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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí byl ustaven při Výzkumném ústavu rostlinné
výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni na základě usnesení vlády č. 1320/2002, které zavádí novou
Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin jako odpověď na vývoj v EU a
v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady. Dodatkem č. j. 23833/03‐
3020 ke zřizovací listině byla činnost vědeckého výboru zařazena k hlavním činnostem
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Výbor funguje od 1. srpna 2002.
Po dobu působení Výboru se uskutečnilo 27 řádných zasedání a bylo uspořádáno celkem sedm
seminářů. V roce 2003 na téma „Rizika pesticidů a škodlivých organismů v agroekosystémech“,
v roce 2005 na téma „Přínosy a rizika geneticky modifikovaných organismů využívaných v
zemědělství a potravinářství ve vztahu k bezpečnosti potravin a k ochraně životního prostředí“,
v roce 2006 na téma „Hodnocení rizika a monitoring výskytu škodlivých hlodavců
v potravinářských skladech a zemědělských skladech“, v roce 2007 „Řízení rizik hlodavců
v potravinářství a zemědělství“ a „Pesticidy v potravním řetězci člověka“, v roce 2008 „Nové
poznatky v řízení rizik hlodavců v potravinářských a zemědělských provozech“ a v roce 2009
„Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“. Dále se Výbor podílel na
organizování a financování 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. Vědecký výbor
má v současné době 8 členů (viz kap. 1.1.).
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1.1.

Složení Výboru

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

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

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

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

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Ladislav Kučera, CSc.

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

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

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha

RNDr. Jan Nedělník, PhD.

Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Výzkumný ústav pícninářství, Troubsko

Vysoké učení technické v Brně

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RNDr. Marcela Fraňková
tajemnice Výboru
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha
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2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORU
V roce 2009 se uskutečnila 4 řádná zasedání Vědeckého výboru a jeden seminář určený pro
terénní inspektory Státního zemědělského intervenčního fondu. Vědecký výbor se organizačně
podílel na organizaci mezinárodní konference „Food Research in Support to Science‐Based
Regulations: challenges for producers and consumers“, která se konala pod záštitou MZe ČR a
VŠCHT v pražském Kongresovém centru 21. ‐ 22. dubna 2009 v rámci akcí předsednictví ČR v EU.
Vědecký výbor byl odborným koordinátorem akce.
Předseda Výboru se zúčastnil pravidelného zasedání Koordinační skupiny na MZe.
Vědecký výbor se aktivně zapojil do činnosti EFSA. Předseda Výboru se zúčastnil dvou zasedání
EFSA ‐ Steering Group Meeting v Dublinu (Irsko) a Advisory Forum Representatives on Plant
Health v Parmě (Itálie).
Celkem byly v tomto roce financovány 4 studie, které se opět zaměřily na aktuální
témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím věnována dostatečná
pozornost (pozn. z důvodu snížení rozpočtu došlo ke snížení počtu provedených studií oproti
původnímu plánu). Studie pro Výbor zpracovali odborníci z několika různých institucí.
Byla vypracována tři odborná stanoviska na tato témata: „A scientific opinion on a pest
risk analysis on Thaumetopoea processionea in the Czech Rebublic“, „An urgent scientific
opinion on the risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms“ a
„Zjišťování infestace a hmyzích kontaminantů při skladování, exportech a importech obilovin;
navržení metody odběru vzorků“
Byly aktualizovány webové stránky Výboru (www.phytosanitary.org).
Koncem roku dostal Vědecký výbor od ředitele VÚRV přidělenou samostatnou místnost,
která bude sloužit jako kancelář tajemnice Výboru a zároveň jako archivní prostor pro
dokumenty Výboru.
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2.1.

Plán činnosti Výboru na rok 2009

Jako každý rok se členové Výboru shodli na Plánu činnosti, který navazoval na činnost Výboru v
minulých letech.
1. Výbor se bude v roce 2009 dále věnovat prioritním problémům z hlediska jejich aktuální
potřebnosti a problémům zadaných Koordinační skupinou: „Posílení oblasti zajištění analýzy
rizik v České republice“

2. Finanční rozpočet Výboru počítá s částkou 1.598.000,‐ Kč včetně DPH. Po odečtení DPH
zůstane částka 1.342.857,‐ Kč. Část této částky (428.000,‐ Kč bez DPH) bude využita na
zpracování a hodnocení rizik ve formě projektových studií a 1 pilotní studie. Dále budou tyto
finanční prostředky využity na zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění
činnosti Výboru a zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou (KS) (zejména
stanoviska). A dále ke krytí nákladů na správu a inovaci webových stránek Výboru,
uspořádání seminářů, tisk a dotisk informačních publikací (sborník) z těchto seminářů, na
osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body plánu činnosti).

3. V oblasti komunikace rizik uspořádat ve spolupráci s pracovníky MZe ČR a pracovníky
Státního zdravotního ústavu (SZÚ Praha) celodenní seminář „Analýza rizik pesticidů a škůdců
v zemědělsko‐potravinářských provozech“. Tento seminář je bezplatný a je určen pro 2
cílové skupiny důležité pro Koordinační skupinu MZe ČR: a) pro orgány státní správy
zajišťující řízení (management) rizik potravin v ČR; především pak za rezort MZe ČR: Státní
zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), a Státní rostlinolékařská služba (SRS); b) pro
specialisty a studenty ze škol (ČZU, VŠCHT), ve kterých se připravují na dráhu v oblasti
výzkumu bezpečnosti potravin nebo pro jejich řízení bezpečnosti potravin v orgánech státní
správy (např. rostlinolékaři). Seminář bude realizován na základě přímých požadavků orgánů
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státního dozoru v souvislosti s problémy a skandály s výskytem škodlivých organizmů a
reziduí pesticidů v potravinách. Tento seminář si klade za cíl diseminovat poznatky získané
v rámci studií Vědeckého výboru (tj. oblast hodnocení rizik) bezprostředně pro využití při
řízení rizik. Seminář se uskuteční na přelomu října a listopadu v areálu VÚRV, v.v.i. Mezi
přednášejícími budou přední odborníci na danou problematiku z institucí SZÚ, VŠCHT, VÚRV
a MZeČR.
Prezentace MZe ČR v rámci semináře: v rámci semináře budou účastníci informováni o
systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR a o činnosti Koordinační Skupiny bezpečnosti
potravin při MZe ČR. Dále pak budou prezentovány aktivity pořádané MZe ČR v rámci
předsednictví v EU.
Sborník: Jako výstup semináře bude zeditován a vydán sborník z tohoto semináře. Garantem
vydání sborníku je sekretariát Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí.
Příspěvky a přednášky tuzemských i zahraničních expertů budou honorovány. Plánuje se
vydání sborníku v nákladu 600 ks v tištěné podobě a 200 ks sborníků v elektronické podobě.
100 ks sborníků v tištěné podobě bude předáno k zajištění potřeb MZe ČR. Sborník
v elektronické podobě bude také volně ke stažení na připravené internetové adrese. Na
sborníku bude dedikace MZe ČR a Vědeckému výboru fytosanitárnímu a životního prostředí.

4. Reprezentace (EFSA, cestovné).
ČR a MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR. Část
z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS i experti z Vědeckého výboru
fytosanitárního a životního prostředí. Největší část rozpočtu v oblasti reprezentace zahrnuje
položky, jež jsou spojeny účastí členů Výboru s plánovanými zasedáními komisí EFSA (tj.
Pesticide Steering Commitee EFSA – Itálie, Parma a Plant Health Committe EFSA – Itálie,
Parma) či jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a další
komise v oblasti bezpečnosti potravin. Tato zasedání se konají pravidelně 4x do roka. Výbor
zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik
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bezpečnosti potravin. Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou
předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.
Dále pak náklady na reprezentaci zahrnují přípravu a provozování webové stránky výboru (tj.
vkládání materiálů Vědeckého výboru, informací a výstupů VV pro MZe ČR a informací pro
státní správu v oblasti bezpečnosti potravin). Reprezentace rovněž zahrnuje náklady na
pohoštění pro externí odborníky v průběhu zasedání a během seminářů Vědeckého výboru.

5. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka
spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými
kontaminanty.

6. Využití informací získaných v rámci programů monitoringu realizovaných v rámci
resortu MZe, MŽP a MZd.

7. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích
spolupracovníků.
7.1.

Legislativa

a

bezpečnost

potravin.

Sestavení

a

upřesnění

pojmů

a terminologie.
7.2.

Biotická rizika škodlivých organismů a jejich produktů v prostředí, v zem. výrobě a
v rostlinných produktech. Vyhodnocování „pest‐risk“ a potenciálu šíření škůdců.
VVFaŽP plánuje k jednání přizvat nezávislé odborníky ze SRS (Státní rostlinolékařská
služba), SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ÚKZÚZ (Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

7.3.

Abiotická nebezpečí (pesticidy, těžké kovy) a míra aktuálního rizika v životním
prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.

7.4.

Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a
v životním prostředí.
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7.5.

Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.

7.6.

Povodně, mezinárodní terorismus a bezpečnost potravin v ČR.

7.7.

Rizika GMO agroekosystém.

8. Sledovat vědeckou činnost ČR, jejíž výsledky jsou využitelné v EU a orgánech státní správy ČR
při managementu rizik. Zejména se jedná o takovou oblast vědeckého výzkumu, která hledá
a predikuje výskyt nových nebezpečí a jejich rizik (návrh předsedy Koordinační skupiny).

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

10. Uskutečnit společné setkání předsedů a místopředsedů, a společné pracovní zasedání členů
Vědeckých výborů s cílem vzájemně harmonizovat činnost a specifikovat mechanismus
spolupráce zejména v interdisciplinárních oblastech.

