantem akce za

Výbor Fytosanitární bude doc. Ing. RNDr. F. Kocourek CSc. a Prof. J. Hajšlová CSc.).
Vydat sborník z tohoto semináře (garantem vydání sborníku je sekretariát Výboru
fytosanitárního a životního prostředí)V oblasti komunikace rizik uspořádat seminář „
Management rizik spojených s výskytem hlodavců v zemědělství a potravinářství“odborným garantem akce za Výbor Fytosanitární bude

ing. Stejskal, externím

odborným garantem Doc. Rodl . Státní zdravotní ústav.)
Vydat sborník z tohoto semináře (garantem vydání sborníku je sekretariát Výboru
fytosanitárního a životního prostředí)
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
Využití informací získaných v rámci programů monitoringu realizovaných v rámci
resortu MZe, MŽP a MZd.
Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích
spolupracovníků.
Legislativa a bezpečnost potravin. Sestavení a upřesnění pojmů a terminologie.
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Biotická rizika škodlivých organismů a jejich produktů v prostředí, v zem. Výrobě a
v rostlinných produktech. Vyhodnocování „pest-risk“ a potenciál šíření škůdců.
Abiotická nebezpečí (pesticidy, těžké kovy) a míra aktuálního rizika v životním
prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.
Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech
a v životním prostředí.
Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.
Povodně, mezinárodní terorismus a bezpečnost potravin v ČR.
Rizika GMO agroekosystém.
Sledovat vědeckou činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a orgánech státní
správy ČR při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast vědeckého
výzkumu, která hledá a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik (návrh předsedy
Koordinační skupiny).
Vyhledávání a mapování externích odborných pracovníků a vytvoření jejich
databáze, její průběžné doplňování.
Uskutečnit společné setkání předsedů a místopředsedů, a společné pracovní
zasedání členů Vědeckých výborů s cílem vzájemně harmonizovat činnost a
specifikovat mechanismus spolupráce zejména v interdisciplinárních oblastech.
Analyzovat priority vyhlášené v 6. rámcovém programu EU, zejména v oblasti „Food
Quality and Safety“, s cílem promítnout relevantní aspekty do činnosti výboru.
Koordinovaně s ostatními výbory navázat spolupráci s experty z EU (koordinace prof.
Hajšlová).
Zpracovávání abstraktů a dalších materiálů, aktualizace a vedení webových stránek –
sekretariát Výboru.
V průběhu roku 2007 zorganizovat 4 řádná zasedání Výboru.
Zajišťovat zprávu, údržbu aktuálnost stránek vědeckého výboru. Umísťovat studie a
veřejné zprávy na webové stránky výboru.
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2.2. Zadané projekty na rok 2007
2.2.1. Projekt č. 1
ALERT: PILOTNÍ VALIDAČNÍ STUDIE

Kritické zhodnocení environmentální zátěže agrárního ekosystému ČR z hlediska
produkce bezpečných bioplodin.
Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a kol. (VŠCHT, VÚPT , VÚRV,v.v.i. )

Bioprodukce neboli ekologická produkce zemědělských plodin se stala nedílnou
součástí agrokomplexu. Její podíl má vzrůstající tendenci a výměra v řádech procent orné půdy je
významným argumentem pro podrobnější studia této problematiky. Dalším argumentem je
zvýšený zájem spotřebitelů, kteří budou stále více preferovat kvalitní a zdraví bezpečné
potraviny. Tato věta ale nemá vyjadřovat za prvé to, že by na trhu byly zdraví nebezpečné
potraviny, a za druhé také to, že by automaticky produkty biozemědělství byly kvalitnější a
bezpečnější než produkty konvečního zemědělství. Je třeba shromáždit recentní údaje a kriticky
zhodnotit environmentální zátěž agrárního ekosystému právě z hlediska produkce bezpečných
biosurovin a potravin. Základními cíly byly Přehled produkce bioplodin v ČR Fytopatologické a
související kvalitativní aspekty bioprodukce. V posledních letech výrazně vzrostla poptávka po
produktech ekologického zemědělství, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa. S tím
úzce souvisí současný trend neustále rozšiřovat plochy ekologicky obhospodařované půdy.
Vzhledem k tomu, že se konvenční zemědělství v mnoha zemích potýká v dnešní době s řadou
problémů, jeví se ekologický způsob hospodaření pro mnohé zemědělce jako vhodná alternativa.
Významným rozdílem od konvenčního zemědělství je celkový „zodpovědný“ pohled na
problematiku životního prostředí s akcentem na trvalou udržitelnost. Konvenční zemědělství se
naproti tomu snaží pomocí zvyšování vstupů do výrobního procesu, např. dávek hnojiv, rozsáhlé
chemické ochrany rostlin a technické vybavenosti, dosahovat co nejvyšší produkce. To má ovšem
nevyhnutelně za následek negativní dopad na ekologickou rovnováhu.
Ekologický způsob produkce s sebou přináší také nový pohled na kvalitu plodin. Jakost
produktů pocházejících z ekologického zemědělství má zcela jiný rozměr, je chápána
komplexněji jako výsledek kvality celého zemědělského systému a má proto v tomto pojetí
maximální prioritu. Zvýšená pozornost je věnována souvislostem mezi potravinami a zdravím,
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přičemž kvalita technologická či vnější vzhled se považuje za méně významné. V současné době
existuje několik studií, zabývajících se posouzením kvality plodin z ekologické a konvenční
zemědělské produkce s cílem objektivně zhodnotit možné rozdíly v jednotlivých jakostních
parametrech. Největší pozornost oponentů či kritiků je v souvislosti s ekologicky pěstovanými
plodinami věnována otázkám zdravotní nezávadnosti. Sledovány jsou zejména hladiny
mykotoxinů a jiných přírodních toxinů, obsahy dusičnanů, dále pak toxické kovy ale i rezidua
pesticidů, jako markery dodržování závažných technologických postupů. Zmíněné přírodní
toxiny, reprezentující vesměs produkty sekundárního metabolismu, jsou součástí přirozeného
ochranného systému rostlin. Tabulka 1 dokumentuje jejich rozsáhlý výskyt v řadě zemědělských
plodin. Ve zvýšené míře je rostlina produkuje ve stresových situacích (poranění, napadení škůdci,
nevhodné podmínky pěstování či skladování), které jsou v případě ekologické produkce
pravděpodobně častější. Na tyto aspekty se nesmí zapomínat při šlechtění nových odrůd pro
ekologické zemědělství, kdy je preferována vyšší odolnost proti škůdcům. Rezistence je často
spojena právě s vyšší hladinou přírodních toxinů. Je nutné konstatovat, že dosud publikované
studie však tuto domněnku jednoznačně nepotvrdily a naopak poukazují na to, že významný vliv,
pokud jde o přírodní toxiny, sehrává zejména genetická dispozice rostliny. Někteří stoupenci
ekologických směrů považují charakterizaci kvality pomocí laboratorního stanovení významných
komponent za nedokonalé, nedostatečně vystihující podstatu a pozitivní vliv ekologických
produktů na živý organismus a snaží se demonstrovat kvalitu biopotravin pouze pomocí
biologických testů. Některé z nich s ohledem na netradiční aplikované metodiky vyvolaly značné
diskuse. Snahou odborníků je neopomenout ani možnou "zvláštní" podstatu ekologicky
pěstovaných produktů.
V současné době jsou platnými pravidly pro ekologické zemědělství v České republice zákon č.
242/2000 Sb. (zákon) a Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (nařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon a nařízení upravují systém certifikace bioproduktů a biopotravin nebo krmiv, jejich
označování a prodej, včetně dovozu a vývozu, jakož výkon kontroly a dozoru. Od data vstupu ČR
do EU (1.5.2004) platí v ČR přímo nařízení Rady (EHS) 2092/91 o ekologickém zemědělství.
Zákon proto upravuje pouze ty oblasti, které nejsou v nařízení upraveny a EU je ponechává na
národní úpravě jednotlivých členských zemí. Oba uvedené předpisy jsou dostupné např. na
webových

