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Související dokumenty

Usnesení vlády:
• č. 1320/2001 Strategie zajištění bezpečnosti (zdravotní

nezávadnosti) potravin
• č. 1277/2004 Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR 

po přistoupení k EU
• č. 3/2007 revize Strategie zajištění bezpečnosti potravin 

v ČR po přistoupení k EU
• č. 61/2010 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na 

období let 2010 - 2013



KlKlííččovovéé atributy zajiatributy zajiššttěěnníí kvalitykvality
a bezpea bezpeččnosti potravinnosti potravin

hodnocení rizik (informace na vědeckém základě)
řízení rizika - právní normy, kontrola, RASFF, monitoring
komunikace o riziku (informování veřejnosti, vzdělávání) 
• mezi resorty, v rámci resortu
• s nevládními organizacemi
• s odbornou i laickou veřejností
• s EFSA, EK



HodnocenHodnoceníí rizik rizik 

iinformace na vnformace na věědeckdeckéém zm záákladkladěě



Monitoring cizorodých lMonitoring cizorodých láátektek

• sledování možné kontaminace potravin, krmiv 
• vč. složek životního prostředí, které mohou kontaminaci 

ovlivnit (půda, povrchová voda,..)
• výsledky každoročně zveřejňované na internetu a 

publikace předávány na výstavách – www.mze.cz
• provádí pro MZe sedm organizací (SVS ČR, SZPI, 

UKZÚZ, VÚMOP, VÚRV, ZVHS, VÚLHM)
• časové řady od roku 1996



VVěědeckdeckéé výbory výbory –– hodnocenhodnoceníí rizikrizik

příprava nezávislých hodnotících stanovisek
navrhování opatření k zajištění zdravotní
nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin 
rozvoj metodologií pro hodnocení rizik
identifikace a charakterizace objevujících se rizik 
zajišťování podpory v případě krizových situací
sběr, porovnávání a analyzování vědeckých dat



HodnocenHodnoceníí rizikrizik
Ministerstvo zdravotnictví
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Vědecký výbor:
• veterinární
• fytosanitární a ŽP
• výživy zvířat 
• pro GM potraviny a krmiva

Sekretariát 
Koordinační skupiny 
bezpečnosti potravin

Ministerstvo zemědělství
Úřad pro potraviny

• pro potraviny

příprava nezávislých 
stanovisek
zpracování studií
tvorba metodik





ZajiZajiššttěěnníí hodnocenhodnoceníí rizik rizik 
Evropský úřad pro bezpečnost Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA)potravin (EFSA)
• zajišťování vědeckých stanovisek
• rozvoj metodologií pro hodnocení rizik
• identifikace a charakterizace objevujících se rizik 
• zajišťování podpory v případě krizových situací
• sběr, porovnávání a analyzování vědeckých dat



Mezi Mezi ččinnosti EFSA nepatinnosti EFSA nepatřříí

není odpovědný za politiku bezpečnosti 
potravin a přípravu právních předpisů

nezajišťuje kontrolu bezpečnosti potravin 
ani jejich označování

nenahrazuje činnost národních úřadů



MoMožžnosti spoluprnosti spoluprááce s EFSA ce s EFSA 
• Účast expertů ve vědeckých komisích 

EFSA – pro experty
• Nominace expertů do ostatních orgánů

EFSA – pro experty
• Zapojení do projektů EFSA – pro 

jmenované instituce
• Databáze expertů
• Možnost veřejných konzultací návrhů

dokumentů EFSA – pro výrobce, instituce 
www.efsa.europa.eu



Koordinační místo pro kontakt s 
EFSA - Focal point

Zajišťuje informace týkající se:

rozvoje důležitých iniciativ pro hodnocení rizik v členském státě a 
EFSA
výsledků příslušných projektů vědeckého výzkumu
probíhajících hodnocení rizik a připravovaných stanovisek  
poskytuje poradenství organizacím spolupracujícím s EFSA dle čl.
36
koordinace výměny informací a dokumentů týkajících se vědeckých 
aktivit relevantních ve vztahu k EFSA
vytváření a údržby databází vědeckých odborníků a výzkumných 
organizací v členském státě



Komunikace o rizikuKomunikace o riziku

SpoluprSpoluprááce a komunikacece a komunikace



SpoluprSpoluprááce s institucemi EUce s institucemi EU
Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

základní kámen pro hodnocení rizik na úrovni EU
komunikace a zvyšování důvěry spotřebitelů
zajišťování úzké spolupráce mezi národními úřady

Evropská Komise, Rada EU, Parlament
tvorba legislativy





SpoluprSpoluprááce se spotce se spotřřebiteli a výrobciebiteli a výrobci
vydávání letáků
presentace na výstavách
www.bezpecnostpotravin.cz
výukové programy pro děti

• web. stránky o výživě pro 
mládež (13 - 17 let) 
www.viscojis.cz
dny bezpečnosti potravin

Koordinační
skupina 

bezpečnosti 
potravin 

Informační centrum



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Úřad pro potraviny – Ministerstvo zemědělství
www.bezpecnostpotravin.cz , www.eagri.cz

tel: 221 812 254, jitka.gotzova@mze.cz