11. Analyzovat priority vyhlášené v 7. rámcovém programu EU, zejména v oblasti „Food Quality
and Safety“, s cílem promítnout relevantní aspekty do činnosti výboru. Koordinovaně
s ostatními výbory navázat spolupráci s experty z EU (koordinace prof. Hajšlová).

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

13. V průběhu roku 2009 zorganizovat 4 řádná zasedání Výboru.

14. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat studie a veřejné
zprávy na webové stránky výboru.
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15. Plánované studie
15.1.

Pilotní studie: Mykotoxiny a jejich konjugáty v potravinářských surovinách a
krmivech: trendy, rizika dietární expozice, možnosti prognózy osudu při
zpracování.
Garant: Prof. J. Hajšlová (VŠCHT)

15.2.

Rizika vertebrálních živočichů pro zemědělské a potravinářské podniky.
Garant: doc. RNDr. P. Rödl, CSc. (SZÚ)

15.3.

Alergeny v potravinách rostlinného původu.
Garant: ing. S. Vavreinová, CSc. (VÚPP, v.v.i.)

15.4.

Význam rhizosféry v životním prostředí
Garant: prof. ing. J. Balík, CSc. (ČZU)

O průběhu řešení jednotlivých studií budou jednotlivými řešiteli pravidelně 3x do roka
vypracovány zprávy a tyto zprávy budou předány na sekretariát VVFaŽP. Následně bude
souhrnná informace z těchto zpráv předána sekretariátem VVFaŽP na MZe ČR.
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2.2.

Zadané projekty na rok 2009

2.2.1.

Projekt č. 1

Nebezpečí maskovaných mykotoxinů
Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
Mykotoxiny

jsou

toxické

sekundární

metabolity

produkované

širokou

škálou

mikroskopických vláknitých hub napadajících drobnozrnné cereálie a kukuřici. Jedná se
především o rody Alternarium, Aspergillus, Penicillium a Fusarium. Vláknité houby rodu
Fusarium (většinou F. culmorum a F. graminearum) jsou nejběžnějšími producenty
trichothecenů, fumonisinů a zearalenonu, Aspergillus flavus, A. parasiticus a A. nomius produkují
zejména aflatoxiny a ochratoxin A je nejčastěji produkován vláknitými houbami rodu
Asperigillus a Penicillium. Dalším významným polním pathogenem je takzvaný námel
(Claviceps purpurea), který zodpovídá za výskyt takzvaných námelových (argotových) alkaloidů.
Kromě značného snížení technologické kvality pěstovaných cereálií, závažným problémem v
potravinářství je hlavně přenos mykotoxinů do potravin, případně další uvolňování jejich tzv.
„maskovaných“ forem, ke kterému běžně dochází při technologickém zpracování, zejména
během sladařsko-pivovarské technologie.
Předkládaná studie komplexně shrnuje aktuální problematiku mykotoxinů a poskytuje
podrobný přehled týkající se jejich výskytu v potravinách a krmivech, přičemž největší pozornost
je věnována fusariovým mykotoxinům, které se v našich podmínkách vyskytují nejběžněji. Je zde
poskytnut přehled moderních multidetekčních metod využívaných pro stanovení volných i
konjugovaných mykotoxinů, které jsou založené především na kapalinové chromatografii
s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS). Přílohou rozsáhlé rešerše je řada případových
studií, jež poskytují přehled výsledků nejnovějšího výzkumu realizovaného na Ústavu chemie a
analýzy potravin Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Tyto studie se týkají (i)
dynamiky volných a vázaných trichothecenových mykotoxinů v průběhu vaření piva, (ii) hladin
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kontaminace mykotoxiny v cereálních výrobcích dostupných na evropském trhu se zvláštním
zaměřením na dětskou a kojeneckou výživu a BIO výrobky (iii) hygienicko-toxikologické kvality
krmiv.
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2.2.2.

Projekt č. 2

Rizika vertebrálních živočichů pro zemědělské a potravinářské podniky
Garant: Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. (SZÚ Praha)
Tato studie navazuje na předchozí studie (Rödl 2006, 2007) zpracované pro Vědecký výbor
fytosanitární a životního prostředí, které hodnotí zdravotní a environmentální rizika způsobená
vertebrátními škůdci a možnostmi jejich prevence a řízení. Tato studie se zaměřuje na hodnocení
rizik způsobené ferálními populacemi synantropních holubů (Columba livia). Podává
systematický přehled rizik, která holubi působí lidskému zdraví a životnímu prostředí v urbánní,
zemědělské a potravinářské sféře. Studie dokládá, že úspěšný a efektivní přístup při regulování
městských holubů předpokládá integrované využití všech dostupných a použitelných metod, které
jsou v souladu s aktuálně platnými zákony (tj. aktuálně zejména č. 258/2000 Sb., 114/1992 Sb.,
246/1992 Sb.). V rámci řešené studie byl proveden monitoring a evaluace aktuálních rizik holubů
na 7 lokalitách v Čechách a na Moravě.
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2.2.3.

Projekt č. 3

Alergeny v potravinách rostlinného původu
Garant: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (VÚP Praha)
Cílem studie je na vybraných alergenech představit způsob stanovení jejich obsahu
v potravinách rostlinného původu. Studie dále slouží k prezentaci výsledků šetření kontaminace
potravin alergenními složkami. Jako základní alergeny byly vybrány gliadin, β-laktoglobulin,
kasein, proteiny hořčice, proteiny vaječného bílku a sójové alergeny glycinin a β-conglycinin.
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2.2.4.

Projekt č. 4

Význam rhizosféry v životním prostředí
Garant: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. (ČZU Praha)
Studie podává přehled o funkci rhizosféry a jejím vztahu s ostatními komponenty půdy,
které ji přímo nebo nepřímo ovlivňují prostřednictvím fyzikálních a chemických procesů.
Rhizosféra má velmi úzký vztah s kořenovým systémem rostlin a je tedy klíčovým zdrojem pro
ukládání organických a minerálních látek. Komunikace probíhá oběma směry a rostlina tedy také
aktivně ovlivňuje složení půdy ve svém blízkém okolí. Dále je diskutován vliv organického
hnojení a organických polutantů, které se významně podílejí na znečištění životního prostředí
prostřednictvím adsorpce na půdní částice.
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2.3.

Stanoviska

V roce 2009 vypracoval Vědecký výbor 2 stanoviska na žádost EFSA a jedno odborné stanovisko
na žádost Koordinační skupiny bezpečnosti potravin MZe.

2.3.1.
A scientific opinion on a pest risk analysis on Thaumetopoea
processionea in the Czech Rebublic
Information on the status of Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)
(Lepidoptera, Notodontidae) in the Czech Republic
Recent occurrence of Thaumetopoea processionea in the country is restricted only to its
south-easthern part (the territory of southern Moravia) covering approximately 1/5 of the
total area of the CR. In this territory the species is associated with oaks, particularly
Quercus cerris and Quercus pubescens.
The present status of T. processionea can be characterized as follows: local, endemic
and rather stationary populations. No outbreaks are known so far, and no control
measures have been taken against T. processionea till now.
Source: Data were provided by the Forestry and Game Management Research Institute (Strnady, Prague),
Czech Republic, 2009
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2.3.2.
An urgent scientific opinion on the risks for public health due to the
presence of nicotine in wild mushrooms
Opinion 1
Nicotine and its derivates in mushrooms
Nicotine (chemically: l-3(l´- methyl- 2´-pyrrolidyl) pyridin) is poisonous alkaloid produced by
tobacco (Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica). Before years it was used as an insecticide against
aphids in plant protection. Nicotine is harmful also in a little concentration, minimum lethal dose for
men is 60 mg. Except tobacco, derivates of nicotine exist in living world. Nicotinamide (vitamin PP) occurs in enough big amounts (2-5 mg per 100g of fresh fruit-bodies mass of different fungi –
including Boletaceae). Nicotinamid (niacinamid) is amid of
nicotine acid and vitamin of the group of B-complex and the precursor of important coenzymes of
NAD (nicotinamidadenindinucleotid) and NADP (nicotinamidadenindinucleotidphosphate). In these
bound forms these matters occur in fungi, plants and animals. Nicotinamid has big importance in
biosynthesis of nicotine acid. Pyridin circle of nicotine alkaloids comes from nicotine acid. As pure
nicotine was discovered in fruit–bodies of higher fungi, it is possible, that tobacco products or
tobacco were stored in wet conditions with fungi. Tobacco products must be stored in dry
conditions, extra placed from other food matter. Then nicotine as poisonous alkaloid can not be
isolated from dried mushrooms. People handling the mushrooms can not smoke during the work to
contaminate the products. The storage rooms can not be disinfected with nicotine in any case but
other disinfectant must be used – e.g. methylbromide or sodium hypochlorite in prescribed doses or
others.