stránkách

Kontroly

ekologického

zemědělství

(KEZ)

na

http://www.kez.cz/main.php?pageid=225.
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Produkty vyrobené za podmínek uvedených v zákoně č. 30/2006 Sb. (úplné znění zákona
č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství) jsou označovány jako tzv. bioprodukty a
biopotraviny.

Tabulka 1 Výskyt přírodních toxinů v zemědělských plodinách
(NETTOX: EU-Air Concerted Action 1995-1997, BASIS 1999-2001)

Přírodní toxiny

Rostliny

Alkenyl benzeny

Myristicaceae, Labiatae, Lauraceae, Piperaceae

Antrachinony

Polygonaceae

Kapsaicinoidy

Solanaceae

Kumariny

Leguminosae, Rubiaceae, Umbelliferae

Kumestany

Leguminosae

Kukurbitaciny

Cucurbitaceae

Kyanogenní glykosidy

Leguminosae, Gramineneae, Rosaceae

Furokoumariny

Apiaceae, Rutaceae,

Glukosinoláty

Cruciferae

Glykoalkaloidy

Solanaceae

Glycyrrhizinová kyselina

Leguminosae, Sapindaceae

Hydrazony

Morchellaceae

Inhibitory proteinas

Leguminosae

Isoflavonoidy

Leguminosae, Rosaceae, Vitaceae

Lektiny

Leguminosae

Laktony sesquiterpenů

Asteraceae, Convolvulaceae, Rutaceae, Umbelliferae

Nitrily

Leguminosae

Oligosacharidy

Leguminosae

Oxaláty

Chenopodiceae

Phenylhydraziny

Agaricaceae

Pyrrolizidinové alkaloidy

Asteracea, Boraginaceae, Leguminosae, Sapindaceae

Quinolizidinové alkaloidy

Berberidaceae, Chenopodiaceae, Leguminosae,
Solanaceae
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Saponiny

Leguminosae

Toxické aminokyseliny

Leguminosae

Toxické mastné kyseliny

Cruciferae

Toxické pyrimidiny

Leguminosae

Xanthinové alkaloidy

Buttneriaceae, Rubiaceae, Theacea

V posledních letech se začíná objem prodaných bioproduktů a biopotravin významně
zvyšovat, k čemuž bezesporu přispělo i zavedení prodeje v řetězci supermarketů a hypermarketů i
zahájení prodeje po Internetu. Tato skutečnost přispěla k snadnější dostupnosti produktů
ekologického zemědělství pro širokou veřejnost. V kvalitě “bio“ se prodávají především výrobky
cereální, včetně mouky, bylinné čaje, víno, sojové výrobky, z živočišných výrobků kromě biohovězího masa je možno zakoupit především mléko a mléčné výrobky. V nabídce bioproduktů
z ekofarem zatím chybí ve větší míře produkce olejnin (kromě máku), drůbežího masa a vajec.
Nedostatečná je ale i nabídka čerstvého ovoce a zeleniny. Jak již bylo naznačeno, důvodem
zvýšeného zájmu spotřebitelů o bioprodukty je snížený obsah nežádoucích kontaminujících látek
(reziduí pesticidů, umělých hnojiv, potravinových aditiv, těžkých kovů), dále pak očekávaný
zvýšený obsah některých živin (vitamínů, minerálních látek), vyšší obsah vlákniny, výraznější
senzorické vlastnosti (chuť a vůně), lepší skladovatelnost a

uchovatelnost. Mezi limitující

aspekty biopotravin patří možná větší pravděpodobnost výskytu mykotoxinů a také možný vyšší
obsah výše diskutovaných přírodních toxických látek (alkaloidy apod.), dále horší technologická
jakost (např. nižší obsah lepku u chlebového obilí), horší dostupnost biopotravin pro spotřebitele
a taktéž omezený sortiment. Limitující skutečností je i vyšší cena v porovnání s konvenčními
potravinami, která souvisí s vyššími náklady. Kvalita vlastního produktu v ekologickém
zemědělství je chápána jako jeden z nejdůležitějších parametrů hodnocení, neboť odráží výsledek
kvalitu celého zemědělského systému. Hlavní důraz je kladen na kvalitativní vlastnosti produktů,
jako jsou minimální hladiny cizorodých látek, čerstvost, přirozenost, vnitřní nutriční a
fyziologické vlastnosti, např. biologická hodnota bílkovin, obsah vitamínů a minerálních látek,
chuť atd.