Opinion 2

Nicotine in mushrooms: scientific opinion
Mushrooms in human diet
Mushrooms (macrofungi, macromycetes) do not play a key role in human diet. Despite this fact,
some cultivated mushrooms (mainly Agaricus bisporus, Pleurotus spp. and Lentinula edodes) are
favorite foodstuff and, in some countries of the European Union, mushroom picking in the wild is a
popular hobby. According to the 13-year period survey, 10.63 kg of fresh mushrooms is picked per
year on household in the Czech Republic (Šišák in Mykologický Sborník 84, 2007, pp. 78-83,
ISSN0374-9436).
Possible risks of mushroom consumers
With the development of analytical methods, content of contaminants (heavy metals, metalloids,
radionuclides) and content of various naturally-occurring organic compounds (e.g., agaritine,
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methylated arsenic compounds) have been considered possible risk for human health. Possible
occurrence of nicotine in mushrooms represents a similar problem.
Nicotine in mushrooms
With regard to the possible occurrence of nicotine in mushrooms, a literature search in the
international database ISI Web of Knowledge has revealed (using the keywords "mushrooms and
nicotine" and "fungi and nicotine") that no available papers dealing with this phenomenon have
been published in indexed peer-reviewed journals. Such lack of trustworthy data makes very
difficult to provide any valuable opinion on this matter.
The information available on the Internet indicates two possible problems:
1) Possible contamination of dried mushrooms by nicotine (used as natural pesticide to provide
protection
from
insect)
–
such
case
has
been
reported
from
Germany
[http://www.talkingfood.de/presse/presseschau/TITEL-Detail,5056.html]. In some samples, nicotine
content exceeded the permissible limit (0.45 mg kg-1) but no values are given on the website.
2) Natural occurrence of nicotine in wild mushrooms.
However, as declared above, the total lack of trustworthy original data (subjected to a review
process) does not enable to conclude possible health risk (if any) of nicotine in mushrooms (if
present) for mushroom consumers. There is clearly a need to obtain high quality analytical data on
nicotine content in
a) a representative dataset of well-determined edible mushrooms collected in the wild
b) fresh cultivated mushrooms sold on the market (genera Agaricus, Pleurotus, Lentinula)
c) dried mushrooms sold on the market – imported from Asia (especially China) and also
from European countries
There is a laboratory in the Czech Republic with long-year experience with foodstuffs analysis
where, in my opinion, necessary analyses might be done.
Contact: Prof. Jana Hajšlová, Institute of Chemical Technology, Faculty of Food and Biochemical
Technology, Department of Food Chemistry and Analysis, Technická 5, CZ-16628 Prague 6.
Phone: +420 220 443 185, e-mail: jana.hajslova@vscht.cz
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2.3.3.
Zjišťování infestace biotických (hmyz, GMO) a chemických (pesticidy,
mykotoxiny) kontaminantů při skladování, exportech a importech obilovin;
metody odběru vzorků.
Sekce stanoviska č. 1.: Zjišťování infestace, hmyzích a chemických
kontaminantů při skladování, exportech a importech obilovin.
Subsekce 1.1.: Hmyzí kontaminanty
1.1.1. Míra rizika infestace obilí a nejčastější hmyzí kontaminanty.
V ČR byl proveden průzkum v 64 obilních skladech, a to silech, podlahových skladech i
hangárech. Bylo odebráno 220 vzorků obilovin a 72 vzorků smetků. Výsledky tohoto průzkumu
byly následující:
Počet druhů škůdců. Celkem bylo identifikováno 70 druhů škůdců, a to 30 druhů roztočů, 8
druhů pisivek, 29 druhů brouků a 3 druhy motýlů.
Frekvence výskytu škůdců. Frekvence výskytu škůdců byla značně vysoká. Tak např. škůdci
byli zjištěni v 57% vzorků potravinářské pšenice, v 69% krmné pšenice a v 78% ječmene.
Primární škůdci. Byli zjištěni: pilous černý - Sitophilus granarius (frekvence 44%), roztoč
ničivý - Lepidoglyphus destructor (42%), roztoč moučný - Acarus siro (37%), pilous rýžový Sitophilus oryzae (31%), lesák moučný - Cryptolestes ferrugineus (29%), lesák skladištní Oryzaephilus surinamensis (26%) a další.
Sekundární škůdci jsou plísňožravé druhy jako jsou roztoči druhů Tydeus interruptus a
Tarsonemus granarius a brouci rodů Cryptophagus a Ptinus. Přítomnost plísňožravých druhů
svědčí o špatné kvalitě skladovaného obilí, tj. zvýšená vlhkost a s tím související nárůst plísní.
Předátoři a paraziti. Velmi často se vyskytovali i druhy parasitické a dravé druhy roztočů,
zejména dravý roztoč - Cheyletus eruditus, který byl nalezen ve 20 % odebraných vzorků obilovin.
Rizikové rezervoáry škůdců: Škůdci byli zjištěni ve všech odebraných vzorcích smetků.
Smetky byly odebírány v horním a dolním podlaží sil, na parapetech, na stěnách a chodbách
podlahových skladů a hangárů. Protože ve všech smetcích byli zjištěni živí škůdci, slouží smetky
jako zdroj nákazy škůdců, k jejich namnožení a uchování v době, kdy jsou v letních měsících sklady
prázdné. Proto by měli skladníci věnovat větší pozornost jejich včasnému odstraňování.
1.1.2. Parciální stanovisko k problému zjišťování škůdců v obilovinách při exportu a
importu.
Základním problémem pro SZIF je to, že při mezinárodním i interním exportu/importu je
vyžadována nulová přítomnost škůdců. Porovnání tabulek 1-3 jasně ukazuje, že současné strategie
vzorkování nejsou dostatečně citlivé na zjištění nulové hladiny škůdců. V následujícím textu je
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technicky a statisticky zdůvodněno proč není možné zjistit „absolutní nulovou“ populační hustotu
škůdců v obilí.
Vzorkovací plán dle ČSN.
Vzorkování upravuje o počtu dílčích vzorků zrnin ČSN ISO 13690. Vzorkovací plán dle této
normy je uvedena v tabulce č. 1.
Vzorkovací plán z USDA.
V USDA (USA) vypracovali citlivost vzorkování (tj. pravděpodobnost pozitivního nálezu
alespoň jednoho živého škůdce) vzhledem k počtu odebraných vzorků a populační hustotě škůdce.
Data USDA jsou uvedena v tabulce č. 2. Tato tabulka obsahuje mimo jiné i zásadní informaci, že
pokud pracovníci SZIF odeberou 1 vzorek (0,5) na každých 30 tun (tj. cca 1000 bu)
pravděpodobnost, že bude nalezen škůdce je při hustotě 2 škůdci/kg obilí pouhých 75%.
Vzorkovací plán z USDA v porovnání s daty z ČSN.
V tabulce č. 2 je citlivost přepočítána na 1000 bu vzhledem k tomu že v USA se „bu“ používá
při obchodu s obilím jako základní jednotka. Aby bylo možné srovnávat data v tabulce č. 1 a 2,
přepočítali jsme tabulku 1 na vzorkovací plán cca 30 tun a sumarizovali do tabulky č. 3. Výsledky
jsou alarmující: vzorkování probíhá dle velikosti partie 0,75-0,15 vzorku na každých 30 tun.
Porovnání s tabulkou č. 2 indikuje rizika vzorkování škůdců s velmi nízkou citlivostí a rizikem
obchodování s infestovaným obilím.
Závěry, problémy a konstatování:
-Porovnání vzorkovací přepočtené citlivosti dle normy ČSN (Tab. č. 3) s pravděpodobnostní
tabulkou USDA č. 2 indikuje velmi nízkou citlivost současných strategií vzorkování škůdců a
vysoké riziko falešně negativních závěrů ( tj. zjištění že škůdce není přítomen i když ve skutečnosti
je partie inferována živými škůdci) při vzorkování na přítomnost škůdců.
-Vysoký počet vzorků je značně nákladný: se současnými technikami není „ekonomicky“
možné zjistit a deklarovat „0“ napadení (infestaci).
- Při transportu do zahraničí mají však škůdci při pohybu vagonů, auta či lodi tendenci migrovat
k povrchu, kde je může zahraniční inspektor snadno najít.
-Limity citlivosti vzorkování a citlivost extrakce: nutnost sjednocení metod používaných
dodavatelem a odběratelem.
-Problém absence metod zjištění skrytého napadení.
-V protokolu „detekce“ často chybí přesný popis odběru a extrakce vzorků a statistické limity
použitých metod. To znemožňuje mezinárodní porovnání dat.
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Tab. 1. Vzorkovací plán dle ČSN ISO 13690: „Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky – odběr
statických vzorků“
Hmotnost

Druhá
odmocnina

Počet
dílčích vzorků

500 t

22,4

12

1000 t

31,6

16

2000 t

44,7

23

4000 t

63,2

32

6000 t

77,4

39

8000 t

89,4

45

10000 t

100

50

Tab.2. Pravděpodobnost detekce hmyzích-mezizrnových škůdců v infestovaném obilí (data
USDA).

Počet
0.5 kg
vzorků

Průměrný počet jedinců škůdců na kilogram pšenice
0.02
0.06
0.2
0.6
2
6

1

0.02

0.06

0.19

0.43

0.76

0.95

2

0.04

0.12

0.34

0.67

0.94

1.00

5

0.10

0.28

0.64

0.94

0.99

1.00
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Tab. 3. Přepočet vzorkovací citlivosti a normu USDA tj. na 30 t.

na 500 t
na 1000 t
10000 t

12 vzorků

tj. na 30 t

16 vzorků

0,75 vzorků!
tj. na 30 t

50 vzorků

0,48 vzorků!!
vzorků tj. 30 t
0, 15 vzorků!!!