Zárukou kvality ekologických produktů je kontrolovaný způsob jejich produkce

(pěstování plodin, chov zvířat a způsob zpracování produktů) za přísně stanovených pravidel.
Nutriční hodnota, nebo-li výživová hodnota, vyjadřuje obsah látek, které se příznivě uplatňují
v lidské výživě a jejich vzájemné poměry. Jedná se především o bílkoviny, tuky obsahující
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esenciální mastné kyseliny, dieteticky významné polysacharidy (vláknina), vitamíny, enzymy,
nezbytné minerální prvky atd. Hygienicko-toxikologická jakost se odvíjí zejména od stupně
kontaminace produktů cizorodými a toxickými látkami či sloučeninami s nežádoucími
biologickými účinky. Zdravotně-hygienické hledisko je bezesporu hlavní motivací zájmu
spotřebitelů o biopotraviny. Je nutné však podotknout, že dosud žádná z realizovaných studií
nebyla natolik komplexní, aby byly shledány významné rozdíly v obsahu toxických kovů
u vzorků z ekologické a konvenční produkce. Při ekologické produkci jsou minimalizovány až
zcela eliminovány chemické prostředky pro ochranu rostlin a dochází tak ke snížení rizika
kontaminace bioproduktů rezidui pesticidů. Z dosavadních hodnocení obsahu dusičnanů je
pravděpodobné, že ekologické produkty budou kvalitnější, ale v některých případech při
používání výhradně statkových hnojiv tomu tak být nemusí. Z hlediska hygienické jakosti je
důležité v zemědělských produktech sledovat hladiny mykotoxinů a jiných přírodních toxinů.
Technologická kvalita vystihuje vhodnost plodiny pro různé způsoby zpracování za
průmyslových a kulinárních podmínek (loupatelnost, výtěžnost, barevná stálost, vhodnost
k vaření, pečení), odolnost proti mechanickému poškození, skladovatelnost atd.. Produkty
z ekologického zemědělství vykazují většinou menší skladovací ztráty. Konvenční produkty mají
díky dusíkatým hnojivům větší obsah vody a méně sušiny. Pro škrobárenský průmysl je např.
důležitý obsah sušiny v bramborové hlíze, ten však závisí převážně na odrůdě brambor. U
ekologicky pěstovaných obilovin bývá často nižší obsah lepku (důležitý ukazatel pro pekárenské
využití)

a tím celkově snížená technologická jakost. Důležitým parametrem hodnocení je

senzorická jakost. Výrobky jsou řazeny do jednotlivých jakostních tříd podle vnějších znaků jako
je velikost, tvar, hmotnost, barva a vnější vzhledová bezchybnost. Požadavky, které mají výrobky
splňovat, jsou pro jednotlivé jakostní třídy definovány normou a zařazení výrobků do určité třídy
je pak směrodatné pro cenovou relaci. Za určitých okolností vnější vzhled ekologicky pěstované
zeleniny může být horší než u konvenční (není to však pravidlem), problémem může být
nejednotnost vzhledu ekologických plodin. Brambory z ekologického zemědělství jsou zpravidla
drobnější, s pevnější slupkou a kompaktnější dužinou. Tyto vlastnosti zvyšují odolnost hlíz proti
mechanickému poškození. Bio-brambory vykazují většinou lepší skladovatelnost.
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2.2.2. Projekt č. 2
Alternativy k toxickým fumigantům v ochraně zemědělských a potravinářských
provozů
Garant: Ing. Jaroslav Kolář, MVDr J. Plachý (DDD servis)

V rámci projektu bylo analyzovány varianty náhrady za toxické fumiganty v zemědělských a
potravinářských komoditách. Mezi aktuálně dostupné alternativy patří: a) Přípravky na bázi CO2
(Např. ECO2FUME™ Phospine fumigant) Fosfin z ocelových láhví dovoluje lepší a lacinější
fumigaci skladovaného zrní ne MBA (EPA registrován v srpnu 2000 jako „Fast track“ alternativa
metylbormidu . ECO2FUME™ Phospine fumigant je nová formulace fosforovodíku umožňuje
nové dávkování v případě úniku nebo špatného počasí. Od jeho registrace se tento fosfin ukázal
jako výtečný fumigant pro komodity. V současné době se provádí výzkum ke zlepšení této
formulace, aby byla lacinější než pevná formulace tím, že se 100% fosfin dává do láhví a mixuje
se se vzduchem/CO2. b) Integrovaný systém známý jako: „Commodity Pest Management“. Je
systémová metoda uchovávání komodit a jiných komodity v příznivých podmínkách s cílem
předejití tomu, aby se škodlivé organizmy staly rizikovým faktorem. d/ Alternativní fumiganty
(např. sulfurylfluorid, ProFume Fumigant Gas,) V některých státech byl registrován tento
fumigant k použití pro zrní a speciální komodity včetně sušeného ovoce a ořechů. e/ kombinace
tradičních insekticidů do nových fromulací ( např. Storicide™ ) Tento nově registrovaný
fumigant užívá Reldan™ a Tempo™ v kombinaci podobně jako to dělával malathion. Tato
technika by mohla nahradit fumigaci pšenice a jiného drobného zrní. f/ Nové účinné látky (
(např. Spinosad™) . V současné době se v USA zkoumá užití vyzkoušeného biologického
pesticidu zvaného Spinosad jako protektantu zrní. Očekává se vyřízení registrace pro zrní.
Výzkum na univerzitě ukázal, že tato technika je účinná při nahrazení fumigantů. g/ Rozsivkové
zeminy a inertní popraš. i/ Růstové regulátory vývoje škůdců (IGR) Mimo Evropu již tento
IGR dostal jeden z přípravků ( např. Diacon II™ ) výjimku k tolerancí k aplikaci na potraviny a
zrní. To dovoluje, aby registrovaný pesticid byl inkorporován do potravin požívaných
spotřebiteli. IGRs budou hrát důležitou roli v budoucích IPM programech.
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2.2.3. Projekt č. 3
Přehled aktuelních problémů v oblasti chemické bezpečnosti
Garant: Doc. Vladimír Kocourek, CSc.

V posledních letech výrazně přibylo informací o celé řadě potenciálně toxických chemických
látek pronikajících do potravních řetězců. Nová rizika jsou odhalována v důsledku prudkého
rozvoje stále citlivější analytické techniky a jako výstupy rozsáhlých toxikologických studií.
Určitým problémem je skutečnost, že vědecké hodnocení každého nového rizika (identifikace
nebezpečí, popis nebezpečí, odhad expozice, charakterizace rizika) je poměrně zdlouhavé a
paralelně s ním nutně již probíhá i nezbytná komunikace rizika, která nemusí být - pro nedostatek
vědeckých podkladů - vždy úplně korektní. V důsledku toho dochází velmi často ke změnám
priorit ve výzkumu i v regulatorní sféře. Samotné informace o problémech v oblasti chemické
bezpečnosti potravin bývají poněkud roztříštěné a pokud jsou vnímány izolovaně od ostatních
aspektů (souvisejících například s nutriční hodnotou potravin, se specifickými dietárními
potřebami určitých skupin konzumentů apod.), pak mohou zkreslit skutečnou závažnost situace a
vést k nesprávným rozhodnutím. Tato studie by proto měla poskytnout stručný ale vyvážený
přehled aktuálních problémů především v oblasti potravin rostlinného původu.
Studie bude zpracována dle potřeb specifikovaných Fytosanitárním výborem v dohodnutém
termínu.
Cílem studie je shrnout současné poznatky především o aktuálně diskutovaných problémech
v chemické bezpečnosti potravin, ať již se jedná o rezidua, migranty, přídatné látky, či „nové“
kontaminanty, včetně tzv. procesních kontaminantů. Studie bude vycházet především
z oficiálních dokumentů a monografií publikovaných mezinárodními organizacemi a měla by
sloužit k rychlé orientaci v této velmi dynamické oblasti a pro usnadnění vyhledání zdrojů
relevantních informací.
2.2.4. Projekt č. 4
Zhodnocení vlivu dopravní zátěže regionu na kontaminaci plodin
Garant: Doc. Vladimír Kocourek, CSc.

Dominantním zdrojem toxických semivolatilních (a volatilních) organických látek v agrárním
ekosystému jsou imise, které pocházejí z různých anthropogenních aktivit. Zdroje (organického i
anorganického) znečištění prostředí je možné rozdělit na mobilní, kde hlavní příspěvek tvoří
emise z dopravních prostředků a stacionární (ze spalovacích procesů, průmyslových výrob a
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odpadového hospodářství, energetiky, zemědělství aj.). Složení emisí z dopravních prostředků je
závislé na typu motoru, provozních podmínkách a palivu. Například obsah PAU v samotných
palivech a motorových olejích se často pohybují až na hladinách mg/kg. Ačkoli největší podíl na
emisích z mobilních zdrojů mají spalovací motory, PAU se dostávají do prostředí také vlivem
opotřebení asfaltových vozovek, pneumatik a olejových náplní motorů vozidel. Vliv dopravní
zátěže území na kontaminaci plodin, krmiv a následně i potravin bývá sice často zmiňován,
dlouhodobých případových studií, které by poskytly reálná a validní data, v ČR však není
publikováno příliš. Pro posouzení úrovně zátěže určité lokality dopravní infrastrukturou
(současnou či plánovanou) jsou srovnávací data cenná.
Studie podá obecný přehled problematiky a poté na základě již realizované tříleté případové
studie budou prezentována konkrétní data o zátěži modelové lokality (okolí letiště Praha –
Ruzyně) polycyklickými aromatickými uhlovodíky, stopovými prvky a těkavými látkami
přítomnými v ropných palivech. Jako indikátory znečištění vegetace byla vybrána jablka,
pšenice, listy jahodníku a trvalý travní porost.
2.2.5. Projekt č. 5
Metody odběru vzorků na přítomnost kontaminantů v potravinářství a
zemědělství.
Garant: Dr. V. Schulzová a kol. (VŠCHT, VÚRV v.v.i)

Evropská unie (EU) představuje veliký trh, který prošel procesem odstraňování tržních bariér
mezi členskými zeměmi. Jakkoliv je tento proces ekonomicky prospěšný, bude klást velké
požadavky na monitorování /roz/šíření škůdců a na jejich karanténu. Po několika skandálech se
zamořenými potravinami je stále více zřejmé, že úroveň lokální kontroly a monitorování škůdců
ve skladovaném obilí může mít mezinárodní důsledky, neboť skryté napadení, fragmenty škůdců
a alergické výměty se mohou šířit v celém potravinovém řetězu v rámci Evropské unie. Země EU
procházejí procesem unifikace protokolů určených k vyhodnocování zamoření a rizik zamoření.
Nicméně jednotný přístup k odběru vzorků a interpretaci populací škůdců ve skladovaném obilí
dosud neexistuje. Tato studie měla za cíl prozkoumat, zda užití různých postupů při sběru vzorků
a extrakci škůdců by vedlo k rozdílnému hodnocení populací škůdců. Porovnávali jsme různé
způsoby odběru vzorků (sběr z povrchu ručně za pomoci lopatky oproti odběru dvoukomorovým
vzorkovačem) a různé extrakční metody (automatický prosev ve srovnání s Tullgrenovým
přístrojem). Jako modelové prostředí byl zvolen silně napadený podlahovýn sklad obilí. Bylo
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identifikováno celkem 8 druhů roztočů, 7 druhů brouků a 2 druhy pisivek . Hustota populací
škůdců byla v rozmezí od 0–12 jedinců ve vzorku (200 g) u pisivek, 0–14 u brouků a 2–25060 u
roztočů. Shledali jsme, že povrchový odběr byl významně efektivnější než odběr
dvoukomorovým vzorkovačem a že Tullgrenův přístroj zachytil ve vzorcích soustavně, nikoliv
však významně, více hmyzu než automatický prosev. Počet zachycených druhů nebyl ovlivněn
ani způsobem odběru vzorků ani extrakční metodou. Tato studie ukázala jasný rozdíl mezi
hustotou zamoření a hodnocením prostorové distribuce v závislosti na použitém metodě odběru
vzorků. Z těchto nálezů vysvítá, že je nezbytně potřebná jednotná evropská směrnice pro odběr
vzorků. Obrázek 1: Case study projektu č. 5 : Různé metody odběru vzorků a různé metody
extrakce vedou k různým výsledkům výskytu analytů ve vzorkovaném substrátu.
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Obrázek 1: Case study projektu č. 5 : Různé metody odběru vzorků a různé metody extrakce
vedou k různým výsledkům výskytu analytů ve vzorkovaném substrátu.

A. surface sampling / sieving

B. sampling spear / sieving
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C. surface sampling / tullgren

D. sampling spear / tullgren
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2.2.6. Projekt č. 6
Toxické alkaloidy v potravním řetězci člověka
Garant: : Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc

Cílem

studie bylo sledování výskytu toxických alkaloidů v potravinářsky významných

plodinách, zmapování jejich distribuce v jednotlivých částech rostlin a posouzení vlivu pěstování,
zrání a skladován na jejich obsah. Vzhledem k tomu, že se jedná o přirozeně toxické látky, které
jsou součástí ochranných systémů rostlin a k jejich zvýšené produkci dochází zejména ve
stresových situacích, jako jsou nepříznivé klimatické podmínky nebo napadení škůdci, byl také
podrobně popsán vliv těchto nepříznivých podmínek na jejich obsah. Dokumentován byl vliv
kulinárních úprav na obsah toxických alkaloidů. Popsány byly běžné hladiny sledovaných
alkaloidů v čerstvých i skladovaných rostlinách.V rámci předkládané studie byly shromážděny
dostupné informace o vlastnostech jednotlivých významných alkaloidů a jejich biologických
účincích. Detailně byly shrnuty dosud známé údaje o jejich toxicitě a uvedena případná existující
legislativní opatření. Pozornost byla také věnována biosyntéze těchto toxinů v rostlinách a
možnostem jejich degradace.