Subsekce 1.2.: Chemické kontaminanty
Chemické kontaminanty obilovin (mykotoxiny, rezidua pesticidů)
K nejčastěji sledovaným chemickým kontaminantům obilovin, jejichž obsah je regulovaný na
evropské úrovni, patří hlavně mykotoxiny (přírodní toxiny produkované řadou polních
mikroskopických vláknitých hub – plísní) a rezidua pesticidů. Maximální limity pro tyto látky jsou v
potravních komoditách regulovány na evropské úrovni, a to nařízením 1881/2006/ES, které stanoví
maximální limity pro mykotoxiny (změněné nařízením 1126/2007/ES specifikujícím maximální
limity pro fusariové mykotoxiny) a nařízením 396/2005/ES, v jehož rozsáhlých přílohách jsou
uvedeny maximální limity reziduí pesticidů v plodinách, potravinách a krmivech.
Vyšetření šarže (dávky) komodity
Pro získání validního výsledku laboratorního vyšetření šarže (dávky) komodity hraje klíčovou
roli především reprezentativní a dokumentovaný odběr vzorku. V závislosti na druhu a stavu
materiálu a na povaze sledovaného analytického parametru se reprezentativnost vzorkování může na
nejistotě (chybě) výsledku vyšetření podílet rozhodujícím způsobem. Může se pak stát, že i jinak
relativně velká nejistota výsledku samotné stopové analýzy může být nepodstatná v porovnání s
daleko větším příspěvkem nejistoty vzorkování.
Mykotoxiny
Mezi látky, které jsou v potravinách a zemědělských komoditách distribuovány obzvlášť
nehomogenně, patří právě mykotoxiny. Mikroskopické vláknité houby (plísně), které mykotoxiny
produkují, se totiž běžně vyskytují v izolovaných místech, tzv. ohniscích nebo ložiscích. Při
nedostatečné reprezentativnosti vzorkování pak může být vyhovující šarže odmítnuta jako
kontaminovaná a naopak: kontaminovaná šarže může být přijata jako vyhovující. Nesprávné
rozhodnutí pak může mít značné ekonomické či zdravotní dopady. V souvislosti se zajištěním co
nejvyššího stupně reprezentativnosti laboratorního vzorku byla vypracována obecná pravidla
konkretizovaná Vyhláškou Ministerstva zemědělství 211/2004 Sb. Konkrétní pracovní postupy
vzorkování komodit pro vyšetření mykotoxinů lze velmi dobře zpracovat na základě zásad
uvedených v ČSN 56 003: Odběr vzorků a metody zkoušení pro stanovení aflatoxinů v potravinách.
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Právně závazné pro úřední kontrolu je ovšem především Nařízení 401/2006/ES, kterým se stanoví
metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách.
Zde uvedené zásady a návody by měly být v přiměřené míře respektovány i v oblasti neregulované
(obchodní vztahy a kontrolní systémy provozovatelů potravinářských podniků aj.). Kritické bude
zejména určení optimálního rozsahu vzorkování - ten může být často kompromisem mezi
reprezentativností (a tedy nejistotou výsledku vyšetření) ekonomickou únosností ztrát odběrem
způsobených.
Pesticidy
Tak jako při odběru vzorků za účelem analýzy mykotoxinů je největším problémem
nehomogenita, při analýze pesticidů přibývá ještě další úskalí, kterým je značná nestabilita
některých analytů. V rámci zamezení degradace pesticidů v potravině během skladování a
transportu vzorku, je nezbytné dodržet některé zásady, jako je například balení do čistého inertního
obalu a přeprava vzorku v chladu nebo mrazu a temnu. Detaily jsou specifikovány v rámci
technické normy ČSN 56 0253: Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu. Tato česká norma v plné míře obsahuje
pravidla zavedená celosvětově v rámci Komise Codex Alimentarius a následně zavedená do
Směrnice 2002/63/ES, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední
kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.
Protože maximální reziduální limity se vztahují na jedlý podíl, je nutno v některých případech
respektovat vymezení části produktu, která se zahrnuje do analyzované navážky vzorku, zatímco
ostatní části se před analýzou odstraňují. Přesné definice lze nalézt např. v Nařízení 178/2006/ES.
Obecné zásady vzorkování a vzorkovací plány chemických kontaminantů.
V následujících odstavcích jsou shrnuty některé obecné zásady, které je třeba při vzorkování
dodržet, aby vzorek následně podrobovaný laboratorní analýze byl skutečně reprezentativní.
Odběr by měl být prováděn kvalifikovaným a vycvičeným personálem, který důležitosti a
významu vzorkování dostatečně rozumí.
Pro vzorkování musí být vypracován písemný plán vzorkování a podrobné postupy.
Tento plán vzorkování stejně jako postupy vzorkování musí být dostupné v místě, kde je vzorkování
prováděno. Plány vzorkování musí být, je-li to vhodné, založeny na příslušných statistických
metodách.
Použitá vzorkovací zařízení by měla čistá a správně udržovaná, aby se zamezilo jakékoliv
křížové kontaminaci.
Do protokolu o odběru vzorku by měly být kromě jiného zaznamenány veškeré vnější
vlivy, které by mohly potencionálně ovlivnit hladinu stanovovaných analytů jak při odběru, tak i
přepravě vzorku do laboratoře (například zvýšená teplota a vlhkost při odběru či přepravě vzorků za
účelem analýzy mykotoxinů by mohly způsobit sekundární infekci danou růstem plísně ve
skladovaném vzorku).
Vzorky musí být transportovány a před analýzou uchovávány ve vhodných a dobře
uzavřených obalech. Pro vyšetření reziduí pesticidů nejsou vhodné plastové obaly (zejména ne PVC
a jiné měkčené plasty), doporučeno je sklo, papír, případně mikrotenové sáčky, přičemž v případě
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„měkkých obalů“ může být vhodné použít více vrstev. Je nutné zabránit nejen působení vnějších
vlivů na vzorky, ale zamezit také ovlivňování mezi vzorky navzájem – např. při uložení silně
kontaminovaného vzorku spolu se vzorkem nekontaminovaným. Jakékoli papírové obaly (ani
vnější) by neměly být použity pro balení vzorků opakovaně.
Doba od odběru vzorků do zahájení analýz musí být zaznamenána a měla by být co možná
nejkratší.
Při odběru by měla být dodržována přísná bezpečnostní opatření, jako je použití
ochranných pomůcek. Zejména při odběru vzorků pro vyšetření mykotoxinů je nutno zamezit
přímému kontaktu s kůží či vdechnutí kontaminovaného prachu (pracovní oděv, respirátor nebo
rouška aj.). Po ukončení odběru je nutno pamatovat na šetrnou likvidaci nebo dekontaminaci
příslušných materiálů a dodržení zásad osobní hygieny.
Dílčí závěry:
Pravidla pro vzorkování materiálu za účelem stanovení obsahu mykotoxinů a reziduí pesticidů
není snadné zcela generalizovat a pro každý účel by měl být proto vypracován vždy individuální
plán vzorkování. Důležitá bude především volba rozsahu výběru a dokumentované pracovní
postupy a podmínky.