V rámci studie byly popsány analytické metody, umožňující

stanovení hladin sledovaných toxických alkaloidů v potravním řetězci člověka.
Pro zajištěni chemické bezpečnosti potravin a formulaci příslušných legislativních opatření je
potřeba komplexní znalosti a dostupnosti informací o dané skupině biologicky aktivních
sloučenin, jejichž dietární příjem může vyvolat negativní zdravotní efekty.
V posledních letech je pozornost vědeckého výboru pro potraviny (SCF) v EU zaměřena též na
některé přírodní toxiny včetně alkaloidů. Jedná se o přírodní dusíkaté látky velmi rozdílných
struktur a vlastností, které vznikají jako sekundární metabolity rostlin a vykazují v závislosti na
konzumovaném množství různé biologické účinky. Z hlediska potravního řetězce člověka hrají
významnou roli alkaloidy, vyskytující se některých v rostlinách čeledi lilkovitých. Potravinářský
význam mají rody lilek (Solanum) a rajče (Lycopersicon), k nimž se řadí brambory (S.
tuberosum), lilek vejcoplodý čili baklažán (S. melongena) rajčata (L. esculentum). Kromě
základních potravinářských plodin mohou do potravního řetězce pronikat některé toxické
pyrrolizidinové alkaloidy z plevelných rostlin, problém může představovat také izochinolinový
alkaloid nezralých makovic – morfin. V rámci předkládané studie byly podrobně popsány
některé toxické látky patřící do skupiny alkaloidů. Detailní pozornost byla věnována látkám
významným z hledisky potravního řetězce člověka a to steroidním glykoalkaloidům brambor a
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rajčat a nově objeveným a sledovaným nortropanovým alkaloidům přítomným především
v bramborách - kalysteginům.

2.2.7. Projekt č. 7
Evoluce biocidů a biocidních firem rámci evropské legislativy: budou po roce
2009 přípravky na hubení škůdců?
Garant: : MVDr. Jan Plachý

Evoluce biocidů a biocidních firem rámci evropské legislativy: budou po roce 2009 přípravky
na hubení škůdců? Vývoj až ke společnostem Life Science. 90. léta byla také dobou společností
„Life Science“ a slučování, které dávalo dohromady společnosti s ochranou plodin a
farmaceutickou výrobou bylo na denním pořádku. Tvořily se mohutné společnosti, mezi nimi
význačná byla Astra-Zeneca – vzniklá sloučením švédského farmaceutického giganta Astra a
Zenecy, společnosti již aktivní ve farmaceutickém a agrochemickém výzkumu, Aventis –
vzniklá sloučením life scicences s aktivitami AgrEvo a Rhône-Poulenc a Novartis - life sciences
firem Ciba-Geigy a Sandoz. Koncem 20. století však lesk joint společností life science pohasínal,
protože se zjistilo, že se neuskutečnila očekávaná synergie a tyto velké společnosti se štěpily opět
podle svých medicínských a agrochemických aktivit; často to bylo provázeno dalším slučováním
a/nebo převzetím. Japonské společnosti se celkem vzato nezvětšovaly, ačkoliv existovala při
vývoji produktů mezinárodní spolupráce s jinými společnostmi. Výjimkou v tomto ohledu byla fa
Ishihara Sangyo, která akvirovala Diamon Shaamrock a přejmenovala se na ISK BioScience a fa
Sumitomo, která získala Chevron a využívala toto jako ústředí pro Valent, společnost se sídlem v
USA, poté co získala společnosti v Evropě. Později Valent získala v USA biopesticidní část fy
Abbott a vytvořila Valent BioScience. Akvizice semenářských společností. Existovala též
poptávka na získání semenářských společností jako způsob vytlouct peníze na revolučních
geneticky modifikovaných plodinách. Monsanto zabralo téměř všechny semenářské společnosti,
které se naskytly a utratila tolik peněz, že byla později akvirována firmou Pharmacia jako krok
směrem k life sciences společnosti ( to byl hit dne v 90. letech), ale Pharmacia rozpoznala
globální nejistotu technologie GM a obecnou nedůvěru k transgenickým potravinám v Evropě i
Japonsku spolu s možným efektem, jaký by to mohlo mít pro její farmaceutický byznys. V srpnu
2002 obdržela fa Monsanto 100% veřejně obchodovatelné společnosti, když Pharmacia rozdělila
svůj 84% vklad v Monsantu jejím akcionářům; každý z nich dostal 0,17 podíl akcií Monsanta za
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každou akcii Pharmacie, již vlastnil. Novartis (společnost vytvořená sloučením Ciba-Geigy a
Sandoz) měla velkou semenářskou společnost a Zeneca založila joint venture semenářskou
společnost s Royal Dutch Seed company, která nebyla zahrnuta jako část Syngenty. Avšak
Syngenta Seeds pokračovala v ovládání uchvatitelného podílu trhu. DuPont akviroval největší
světovou společnost s kukuřičným semenem, když koupila Bioneer Hi-Bred, zatímco Dow
AgroSciences rozšířila svoje semenářské zájmy akvizicí Mocyogenu. Jinou pozoruhodnou
událostí poslední let je úspěch společností s generiky jako hráči v obchodu s chemickou ochranou
plodin. Mnoho velkých společností zakoupilo generické společnosti (Dow koupil Sanachem a
vytvořil joint venture DE-NOCIL) a některé generické společnosti byly dokonce zapojeny do
vývoje nových produktů (Makhteshim-Agan a novalauron (Rimon)). Úspěch těch generických
společností a s tím související redukce /zmenšení, úbytek/ výzkumných společností se odrazily na
největších světových agrochemických společnostech. V 70. letech všech 20 vrcholových
agrochemických společností pracovala na výzkumu. Dnes 6 špičkových společností ještě je
založeno na výzkumu (Bayer Cropsciences, Syngenta, Monsanto, BASF, Dow a DuPont), ale
mezi 20 vrcholovými je nyní 5 společností generických a 8 japonských. A jen 7 vrcholových má
prodej dohromady 2 miliardy dolarů, zatím co zbytek nedosahuje 1 miliardy dolarů.
Důsledky: Celkový trend koncentrace vedl k redukci chemických společností a počtu biocidů a
účinných látek. Tento trend bude pokračovat a očekává se že kolem roku 2010 povede redukci
biocidních přípravků o 60% což bude mít neblahé důsledky pro zajištění bezpečnosti
potravinářských provozů vzhledem k rezistenci škůdců na omezený sortiment přípravků. Již.
v roce 2008 nebudou odstupné např. organofosfáty a zůstanou pouze pyrethoridy a karbamáty ke
kterým již má většina škůdců značnou rezistenci.

2.2.8. Projekt č. 8
Rizika kovů v půdě v agroekosystémech v ČR
Garant: : Prof. Pavel Tlustoš

V České republice se nachází několik oblastí vyznačujících se zvýšeným obsahem rizikových
prvků v půdě až na hodnoty, kdy hrozí reálné riziko kontaminace zemědělské produkce, a tedy i
ohrožení zdraví lidí. Mezi oblasti postižené vysokou kontaminací půdy způsobenou především
důlní činností patří Kutnohorsko. Hlavním zdrojem kontaminace půd rizikovými prvky, převážně
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se jedná o As, Cd, Pb a Zn, je zvětrávání zbytků rudnin či hutních strusek starých hald. Vysoká
úroveň atmosférické depozice převážně lithogenních prvků je v oblastech s vysokou koncentrací
těžebního, hutního a metalurgického průmyslu. Nejhorší situace je v severních Čechách, kde na
území, které činí asi 10 % území ČR, se realizuje přibližně 80 % celkové těžby hnědého uhlí a
většina vytěženého uhlí se zde i spaluje. Mezi nejvíce poškozené oblasti ČR patří Příbramsko,
kde ke kontaminaci oblasti došlo především atmosférickou depozicí rizikových prvků při těžbě a
zpracování olova. Možnost průniku rizikových prvků z půdy do rostlin závisí na mnoha
geochemických, biologických a biochemických faktorech, které je nutno poznat, abychom byli
schopni adekvátním způsobem míru rizika, které představuje zvýšený obsah rizikových prvků
v půdě na kvalitu zemědělské produkce.
1. Byl sumarizován soubor faktorů, které mohou ovlivňovat mobilitu rizikových prvků v půdě
2. Na základě studia literatury byly shrnuty mechanismy příjmu a transportu rizikových prvků
rostlinou
3. Byly sumarizovány obsahy jednotlivých rizikových prvků v rostlinách
4. Na konkrétní lokalitě charakterizovat zatížení této lokality rizikovými prvky, jejich
přístupnost rostlinám a míru rizika transferu sledovaných prvků do potravinového řetězce

2.2.9. Projekt č. 9
Hlodavci v zemědělství a komunální sféře: hodnocení rizik a jejich management
Garant: : Doc. Pavel Rödl

Cílem studie byla legislativní analýza současných podmínek
protokol jejich dodržování v praxi.

deratizace a pracovní

V rámci studie byl proveden analýza dodržování

níže

uvedených zákonných podmínek v praxi. Terénní průzkum zdokumentoval, že téměř v 30%
případů nebyla dodržena alespoň jedna zákonných podmínek pro činnost DDD dle zákona č.
258/2000 Sb. Tyto případy pak vedou k ohrožení
komunální sféře.

zdraví v potravinářských provozech a

Ve studii jsou analyzovány příčiny tohoto stavu.

Běžnou ochrannou

deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných
technologických a pracovních postupů. Speciální ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby
ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá
osoba při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších
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živočichů.

V nebytových

objektech,

nesloužících

k podnikání,

v objektech

s obytnými

místnostmi a ve všech dalších objektech a areálech má tuto povinnost vlastník objektu nebo
organizace, které byl objekt svěřen (§ 57 zák. 258/2000 Sb.). Speciální ochrannou deratizaci
může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost dle zákona č. 258/2000 Sb., (§ 58)
a povolení vydané pro účely stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví. Odborná náplň jednotlivých kurzů je stanovena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu
znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Obecnou zásadou bezpečné a účinné deratizace,
vycházející z § 56 zákona č. 258/2000 Sb., je v souladu s návodem k použití na etiketách
přípravků pulzní aplikace, spočívající v pokládání menších množství, která jsou při častějších
kontrolách (v intervalu 5–10 dnů) v místech odběru doplňována. Její význam spočívá především
v šetření používanými přípravky a ochraně životního prostředí (neuklizené přípravky mohou
v odpadu nebo vodní cestou působit toxicky i na vzdálených místech). Nejen že se minimalizuje
riziko intoxikace necílových druhů ale nedochází ani ke zbytečné a nežádoucí super-intoxikaci
cílových druhů, které v opačném případě mohou ohrozit své přirozené predátory - volně žijící
šelmy, dravce a sovy na vrcholu potravního řetězce. Orgán ochrany veřejného zdraví může dle §
61 zákona 258/2000 Sb., z vlastního nebo jiného podnětu rozhodnutím nařídit provedení
speciální ochranné deratizace, pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních
onemocnění – nebezpečných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Vyhlášené rozhodnutí
uvede orgán ochrany veřejného zdraví do zápisu a dotčené osobě doručí jeho písemné
vyhotovení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí, které nemá odkladný účinek lze podat do 3 dnů
ode dne doručení. Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou v mimořádných
případech hodných zvláštního zřetele, např. pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt
škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,
vstupovat do obydlí fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny jim tento vstup umožnit a strpět
či provést opatření nařízená podle tohoto zákona. Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
jsou při výkonu státního zdravotního dozoru podle § 88 zákona 258/2000 Sb., oprávněni provádět
měření a odebírat materiál, pořizovat obrazovou dokumentaci apod. Jsou dále oprávněni přizvat
k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné
odborně způsobilé osoby. Deratizaci lze provádět v objektech, kde je možné zabezpečit všechna
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potřebná opatření uvedená na etiketách použitých přípravků nebo v této metodice, tedy: následné
kontroly, doplňování přípravků, sběr uhynulých a odchycených hlodavců, odstranění zbylých
přípravků po ukončení deratizace a kontrolu její účinnosti.
Každá deratizace musí být dokumentována protokolem, který musí dodavatel archivovat nejméně
po dobu pěti let (§ 61 zákona č. 258/2000 Sb.) pro potřeby státních kontrolních orgánů (orgány
ochrany veřejného zdraví, SVS, ochrany životního prostředí, policie apod.), pro případ nehod,
otrav, případně pro volbu dalších vhodných technologických postupů apod. Protokol, který může
být zároveň podkladem pro vyhotovení faktury, musí obsahovat následující údaje:
a)
b)

jméno (název firmy) objednatele, jeho adresu a podpis odpovědné osoby,
jméno (název firmy), sídlo, IČO dodavatele provádějícího deratizaci, jeho adresu

a použitelné spojení na odpovědnou osobu. Jméno a podpis pracovníka provádějícího deratizaci,
c)

popis, specifikaci a místo ošetřovaného objektu, vymezení ošetřovaných prostor

-

druh(y) hubeného hlodavce

-

stupeň zamoření (není zjevné, ojedinělé stopy výskytu, silné nebo kalamitní

zamoření)
d)

způsob hubení

-

způsob kladení přípravku (typ deratizačních staniček, jejich rozmístění, volně – do

šachet a obdobných prostor apod.),
-

přesné a úplné názvy všech použitých přípravků a použité množství,

-

mechanická deratizace (typ, počet a umístění pastí: sklapovací i živolovné, v případě

usmrcování zvířat též číslo osvědčení o absolvování příslušného kurzu – viz čl. 1, odst. 2 této
metodiky),
-

fumigace (název přípravku, aplikační technika, popis a vymezení ošetřené plochy),

e)

termíny zahájení a ukončení deratizace (den, měsíc a rok),

f)

významné závady v deratizovaném objektu, související s výskytem hlodavců

a doporučení k jejich odstranění,
g)

způsob vyhodnocení účinnosti deratizace (článek 4 metodiky) nutno dojednat a zapsat

před jejím zahájením,
h)
-

další ujednání, např.
provádění průběžné či bariérové deratizace pomocí deratizačních přípravků nebo

mechanických pastí,
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-

dohoda o jejich počtu, umístění, způsobu a termínech kontrol apod.
.