Sekce stanoviska č. 2.: Zjišťování geneticky modifikovaných organizmů
(GMO) při skladování, exportech a importech obilovin; metody odběru vzorků
Geneticky modifikované organismy
Geneticky modifikované organismy jsou všechny organismy mimo člověka, jehož genetický
materiál byl pozměněn přidáním nebo vynětím části genetické informace způsobem, který se
nevyskytuje v přírodě, tj. běžnou rekombinací a rozmnožováním popsané v příloze III směrnice EU
2001/18 s výjimkou cílené mutageneze dalších technik. Geneticky modifikované organismy se
mohou vyskytovat mezi všemi typy organismů – prokaryonta, rostliny i živočichové.
Nakládání s GMO je v zemích EU regulováno evropskou legislativou. V podstatě se můžeme
setkat s:
AUTORIZOVANÝMI GMO uvolněnými pro komerční pěstování (v současné době se
jedná o kukuřici MON810)
AUTORIZOVANÉ GMO podle nařízení EU 1829/2003, uvolněné do oběhu, tj. pro
import a zpracování
GMO AUTORIZOVANÉ MIMO EU
NEUTORIZOVANÉ podle žádné legislativy
Poslední dva typy se nesmí v zemědělských produktech, potravinách a krmivech v EU
vyskytovat.
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Povolená GMO musí být v celém spotřebním řetězci značena. Proto EU a jednotlivé členské
státy ustavily kontrolní laboratoře, které nakládání s GMO kontrolují.
Pro účinnou kontrolu jsou validovány metody, které jsou založeny na stanovení cílového
analytu, kterým může být
DNA a její transgenní součásti
RNA exprimovaná z transgenní DNA
Protein a peptid kódovaný transgenní DNA
Metabolit, který vzniká díky přítomnosti vneseného genu a odpovídajícího proteinu
V současné době se nejvíce využívá jako cílový analyt DNA a metody založené na
polymerázové řetězové reakci (PCR). DNA lze extrahovat ze všech materiálů rostlinného,
živočišného původu i mikroorganismů. Využívá se normalizovaných metod i metod validovaných
v jednotlivých laboratořích. Pro kontrolní účely se využívá i PCR v realném čase, které umožňuje
jak koncový odečet tak i hodnocení průběhu reakce a možnost kvantifikace. Pro řadu transgenů jsou
postupy normalizovány a kontrolní laboratoří EU ve spolupráci s ENGL (Evropská sít GMO
laboratoří).
Základním prvkem stanovení GMO byla specificita reakce pro jednotlivé transgenní
události. S jejich rozšiřujícím se počtem a počtem stoupajících GMO schválených v zahraničí a
nesoucích odlišné varianty transgenů jsou zaváděny nové postupy.
PCR jako základ stanovení GMO:
Při stanovení GMO jsou možné dva odlišné postupy
(a) hledat přítomnost specifického transgen
(b) využít screening na obecně se vyskytující konstrukty
Do nedávné doby preferovala referenční laboratoř EU první variantu, nyní se tento postup zdá
spíše konfirmativní. Řada laboratoří zavádí tzv. maticový přístup, kde se využívá několika
screeningových elementů (promotorů, terminátorů, kódujících oblastí genů), které umožní
identifikovat GMO. V případě kombinace elementů, které se nevyskytují v žádném z povolených
GMO pak lze uvažovat o přítomnosti nepovolené modifikace. V případě směsi pak je třeba zvažovat
kvantifikaci elementů a jejich zastoupení.
Detekční limity jsou dány možnostmi použitých zkoušek a možnostmi jednotlivých zkušebních
laboratoří a pohybují se většinou v rozmezí od 0,02 - 0,1% GMO.
Vzorkování pro stanovení GMO
V současné době neexistují na mezinárodní úrovni jednotné postupy vzorkování pro stanovení
přítomnosti GMO. Kompletní sestavy postupů vzorkování zajišťující možnost kontrol v
jednotlivých klíčových bodech potravního řetězce nejsou zavedeny v řadě zemí ani na národní
úrovni. Částečně jsou pokryty jen vybrané oblasti (například osiva), nebo produkty (zrniny,
potraviny), zcela chybí například mezinárodní normy na vzorkování rostlin v produkčních porostech
zemědělských plodin, aby bylo plně zajištěno naplňování směrnic a nařízení Evropské unie.
Významné dopady na možnost kontroly dodržování legislativních norem má doposud nepřijetí
limitů pro nezáměrnou přítomnost GMO v osivech, nebo nezavedení tzv.“ technické nuly“, pro
rozhodování správních orgánů. Vzhledem k tomu, že kontrola nakládání s GMO, označení a
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sledovatelnost vyplývají z nařízení a směrnic EU a národních legislativních opatření je vysoce
potřebné doplnit chybějící místa v metodologii vzorkování GMO.
Jedním z klíčových míst pro věrohodné provádění úředních kontrol je fáze odběru vzorků.
Správná aplikace metodologie vzorkování pro účely stanovení přítomnosti GMO, nebo jejich částí v
produktech je nezbytná pro zajištění požadavků kontroly dodržování legislativních opatření
vztahujících se k nakládání s GMO a zabezpečujících dohledatelnost GMO v potravním řetězci a
sledování výskytu GMO v životním prostředí
Základní pravidla k právním předpisům týkajícím se krmiv a potravin jsou stanovena v
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002. Obecná a základní
pravidla pro odběr vzorků lze pak nalézt v kapitole III. Odběr vzorků a analýza, článku 11 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a
dobrých životních podmínkách zvířat.
Problematika tzv. „technické nuly“
Jak již bylo zmíněno, je výskyt nepovolených genetických modifikací v produktech, například
v osivech, spojen s problémem věrohodnosti výsledků stanovení nepřítomnosti takových
modifikací, nebo spolehlivosti odhadu jejich přítomnosti, především na úrovni detekčních, či
kvantifikačních limitů. Plány vzorkování musí kromě jiného vhodným způsobem kalkulovat i
s technickými možnostmi a typem následných laboratorních zkoušek, dále s praktickou a finanční
nákladností navrženého postupu pro uvažované hladiny přítomnosti a musí i zohlednit přijatelná
rizika producentů a odběratelů. Harmonizovaný přístup není v rámci EU vyřešen.
Strategie vzorkování
Základním krokem při použití jakéhokoliv vzorkovacího plánu musí být určení strategie
vzorkování a především stanoven cíl vzorkování.
Metodologii strategie vzorkování v oblasti biotechnologií je možno rozdělit do oblasti norem
zahrnujících:
ČSN EN 12686 Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
mikroorganismů včetně virů
ČSN EN 12305 Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním
prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných
rostlin
Tyto normy jsou vhodným návodem na vypracování strategie vzorkování pro potřeby
sledování přítomnosti GMO, přičemž tato fáze (vypracování strategie vzorkování) by měla vždy
předcházet vlastnímu sestavení vzorkovacích plánů.
GMO v komoditách (zrniny)
Vzorkování zrnin na přítomnost GMO je jednou z mála oblastí, kde je možno již v současné
době využít mezinárodně uznávané normy vzorkování. Jak ale prokázaly výsledky některých
mezinárodních projektů, je výskyt genetických modifikací v dodávkách vysoce heterogenní, a proto
je třeba při sestavování plánu vzorkování a při jeho provádění tuto skutečnost náležitě zohlednit.
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Souvisící právní předpisy EU
•
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech,
•
Doporučení Komise 2004/787/ES týkající se technických pokynů pro odběr vzorků a
detekci geneticky modifikovaných organismů a materiálu vyrobeného z geneticky modifikovaných
organismů nebo produktů s jejich obsahem podle nařízení EP a R č. 1830/2003. (Official Journal L
348, 24/11/2004 P. 0018 - 0026). Dále jen „Doporučení Komise č. 2004/787/ES“.
Ve Vyhlášce 211/2004 Sb. ze dne 15. dubna 2004 “O metodách zkoušení a způsobu odběru a
přípravy kontrolních vzorků“ v platném znění je uvedeno, že při odběru vzorků pro detekci
geneticky modifikovaných organismů se má přihlédnout k Doporučení Komise č. 2004/787/ES.
Odběr vzorků a detekce by měly být provedeny za použití řádných vědeckých a statistických
protokolů, aby se tak dosáhlo příslušné spolehlivosti detekce GMO nebo materiálů z GMO
vyrobených.
Odběr vzorků hromadných zemědělských produktů, příprava analytických vzorků a odhad
nejistoty stanovení je v rámci Doporučení Komise č. 2004/787/ES obecně specifikován především
v kapitole IV., podkapitolách 2.1 -2.3:
2.1 Odběr vzorků hromadných zemědělských produktů
Protokol o odběru vzorků je založen na dvoustupňovém postupu, který v nezbytných případech
umožňuje získat odhady úrovní výskytu GMO spolu s tím spojenou nejistotou vyjádřenou jako
směrodatná odchylka, aniž by vyvozoval jakékoli domněnky týkající se možné heterogenity GMO.
Aby byly možné odhady SO, měl by být v první řadě získán souhrnný vzorek a odvozený
analytický vzorek by měl být analyzován na výskyt geneticky modifikovaných materiálů. Pokud je
získaný analytický výsledek blízko stanovené prahové hodnotě (± 50 % jeho hodnoty), doporučuje
se analýza jednotlivých vzorků k archivaci, čímž by se získala míra spojené nejistoty.
Je třeba zohlednit tyto dokumenty:
a) ISO standard 6644 (2002);
b) ISO standard 13690 (1999);
c) ISO standard 5725 (1994);
d) ISO standard 2859 (1985);
e) ISO standard 542 (1990);
Doporučuje se, aby se odběr vzorků hromadných produktů (zrnin, olejnatých semen)
prováděl v souladu s obecnými zásadami a metodami odběru vzorků popsanými v normách ISO
6644 a 13690. V případě tekoucích produktů by doba odběru vzorků měla být definována v souladu
s normou ISO 6644 jako: celkový čas vyložení/celkový počet dílčích vzorků. V případě statického
odběru vzorků by dílčí vzorky měly být odebrány na specifických místech odběru vzorků. Taková
místa odběru vzorků by měla být jednotně rozložena v rámci celé partie v souladu se zásadami
popsanými v normě ISO 13690. Počet dílčích vzorků nebo míst odběru vzorků (pokud se kvůli
vytvoření souhrnného vzorku odebírají dílčí vzorky a dílčí vzorky k archivaci) se definuje podle
velikosti partie.
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2.2 Příprava analytických vzorků
V případě partií od 50 do 500 tun by velikost souhrnného vzorku měla tvořit 0,01 % z
celkového objemu partie. V případě partií menších než 50 tun by velikost souhrnného vzorku měla
být 5 kg. V případě partií větších než 500 tun by velikost souhrnného vzorku měla být 50 kg. V
každém intervalu odběru vzorků (systematický odběr vzorků) nebo na každém místě odběru vzorků
by měl být odebrán dílčí vzorek o váze 1 kg, který se rozdělí na dvě části po 0,5 kg: jedna část se
použije jako dílčí vzorek pro vytvoření souhrnného vzorku, druhá část se uloží jako dílčí vzorek k
archivaci.
Velikost
partie v tunách
≤50
100
250
≥500