2.2.10. Projekt č. 10
Přehled aktuálních bezpečnostních listů rodenticidů v ČR a notifikovaných
rodenticidních látek v EU
Garant: : MVDr. Jiří Kostík

V současné době dochází k výraznému posunu a výměně deratizačního spektra. Je to dáno
postupnou implementací biocidní direktivy. Deratizační přípravky musí být uváděny na trh
v souhlase se zákonem č. 120/2002 Sb. Tyto přípravky mohou být použity v míře nezbytně nutné
tak, aby účelu ochranné deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly
ohroženy či poškozeny (§ 56 zák. 258/2000 Sb.). Seznamy těchto přípravků jsou pro potřeby
objednatelů a kontrolních orgánů k dispozici www.mzcr.cz / pro širokou veřejnost / ochrana
veřejného zdraví / nové přípravky do oběhu / seznam biocidních přípravků (pro komunální
použití), na www.uskvbl.cz / registrace a schvalování / biocidy / seznam DDD (pro rezort
kontrolovaný Státní veterinární správou) a www. srs.cz / registrace / registrace přípravků na
ochranu rostlin / seznam přípravků pro ochranu rostlin (přípravky pro deratizaci travnatých ploch
v komunální sféře). Bezpečnostní listy k jednotlivým přípravkům musí být dostupné pro všechny
pracovníky DDD a potravinářské provozy. Cílem tohoto
dostupné bezpečnostní informace

projektu proto bylo

shromáždit

o současně používaných deratizačních přípravcích. Tyto

informace budou dostupné pro kontrolní činnost orgánů státního dozoru.
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2.4. Komunikace rizik pro státní správu ( semináře)
2.4.1. Seminář na téma „Řízení rizik hlodavců v potravinářství a zemědělství“
Cílem semináře pořádaného Vědeckým výborem fytosanitárním a životního prostředí bylo
seznámit Orgány státní správy (S)s riziky působenými škůdci v potravinářských provozech a
jejich řízením.
Program semináře:

Termín konání: 13.11.2007
Místo konání: posluchárna (Aula) v areálu VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 –
Ruzyně
Harmonogram akce:
9:00 – 9:30
Prezentace
9:30 – 9:45
Zahájení
9.45 – 13:00 Odborný program – přednášky
13:00 - 13:15 Závěr
Vložné: není požadováno
Sborník: zdarma
1. Uvítání
Ing. V. Stejskal, PhD.
2. Úvodní slovo
Ing. V. Stejskal, PhD., Doc. Rodl
3. Přednášky:
3.1. Strategie řízení rizik hlodavců Stejskal
3.2. Přehled metod řízení rizik hlodavců Rodl
3.3. Právní předpisy a rodenticidy
Ing. Radek Aulický
3.4. Účinnost extrakčních metod na skladištní škůdce z potravinářských surovin.
Ing. Radek Aulický
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2.4.2. Seminář na téma „Pesticidy v potravním řetězci člověka“
Program semináře:

Termín konání: 13.12.2007
Místo konání: posluchárna (Aula) v areálu VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 –
Ruzyně
Odborný program:
10:00-10:30 Prezentace
10:30 -10:35 Zahájení
10:35-13:30 Odborný program – přednášky
13:30 – 13:40 Závěr a diskuse
1. Uvítání

Doc. RNDr.ing. František Kocourek, CSc., VURV v.v.i.
2. Úvodní slovo

Doc. RNDr.ing. František Kocourek, CSc., VURV v.v.i.
3. Přednášky:
3.1. Řízení rizik pesticidů v systémech integrované produkce ovoce a zeleniny na

bezpečnost potravin a biodiverzitu
Doc. RNDr.ing. František Kocourek, CSc., ing. J. Stará PhD.
3.2.Pesticidy v potravním řetězci člověka
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. VŠCHT Praha
3.3. Minimalizace pesticidů v potravinářství a zemědělství: rizika absence metylbromidu a

organofosfátů.
MVDr. Jan Plachý, DDD servi s. r.o.
3.4. Požadavky na laboratoře pro účely úřední kontroly potravin

Ing. Petr Cuhra, ČZPI (20)
3.5. Řízení chemické ochrany v ovocných sadech s cílem minimalizace výskytu reziduí
pesticidů v plodech
Ing. M. Lánský, prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. VŠCHT Praha
3.6. Požadavky firmy Nutricia Deva na produkci jablek pro dětskou výživu
Ing. Pavel Hejzlar Nutricia Deva (koreferát cca 20 min)
Sekce posterů:
Prof.. J Hašlová, ing . R. Aulický, ing. Stejskal, Doc. Ing. Kocourek, MVDr. J. Plachý: Rizika
aerosolových insekticidů v potravinářství.
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3. STRÁNKY WEB
V posledním čtvrtletí roku 2007 byly navrženy a vytvořeny nová struktura webových
stránek vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Jejich implementace
bude provedena do března 2008.
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4. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
V lednu 2007 připravil Výbor návrh rozpočtu, který byl odevzdán na MZe ČR.
Konečná částka která byla výboru přidělena tvořila: 2.380.000,00 s DPH a
2.000.000,00 bez DPH Kč. Vzhledem k této částce byl rozpracován návrh studií a další
aktivity.
Po přidělení této částky začal Výbor zpracovávat smlouvy o dílo s jednotlivými
zpracovateli projektů a dohody o pracovní činnosti, na jejichž základě byly členům
Výboru vypláceny tento rok odměny.

Jednotlivé nákladové položky, jsou rozepsány v následující tabulce v sekci 4.1
V sekci 4.2 je věcné zdůvodnění čerpání jednotlivých položek.
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4.1. Tabulka nákladů Výboru
položka MD DAL
1. služby za expertízy atd.
smlouvy o dílo 1.036.500,00 Kč bez DPH
vydání sborníků ze seminářů 96.390,00 bez DPH
Celkem 1.132.890,00

2. osobní náklady (OON)
odměny členům Výboru 153.528,00
zákonné sociální a zdravotní pojištění 53.730,00
Celkem 207.258,00

3. ostatní náklady
Spotřeba kancelářského materiálu 39.092,15
kancelářské potřeby, knihy
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 33.590,76
počítače, tiskárny, digitální technika
Spotřeba ostatní všeob. materiál 94.138,20
toner, cartrige, USB paměti, kalkulačky, atd.
Cestovné 56.012,25
Náklady na reprezentaci 12.744,50
Telefonní poplatky, internet 9.479,26
Vložné /semináře, kurzy, školení/ 800,00
Ostatní služby 44.687,76
spotřeba PHM, poštovné, opravy, atd.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 92.939,51
QC.Expert, MS Office, Adobe acrobat
Celkem 383.484,39