Velikost
souhrnného
vzorku v kg
5
10
25
50

Počet dílčích
vzorků
10
20
50
100

Odběr vzorků materiálů větších než zrna (např. ovoce, oddenky, brambory) by měl být prováděn
v souladu s normou ISO 2859. Odběr vzorků olejnatých semen by měl být provádět v souladu s
normou ISO 542.
Doporučuje se vícestupňový protokol, kterým by se minimalizovaly náklady a
maximalizovala statistická hodnota, podle předem definovaných stupňů přijatelnosti.
Nejdřív se, podle postupů popsaných v normách ISO 13690 a 6644, dílčí vzorky odebrané v
souladu s pododdílem 2.1 spojí a dobře promíchají, čímž se vytvoří souhrnný vzorek.
Souhrnný vzorek se používá k vytvoření analytického vzorku, podle postupů popsaných v
normách ISO 13690 a 6644, a pomocí "protokolů analytických testů/testovacích metod", jak stanoví
oddíl V, se provede analýza na výskyt GMO.
Pokud je výsledek analýzy blízko stanoveného prahu (± 50 % jeho hodnoty), může být
nezbytné provést odhad spojené nejistoty (protokol odhadu této nejistoty je stanoven v pododdíle
2.3).
2.3. Odhad nejistoty
Pokud existuje 20 nebo méně jednotlivých vzorků, jako v případě menších partií, měly by
všechny vzorky být analyzovány zvlášť a mělo by se přijmout rozhodnutí o označení.
Pokud existuje více než 20 dílčích vzorků k archivaci, mělo by se náhodně vybrat 20
vzorků a jednotlivě je podrobit analýze na výskyt GMO.
Výsledky analýzy těchto 20 vzorků se použijí pro odhad obsahu GMO v partii a spojené
nejistoty vyjádřené jako směrodatná odchylka. Pokud je tato nejistota spojená s analýzou 20 vzorků
přijatelná, není třeba provádět další analýzu zbývajících dílčích vzorků k archivaci. Pokud však
stupeň spojené nejistoty přijatelný není, musí se provést další analýza zbývajících dílčích vzorků k
archivaci.
Počet dalších vzorků, které se mají analyzovat, se stanoví na případ od případu v
závislosti na stupni nejistoty odhadnuté z prvních 20 vzorků.
Postupný analytický proces se zastaví pokaždé, když nastane jedna nebo obě následující
situace;
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- předpokládaný obsah GMO v partii (míněn předpokládaný obsah GMO v analyzovaných
dílčích vzorcích k archivaci) je nad nebo pod prahem ± 50 % jeho hodnoty,
- nejistota spojená s měřením obsahu GMO v partii dosahuje přijatelné úrovně (± 50 %
středního výsledku analýzy).
Pokud byly otestovány všechny vzorky, přijme se rozhodnutí o označení.
Vedle metod odběru vzorků doporučených v těchto pokynech (Doporučení Komise č.
2004/787/ES) lze použít jiné metody.
Vhodné jsou například postupy používané pro stanovení GMO v osivech a měly by být v
souladu s pravidly Mezinárodní asociace testování osiva (ISTA).
Pro účely kontroly výskytu nepovolených GMO je při důvodném podezření na jejich přítomnost
doporučeno použít vzorkovací plán použitý při stanovení přítomnosti nepovolené geneticky
modifikované rýže LL601 (viz Nařízení 2008/162/EC).
Některé aplikované postupy vzorkování v ČR
Při porovnání Doporučení Komise č. 2004/787/ES s požadavky na vzorkování uvedenými
například ve Vyhlášce Ministerstva zemědělství ze dne 7. listopadu 2000, kterou se určují druhy
zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro
provozování zemědělských veřejných skladů je možno zaznamenat řadu důležitých rozdílů, které
mohou mít dopad na stanovení podílu GMO v hodnocené partii.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.
Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků, jejich četnost a
nakládání s nimi
1. K odběru vzorků lze využít jednoho z následujících způsobů vzorkování:
1. 1. Ruční odběr trubkovým nebo tyčovým vzorkovačem.
1. 2. Automatický mechanický nebo pneumatický vzorkovač při dodržení stanoveného
technologického postupu.
1. 3. Odběr z proudu materiálu v závislosti na rychlosti proudu.
Poznámka: Vzorkovače musí mít otvory 3x větší než vzorkované zrno a musí být čisté.
2. Podmínky a postup vzorkování:
2. 1. Odběr vzorků se provádí tak, aby vzorek představoval průměrnou jakost zboží stejné
jakosti (partie), ke kterému se vztahuje. Tohoto požadavku se docílí smísením dostatečného
množství dílčích vzorků, rovnoměrně odebraných z různých míst a vrstev, do souhrnného vzorku.
2. 2. Nejmenší počet ručně odebraných dílčích vzorků je 7 a nesmí být menší než druhá
odmocnina z dvacetinásobku hmotnosti partie v tunách, nejvýše však 40 vzorků.
2. 3. Partie pro jeden souhrnný vzorek nesmí být větší než 500t.
2. 4. Rovnoměrným dělením promíchaného souhrnného vzorku se získají konečné (laboratorní)
vzorky o hmotnosti nejméně 1,2 kg u obilovin, 1 kg u luštěnin a 0,5 kg u olejnin.
3. Počet vzorků, účel použití a způsob nakládání se vzorky:
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3. 1. Jeden vzorek slouží ke zjištění jakosti, jeden se uchovává u provozovatele pro případ
kontroly, jeden může požadovat ukladatel pro účely kontrolního stanovení jakosti.
3. 2. Pokud nebyl vzorek odebrán příslušným orgánem, musí být skutečnost, že vzorky
představují průměrnou jakost partie, prokázána podpisem protokolu o odběru vzorku
provozovatelem a ukladatelem (nebo jimi pověřenými osobami).
3. 3. Vzorek pro případnou kontrolu se za přítomnosti obou stran vloží do čistého, suchého,
přiměřeně velkého vzduchotěsného obalu a uzavře plombou nebo pečetí nebo lepicí páskou
opatřenou razítkem a podpisem tak, aby ho nebylo možné otevřít bez zničení plomby, pečetě nebo
lepicí pásky opatřené razítkem a podpisem.
3. 4. Vzorky pro případnou kontrolu se uloží v suchém prostředí bez vysokých teplot.
3. 5. Údaje jednoznačně spojující vzorek s partií zboží musí být uloženy neoddělitelně se
vzorkem.
3. 6. Rozbor kontrolního vzorku provádí v případě potřeby příslušný orgán nebo akreditovaná
laboratoř.
Při porovnání s Doporučením Komise č. 2004/787/ES je intenzita vzorkování u Vyhlášky
403/2000 Sb. nižší (viz například počet dílčích vzorků) a neumožňuje stanovení nejistoty. Vyhláška
postrádá zohlednění specifik odběru vzorků a pokyny pro nakládání s nimi při stanovení přítomnosti
GMO. Prakticky je vyloučena možnost zachycení kontaminace GMO pod úrovní 0,1%.
Lze předpokládat, že když případný odběratel (kupující) použije, nebo když na jeho žádost bude
použit vzorkovací postup s vyšší mírou spolehlivosti zachycení nízkých kontaminací GMO, je zde
významně zvýšené riziko zamítnutí partie při přejímce.
Závěr
Rozdíly v uplatňované praxi vzorkování v rámci kontrol obsahu GMO při nákupu, skladování,
exportech a importech obilovin oproti doporučením a legislativním opatřením v této oblasti mohou
vyústit v hospodářskou ztrátu v případě odmítnutí partie při jejím prodeji.
Nezbytné je proto v maximální míře zajistit harmonizaci a použití vhodných vzorkovacích
postupů především při provádění intervenčních nákupů zemědělských výrobků a potravin, jejich
skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin.
Nezbytné je zapracovat do příslušných postupů i pokyny pro nakládání s obilovinami
během jejich dopravy, skladování a při úpravách a manipulaci s nimi (např. při čištění), které
omezují možnost zvýšení kontaminace produktu GMO.
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2.4.

Konference a semináře

2.4.1.

Mezinárodní konference „Food Research in Support to Science‐Based

Regulations: Challenges for Producers and Consumers „

Mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost potravin "Food Research in Support to
Science‐Based Regulations: Challenges for Producers and Consumers. " se uskutečnila ve dnech
21. a 22. dubna 2009 v Kongresovém centru Praha. Pod záštitou českého předsednictví EU
konferenci společně organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR, Vysoká škola chemicko‐
technologická v Praze a Evropský úřad pro bezpečnost potravin.
Na organizaci konference se podílela i místopředsedkyně Výboru Prof. Hajšlová z VŠCHT.
Vědecký výbor byl prezentován prostřednictvím posteru (viz přiložený náhled posteru na další
straně).
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ON PHYTOSANITARY AND ENVIRONMENT
Crop Research Institute, Drnovska 507, 161 06, Prague 6
INTRODUCTION
The significance of the "safe food" topic has been increasing in Europe. European Commission
has achieved a fundamental reorganization of the whole system of food safety due to several
significant crises (see BSE scandal, mycotoxins, etc.). The instrument of new European policy
became an independent European Food Safety Authority (EFSA), its main objective is
providing independent consultant service (on scientific basis) to the European Union in the
sphere of food safety. The Authority's activity includes independent consultant service,
information gathering and analysis, direct communication with the consumers. Members of EU
were called to co-operate with EFSA and to create consecutive security systems. The Czech
Republic was asked to establish a national system of food safety in connection with its
induction to the EU. A Coordinative group and Scientific committees have been established as
a part of the national system relate to the existing government establishment and authorities
of public health protection.
In the second half of 2002 was established one of four scientific Committees - The Scientific
Committee on Phytosanitary and Environment (further "Committee" only). This committee is
to gather information, analyze and predict the problems in the sphere of food safety. The
Committee solves problems relate to:
1.agricultural production, import and export of agricultural crude or products and the phytoquarantine,
2. food safety problems rising as a consequent disturbances of the environment.

PREFERENCES
1.
To elaborate a list of actual risks in various
hazard groups

• Heavy metals and other inorganic contaminants and
additives
• Residues of modern pesticides (OP, methyl bromide)
and other organic contaminants and additives
• Pathogenic bio-contamination
• Bio-toxins (mycotoxins and other natural toxic
substances)
• Allergens (arthropods, vertebrata, herbage)
• Fragments of arthropods and other sorts of adulteration
coming from agricultural production in food
• Physical bio-contamination (technology)
• Risks of men behavior (so-called "human factor") in
agricultural works with fertilizers and pesticides
(especially "malpractice" problem)

2.

3.

Hazard analysis

• Quality of various hazards
• Quantity of hazards (abundance, frequency)
• Geographical expansion of hazards (national,
international)

Risk analysis

• Influence of food and human health

4. Conditions analysis (conditions leading to
hazards); searching of condition and alternatives
to prevent these hazards
• E.g.: accurate using of pesticides (food contamination
due to wrong application of pesticides), prevention:
technology, monitoring of critical conditions, variety
breeding, etc.)
• System monitoring the quality of crude coming from
abroad (developing countries) and residue
contamination (legislative changes)
• Initiation of research programs and projects

5. Distribution of information and risk
communication of various hazards
• Practical recommendations
• Information on Web sites (internet)

6. Prediction of hazard and risk trends:
problems anticipation and generation of
emergence schedules

• Research policy
• Food safety policy
• Problems with the bio and chemical terrorism
(pesticides)

President of the Committee

Ing. Vaclav Stejskal, Ph.D., Crop Research Institute, Drnovska 507, 161 06 Praha 6

Vice-president of the Committee

Prof. Ing. Jana Hajslova, CSc., Institute of Chemical Technology, Technicka 5, 166 28 Praha 6
Prof. RNDr. Ing. Frantisek Kocourek, CSc., Crop Research Institute, Drnovska 507, 161 06 Praha 6
Ing. Ladislav Kucera, CSc., Crop Research Institute, Drnovska 507, 161 06 Praha 6
RNDr. Jan Nedelnik, Ph.D., Research Institute for Fodder Crops, Zahradni 1, 664 41 Troubsko
Prof. Ing. Pavel Tlustos, CSc., Czech University of Life Sciences Kamycka 129, 165 21 Praha 6
Ing. Radim Vacha, Ph.D., Research Institute of Amelioration and Soil Conservation, Zabovreska 250, 156 27 Praha 5
Prof. RNDr. Milada Vavrova, CSc., The Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Secretary of the Scientific Committee

RNDr. Marcela Novakova, Crop Research Institute, Drnovska 507, 161 06 Praha 6

WWW.PHYTOSANITARY.ORG
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2.4.2.

Mezinárodní konference „Advances in research for sustainable

agriculture: Methods for assessment of microorganisms in agroecosystems.
Flows of energy, water and nutrients in cultural landscapes“

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí se spolu s Výzkumným ústavem rostlinné
výroby, v.v.i. (VÚRV) podílel na organizaci mezinárodní konference „Advances in research for
sustainable agriculture: Methods for assessment of microorganisms in agroecosystems. Flows of energy,
water and nutrients in cultural landscapes“, která se uskutečnila 3. ‐ 4. listopadu 2008 v areálu

VÚRV v Praze.
Příspěvky z konference byly zpracovány do formy recenzovaných vědeckých článků a byly
publikovány ve zvláštním vydání časopisu Plant, Soil and Environment (Rostlinná výroba) –
v číslech 9/2009 a 10/2009. V čísle 9/2009 vyšel také příspěvek, který představuje činnost
Vědeckého výboru (příspěvek je prezentován na další straně).
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2.4.3.

Seminář „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“

Na základě žádosti Koordinační skupiny MZe uspořádal Vědecký výbor seminář zabývající se
problematikou odběru a analýzy vzorků, který byl určen terénním inspektorům Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Na organizaci semináře se spolupodílel i odbor
bezpečnosti potravin MZe. Seminář se konal v jednacím sále MZe a navštívilo ho 150 inspektorů
SZIF. Na konci semináře proběhlo diskuzní fórum se zástupci kontrolních orgánů ‐ Státní
rostlinolékařské správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského, Státního veterinárního ústavu a České inspekce životního
prostředí.
Ze semináře byl pro účastníky vydán sborník referátů.

Ing. Košťálová (SZIF) a předseda Výboru Dr. Stejskal
při zahájení semináře.

Účastníci semináře zaplnili celý přednáškový sál.

Program semináře:
Harmonogram akce
9:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10.15 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 14:30

Registrace
Zahájení
Odborný program – 1. část
Občerstvení
Odborný program – 2. část
Diskuzní fórum
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1. ÚVODNÍ SLOVO
Ing. V. Stejskal, PhD. (předseda Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí)
Ing. E. Košťálová (Státní zemědělský intervenční fond)

2. ODBORNÉ REFERÁTY
• Metody vzorkování pro účely stanovení GMO
Ing. L. Kučera, CSc., RNDr. J. Ovesná, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha)

• Problematika vzorkování skladištních škůdců
Ing. V. Stejskal, PhD. (Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha)

• Pesticidy: vzorkování, analýzy na chromatografech
Prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. a kol. (Vysoká škola chemicko‐technologická, Praha)

• Imunochemické metody v detekci biokontaminantů
Mgr. I. Křížková‐Kudlíková, PhD. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha)

• Aktuální pohled na problematiku mykotoxinů
RNDr. J. Nedělník, PhD. (Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko)

• Metody vzorkování půdy
Doc. Ing. R. Vácha, PhD. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha)

• Kontaminace obilovin způsobené synantropními hlodavci
Ing. R. Aulický, RNDr. M. Fraňková (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha)

3. DISKUZNÍ FÓRUM se zástupci Státní rostlinolékařské správy, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Státního
veterinárního ústavu a České inspekce životního prostředí.

Dr. Nedělník při přednášce.

Účastníci diskuzního fóra.
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2.5.

Zprávy ze zahraničních cest

Předseda Výboru se v roce 2009 zúčastnil dvou zasedání komisí panelů EFSA – Steering
Group Meeting v Dublinu (Irsko) a Advisory Forum Representatives on Plant Health v Parmě
(Itálie), do kterých byl jmenován Ministerstvem zemědělství jako zástupce za ČR.
Zprávy z jednotlivých zahraničních cest jsou uvedeny v kapitolách 2.4.1 a 2.4.2.

38

VĚDECKÝ VÝBOR
FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009
Zahraniční cesty

2.5.1.

Steering Group Meeting
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2.5.2.

Advisory Forum Representatives on Plant Health
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2.6. Vědecká činnost členů Výboru – dokumentace
Činnost Vědeckého výboru je založena na vědecké odborné kvalitě jednotlivých členů a expertů
výboru. Výbor každoročně dokumentuje a vyhodnocuje odbornou a vědeckou činnost svých
členů. Tato kapitola zahrnuje výběr vědecké práce jednotlivých členů Výboru.

Ing. Václav Stejskal, PhD.
•

•
•
•
•
•

Hubert J, Nesvorna M, Stejskal V. The efficacy of sieving, filth flotation and Tullgren heat
extraction for detecting various developmental stages of Tribolium castaneum and Ephestia
kuehniella in samples of wheat grain, flour and semolina. JOURNAL OF STORED PRODUCTS
RESEARCH 45: 279-288 2009
Stejskal V, Tlustos P. Introduction of Scientific Committee on Phytosanitary and Environment.
PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 55: 411-412 2009
Kucerova Z, Stejskal V Morphological diagnosis of the eggs of stored-products mites.
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 49: 173-183 2009
Lukas J, Kucerova Z, Stejskal V. Computer-based image analysis to quantify the number of
micro-arthropods in a sample. ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA 132:
289-294 2009
Hubert J, Kucerova Z, Aulicky R, Nesvorna M, Stejskal V. Differential levels of mite infestation
of wheat and barley in Czech grain stores. INSECT SCIENCE 16: 255-262 2009
Stejskal, V; Aulicky, R; Pekar, S. Brief exposure of Blattella germanica (Blattodea) to
insecticides formulated in various microcapsule sizes and applied on porous and non-porous
surfaces. PEST MANAGEMENT SCIENCE 65: 93-98 2009

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
•
•
•
•

Krajcova A, Schulzova V, Hajslova J, et al. Lignans in Flaxseed. Conference Information: 6th
Chemical Reactions in Food Conferene 2009, MAY 13-15, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC.
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES 27: S252-S255 2009
Trinacty J, Krizova L, Schulzova V, Hajslova J, Hanus O. The effect of feeding soybean-derived
phytoestogens on their concentration in plasma and milk of lactating dairy cos. ARCHIVES OF
ANIMAL NUTRITION 63: 219-229 2009
Zlamalikova J, Demnerova K, Mackova M, Hajslova J, et al. Plant uptake of
hexabromocyclododecane (HBCD). 34th Congress of the Federation-of-European-BiochemicalSocieties, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL 276: 296-296 2009
Martinek P, Klem K, Vanova M, Bartackova V, Vecerkova L, Bucher P, Hajslova J. Effects of
nitrogen nutrition, fungicide treatment and wheat genotype on free asparagine and reducing sugars
content as precursors of acrylamide formation in bread. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT
55: 187-195 2009
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vaclavik L, Cajka T, Hrbek V, Hajslova J. Ambient mass spectrometry employing direct analysis
in real time (DART) ion source for olive oil quality and authenticity assessment. ANALYTICA
CHIMICA ACTA 645: 56-63 2009
Lojzova L, Riddellova K, Hajslova J, et al. Alternative GC-MS approaches in the analysis of
substituted pyrazines and other volatile aromatic compounds formed during Maillard reaction in
potato chips. ANALYTICA CHIMICA ACTA 641: 101-109 2009
Kostelanska M, Hajslova J, Zachariasova M, et al. Occurrence of Deoxynivalenol and Its Major
Conjugate, Deoxynivalenol-3-Glucoside, in Beer and Some Brewing Intermediates. JOURNAL
OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 57: 3187-3194 2009
Macova S, Harustiakova D, Kolarova J, Machova J, Zlabek V, Vykusova B, Randak T, Velisek J,
Poleszczuk G, Hajslova J, Pulkrabova J, Svobodova Z. Leeches as Sensor-bioindicators of River
Contamination by PCBs. SENSORS 9: 1807-1820 2009
Randak T, Zlabek V, Pulkrabova J, Kolarova J, Kroupova H, Siroka Z, Velisek J, Svobodova Z,
Hajslova J. Effects of pollution on chub in the River Elbe, Czech Republic ECOTOXICOLOGY
AND ENVIRONMENTAL SAFETY 72: 737-746 2009
Cajka T, Hajslova J, Pudil F, et al. Traceability of honey origin based on volatiles pattern
processing by artificial neural networks JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1216: 14581462 2009
Schulzova V, Hajslova J, Peroutka R, et al. Agaritine content of 53 Agaricus species collected
from nature FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS
CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT 26: 82-93 2009
Pulkrabova J, Hradkova P, Hajslova J, et al. Brominated flame retardants and other
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ENVIRONMENT INTERNATIONAL 35: 63-68 2009