4. nepřímé náklady
celopodniková režie 276.368,00
Celkem 276.368,00

5. dotace
Provozní dotace MZe 2.000.000,00 bez DPH
Provozní dotace MZe 2.380.000,00 s DPH
Celkem 2.380.000,00

SUMA CELKEM (po haléřovém vyrovnání) 2.650.000,00 2.650.000NEVYČERPÁNO
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4.2. Komentář k nejvyšším částkám a věcné zdůvodnění:
1. Projekty:
Největší částka byla dána za externí projekty zadané řešitelům a vydání sborníků 1.132.890,- .
Částka na vypracování studií tvoří více než 50% nákladů na činnost výboru.
2. Režie VÚRV v.v.i. zahrnující plat tajemníka
Celkem tato částka tvoří 276.368,- Kč. Tato částka byla nižší oproti plánu vzhledem k tomu, že
plat tajemníka nebyl čerpán po dobu 6 měsíců vzhledem výpovědi tajemníka.
3. Osobní náklady členům výboru včetně pojištění.
Osobní náklady členům výboru včetně pojištění byly 207.258,- Kč.
Tato částka je přibližně stejná jako každý rok. Od založení výboru odměny nebyly valorizovány.
4. Ostatní materiál, DDM a DDNM (tiskárna, software, spotřební materiál atd.)
A) Kancelářské programy: Adobe Acrobat a MS Office
Tyto programy byly pořízeny k nově koupenému notebooku ASUS .
B) Software: QC Expert Professional. Trilobyte software nástroj pro interaktivní analýzu a
interpretaci dat ve výzkumu, technologii, průmyslu, řízení jakosti a laboratoři. Nabízí speciální
metody pro řízení jakosti a SPC. Pečlivě vybrané statistické techniky zpracují správně i neideální
data z reálného světa. QC-Expert poskytuje výsledky, které vedou k odhalení důležité informace
a ke správnému rozhodnutí. Tento software slouží k zajištění hodnocení rizik ve studiích a pro
samotné zpracování dat která přichází do výboru. Software mohou využívat na počítači
vědeckého výboru členové výboru i přizvaní experti. Cena 59.000.,- Kč
C) Knihy a studijní materiály:
Knihy byly použity k zajištění činnosti výboru a zpracování studií. Jsou bezplatně k užití pro
všechny členy výboru i nečleny výboru vzhledem k tomu že jsou evidovány.
C1) Emerging Foodborne Pathogens edited by Y. Motarjemi (Designed for
professionals in the food industry, Emerging Foodborne Pathogens is a practical book covering
the methods of identifying emerging pathogens.) cena: 6.751,- Kč
C2) Understanding Pathogen BehaviourVirulence, Stress Response and Resistance
edited by Mansel Griffiths (A comprehensive resource covering the range of pathogen
behaviour, Understanding Pathogen Behavior: Virulence, Stress Response And Resistance
summarizes the wealth of recent research in this area and its implications in the food industry)
cena: 7.728,- Kč.
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C3) Modelling Microorganisms in Food edited by Stanley Brul (Modelling
Microorganisms in Food covers the latest developments and provides an outlook for the future of
microbial modelling.) cena: 7.969,- Kč
D) Notebook Asus – F9F
Celková cena včetně DPH 33.590,- Kč. Tento počítač je nutný k zajištění mobilní činnosti
předsedy výboru, který používá jednak k zajištění kancelářské činnosti výboru a jednak ke sběru
dat v terénu.
E) Spotřební materiál
E1) Lapače chemické – feromonové na zajištění vzorkování v terénu (Např. Monitor box). Tyto
lapače byly určeny k zajištění výsledků validační studie a studie o vzorkování škůdců a analytů
v terénu. Celkem 32.600,- Kč
E2) Další spotřební kancelářská materiál: ( např. CD, paměti, karta do počítače, myš, kabel,
atp.) jedná se o běžný materiál který slouží k zajištění sekretariátu výboru, distribuce informací
a archivace data a dokumentů výboru.
F) Cestovné
Cestovné ve výši 56.012,-Kč bylo použito k zajištění na 2 zahraničních zasedání EFSA a (Poz. Na
cestovném došlo k úsporám: zasedání EFSA v Berlíně byla realizováno za pomoci služebního vozu namísto letecké
přepravy, která stála od ČSA 35.000,-Kč.) . Tuzemské cestovné (převážen automobil) bylo využito

k zajištění činnosti výboru ( příprava studií), návštěva seminářů na kterých byla prezentována
problematika výboru a bezpečnosti potravin a k zajištění provádění pilotní studie a vzorkování ve
skladech za tým VÚRV v.v.i. (Pozn. Cestovní náklady k zajištění studií byly hrazen z prostředků jim
vyčleněným na studie). Celkem tvořilo 56.012,-Kč.
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5. ZÁVĚRY
1. V roce 2007 se uskutečnila celkem 3 řádná zasedání.
2. V roce 2007 se uskutečnily dva semináře komunikující zjištěná rizika v rámci
řešených projektů s orgány státní správy.
3. Byly připraveny nové webové stránky (viz. příloha )
4. Předseda Výboru se zúčastnil pravidelných zasedání KS na Mze ČR
5. Předseda Výboru se zúčastnil
Berlín)

dvou mezinárodních zasedání EFSA ( Bratislava,

6. Celkem bylo v tomto roce financováno 10 studií, které se opět zaměřily na aktuální
témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím věnována dostatečná
pozornost. Studie pro Výbor zpracovali odborníci z několika různých institucí, případně
na nich spolupracovali přímo někteří členové Výboru.
7. Pozornost Výboru se soustřeďovala na analýzu informačních zdrojů rizik, mapování
a kategorizace problémů a sledování vědecké činnosti. Pokračovalo se v doplňování
jednoduché databáze externích expertů a organizací, se kterými členové Výboru
spolupracují při řešení úkolů.
8. Nadále také fungují webové stránky Výboru http://www.phytosanitary.org/, které byly
zprovozněny ke komunikaci rizik s veřejností. Stránky jsou věnovány činnosti Výboru,
jeho členům, řešeným projektům atd.
9. Nebyla úspěšně dořešena personální stránka vědeckého tajemníka.
10. Koncem o roku 2007 byla vědeckému výboru novým ředitelem ústavu přidělena ½
místnosti k užívaní pro potřeby výboru.
11. Začátkem roku bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení nového tajemníka
výboru.
12. Ke konci roku 2007 abdikovalo několik členů výboru na svoji funkci vzhledem
k dosažení důchodového věku.
13. Na základě studií výboru byl připraven společný výzkumný projekt projekt (MMŠMT
NP II) zabývající se riziky mykotoxinů. Očekává se že výsledky projektu budou
prezentovány na platformě EFSA.
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