RNDr. Jan Nedělník, PhD.
•
•
•
•
•
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Nedělník, J., Moravcová, H.: Mycotoxins content in maize silages after different plant protection
strategies. In: Sb. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Brno 2009, 99.
ISBN978-80-7375-316-0.
Nedělník, J., Moravcová, H., Skládanka, J., Doležal, P., Zeman, L., Křížová, Š.: Mycotoxins in
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Havel, J., Nedělník, J., Moravcová, H., Slezáková, L., Sumíková, T.: Fuzarioza – nová choroba
máku. Úroda LVII, 2009, 8, 29-30. ISSN 0139-6013
Křížová, L., Pavlok, S., Kocourek, F., Nedělník, J., Veselý, A.: The effect of artificial inoculation
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Nedělník, J., Moravcová, H.: Mycotoxins, GMO and bulk feed. In: Mykotoxíny 2009, Bratislava
15.-16.10.2009, 39-41. ISBN 978-80-7080-730-9
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Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J. et al.: Vliv patogenních mikroorganismů a jejich
sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv. Kukuřice
v praxi 2009. MZLU, KWS 2009, 37-46. ISBN 978-80-7375-263-7
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Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
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Fuksova Z, Szakova J, Tlustos P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in
Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 55: 461-467
2009
Onwubuya K, Cundy A, Puschenreiter M, Kumpiene J, Bone B, Greaves J, Teasdale P, Mench M,
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approaches. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 407: 6132-6142 2009
Hanc A, Tlustos P, Szakova J, et al. A Simple Sequential Extraction Procedure for Evaluation of
Zinc Behavior in Composts and Soil CHEMICKE LISTY 103: 931-934 2009
Szakova J, Tlustos P, Goessler W, et al. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil
solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. JOURNAL OF HAZARDOUS
MATERIALS 172: 1244-1251 2009
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PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 55: 411-412 2009
Uprety D, Hejcman M, Szakova J, Kunzova E, Tlustos P. Concentration of trace elements in
arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. NUTRIENT CYCLING
IN AGROECOSYSTEMS 85: 241-252 2009
Casova K, Cerny J, Szakova J, Balik J, Tlustos P. Cadmium balance in soils under different
fertilization managements including sewage sludge application. PLANT SOIL AND
ENVIRONMENT 55: 353-361 2009
Kacalkova L, Tlustos P, Szakova J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury by
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Neugschwandtner RW, Tlustos P, Komarek M, et al. Nutrient mobilization and nutrient contents
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of Zea mays in response to EDTA additions to heavy-metal-contaminated agricultural soil.
JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR
PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE 172: 520-527 2009
Jakl M, Dytrtova JJ, Miholova D, Kolihova D, Szakova J, Tlustos P. Passive diffusion assessment
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Vesely T, Tlustos P, Szakova J. Influence of organic acids on heavy metals mobilization in the
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2009
Hanc A, Tlustos P, Szakova J, et al. Changes in cadmium mobility during composting and after
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NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 83: 39-50 2009
Javorska H, Tlustos P, Kaliszova R Degradation of Polychlorinated Biphenyls in the Rhizosphere
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3. WEBOVÉ STRÁNKY
Během roku 2009 se podařilo obsahově aktualizovat webové stránky a stránky nyní kompletně
fungují v nové struktuře.
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4. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
V roce 2009 byly původně plánovány finanční prostředky na činnost Výboru ve výši
1.598.000,‐ Kč bez DPH. V červenci 2009 byl na žádost MZe podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě
na zajištění činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (Dodatek č. 1 ke
Smlouvě č. 2/VV/2009), ve kterém došlo ke snížení finanční částky na zajištění činnosti Výboru
na 1.342.857,‐ Kč bez DPH. Z toho důvodu musely být sníženy finanční částky u několika položek
v Plánu činnosti a mimo jiné došlo i k redukci počtu původně 8 naplánovaných odborných studií
na 4.
Z celkové částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1.342.857,‐ Kč bez DPH.
Jednotlivé nákladové položky jsou rozepsány v tabulce v kapitole 4.1. a věcné zdůvodnění
čerpání jednotlivých položek v kapitole 4.2.

47

VĚDECKÝ VÝBOR
FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

4.1.

Tabulka nákladů Výboru

polo Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost Vědeckého výboru fytosanitárního
a životního prostředí dle Plánu činnosti na rok 2009.

Účet

Položka

Plánovaný

Celkové čerpání

rozpočet

za rok 2009

16.1.1

Odměny členů Výboru

200.000

199.429

16.1.2

Mzda tajemníka/tajemnice

200.000

200.770

16.1.3

Náklady na studie a stanoviska

462.900

462.900

Stanoviska a aktualizace Procedurálního manuálu

34.900

34.900

Studie

428.000

428.000

16.1.4

Náklady na vydání sborníku ze semináře

70.000

69.800

16.1.5

Ostatní přímé náklady

30.000

29.945

16.1.6

Reprezentace (EFSA, cestovné)

100.000

100.000

16.1.7

Režie

280.000

280.000

1.342.857,-

1.342.844,-

NÁKLADY CELKEM
vyrovnání) 2.650.000,00 2.650.
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4.2.

Věcné zdůvodnění jednotlivých položek

Jednotlivé položky jsou číslovány podle Plánu činnosti na rok 2009.
16.1.1. Odměny členů výboru:
V této položce finančního rozpočtu Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí
(VVFaŽP) jsou zahrnuty náklady spojené s odměnami předsedy, místopředsedkyně a stávajících
členů Výboru za činnosti vykonávající v rámci aktivit Výboru.
16.1.2. Mzda tajemníka:
Ve finanční položce „Mzda tajemníka“ jsou zahrnuty osobní náklady (plat tajemníka + sociální
a zdravotní pojištění a FKSP) na tajemníka.
16.1.3. Náklady na studie a stanoviska:
‐ stanoviska a aktualizace Procedurálního manuálu
V roce 2009 byla vypracována 3 odborná stanoviska, celkem se na jejich vypracování podílelo
pět odborníků, jimž byla vyplacena odměna na základě uzavření dohody o provedení práce
v celkové částce 34.900,‐Kč. Na aktualizaci Procedurálního manuálu nebyly čerpány žádné
finanční prostředky.
‐ materiálové náklady a odměny za vypracování studií
V této položce jsou uvedeny finanční prostředky použité na vypracování studií v rámci plánu na
rok 2009. Z důvodu změny částky na zajištění činnosti Výboru v červenci 2009 došlo k redukci
z původně plánovaných 8 studií na studie 4. Finanční prostředky určené na studie byly
převedeny na řešitele z jiných institucí ve formě smlouvy o dílo. Celková částka 428.000,‐Kč tedy
pokrývá jak položku materiálové náklady a cestovné, tak i odměny. Její rozdělení bylo vždy plně
v kompetenci garanta řešení dané studie.
i) Validační studie: Nebezpečí maskovaných mykotoxinů
Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; VŠCHT
VŠCHT – smlouva o dílo 62/2009 v celkové výši 260.000,‐ Kč bez DPH.
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ii) Význam rhizosféry v životním prostředí
Garant: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc.; ČZU
ČZU – smlouva o dílo 113/2009 v celkové výši 55.000,‐ Kč bez DPH.
iii) Rizika vertebrálních živočichů pro zemědělské a potravinářské podniky
Garant: Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. SZÚ
TMA – smlouva o dílo 58/2009 v celkové výši 78.000,‐ Kč bez DPH.
iv) Alergeny v potravinách rostlinného původu
Garant: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.; VÚPP, v.v.i.
VÚPP, v.v.i. – smlouva o dílo 59/2009 v celkové výši 35.000,‐ Kč bez DPH.
16.1.4. Náklady na vydání sborníku ze semináře:
Částka byla využita na editaci a tisk sborníku ze semináře „Metody odběru a analýzy vzorků
komodit, potravin a půdy“ a na vyplacení odměn přednášejícím na semináři.
16.1.5. Ostatní přímé náklady:
V položce „Ostatní přímé náklady“ jsou zahrnuty přímé náklady na provoz kanceláře tajemníka
VVFaŽP a ostatní spotřební materiál. V roce 2009 tyto náklady činily celkem 30.000,‐ Kč bez
DPH.
16.1.6. Reprezentace:
Finanční náklady v položce „Reprezentace“ byly čerpány na dvě zahraniční cesty předsedy
Výboru na zasedání EFSA, dále na domácí cestovné, zajištění pohoštění na zasedání Výboru a
provoz webových stránek.
16.1.7. Režie:
Režie VÚRV, v.v.i. byla vyčerpána v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2009
v celkové výši 280 tis. Kromě standardních režijních nákladů bylo také z této položky
financováno vybavení nově přidělené kanceláře pro potřeby sekretariátu Vědeckého výboru.
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5. ZÁVĚRY
•

V roce 2009 se uskutečnila celkem 4 řádná zasedání.

•

V roce 2009 se uskutečnil jeden seminář, který byl uspořádán na základě žádosti
Koordinační skupiny (KS) MZe.

•

Předseda Výboru se zúčastnil pravidelného zasedání KS na MZe ČR.

•

Předseda Výboru se zúčastnil dvou mezinárodních zasedání EFSA (Irsko, Itálie).

•

Členové Výboru se podíleli na přípravě mezinárodní konference o bezpečnosti potravin,
která se konala pod záštitou MZe ČR a VŠCHT v rámci předsednictví ČR v EU.

•

Celkem byly v tomto roce financovány 4 studie, které se opět zaměřily na aktuální
témata s cílem upozornit na některé problémy, kterým není zatím věnována dostatečná
pozornost. Studie pro Výbor zpracovali odborníci z několika různých institucí.

•

Byla vypracována tři odborná stanoviska – 2 pro EFSA a 1 pro KS MZe.

•

Na začátku roku 2009 byla jmenována nová členka Výboru; v současné době má Výbor 8
členů.

•

Pozornost Výboru se soustřeďovala na analýzu informačních zdrojů rizik, mapování a
kategorizace problémů a sledování vědecké činnosti.

•

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.

•

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

•

Na posledním zasedání proběhla dle Procedurálního manuálu volba předsedy a
místopředsedy Výboru. Do funkcí byli zvoleni Ing. V. Stejskal, PhD. (předseda) a Prof. Ing.
J. Hajšlová, CSc. (místopředsedkyně).

•

Koncem roku 2009 byla Vědeckému výboru ředitelem ústavu přidělena nová místnost
k užívání pro potřeby Výboru.
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