Přehled plnění úkolů garantů horizontální PS pro „bezpečnost potravin“
k 24.11.2014

Úkoly RPS pro garanty:
1. Sestavení a jmenování členů skupiny
V souladu s milníky a plánem práce zahájila PS svou činnost v první polovině roku. Byly kontaktovány
významné osoby z hlediska vlivu na problematiku „bezpečnosti potravin“ v ČR tak, aby skupina měla
reprezentanty podstatných „zájmových skupin“ v ČR, nikoli však všech, aby to nesnižovalo akceschopnost
a nedublovalo jiné pracovní skupiny zabývající se meziresortně podobným tématem. Po diskusi
s představiteli těchto skupin bylo dosaženo shody na jmenování konkrétního zástupce. Seznam
navržených členů skupiny byl zaslán na MZ ČR a to připravilo a předalo jmenovací dekrety členům PS
přítomným na 1. plenárním zasedání. Vzhledem k společenské a pracovní angažovanosti členů skupiny
lze předpokládat i změny v průběhu času. Tyto změny budou řešeny operativně. K prvním změnám již
došlo v průběhu podzimu 2014 (těhotenství, rozšíření účasti nevládních organizací).
Současný přehled členů PS (18.11.2014):
Titul
MVDr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

Jméno
Jiří
Libor
Jitka
Markéta
Marie
Pavel
David

Prof.MVDr. Jiří
RNDr.
Irena
Ing.
Jitka

Příjmení
Drápal
Dupal
Götzová
Chýlková
Jechová
Mikoška
Pešek

Titul Funkce
vedoucí oddělení
předseda
ředitel
referent
referent
CSc. ředitel
předseda

Organizace
Státní veterinární zpráva
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
Ministerstvo zemědělství ČR
Potravinářská komora ČR
Krajská hygienická stanice
Svaz obchdu a cestovního ruchu ČR
Sdružení českých spotřebitelů (Sdružení
pro bezpečnost potravin a ochranu
spotřebitele)
Státní zdravotní ústav
Ruprich
CSc vedoucí centra
Řehůřková PhD vedoucí oddělení Státní zdravotní ústav
Sosnovcová
Státní zdravotní ústav
ředitel

Oblast, kompetence
vet. ochrana veřejného zdraví
spotřebitelé
bezpečnost potravin
produkce potravin
OOVZ - HV
kvalita potravin
spořebitelé

risk assessment
data management
materiály ve styku s potravinami

2. Zasedání skupiny
V průběhu roku 2014 byla zorganizována 2 zasedání a 1 tele-diskuse. První plenární zasedání bylo určeno
k vyjasnění cílů práce, komunikaci s pracovníky MZ ČR a k review podkladů, které skupina musí vzít
v úvahu (legislativní dokumenty). Bylo konstatováno, že problematika, na rozdíl od některých dalších
horizontálních témat, vykazuje výrazný mezirezortní charakter s definovanou odpovědností řady
subjektů. Bylo konstatováno, že hlavní linie navržených úkolů musí akceptovat usnesení vlády č. 25/2014,
kterým vláda ČR ukládá úkoly jednotlivým resortům v oblasti „Bezpečnosti potravin a výživy do roku
2020“. To neznamená, že dokument nemůže být dále rozvinut a specifikován. K usnadnění práce bylo
rozhodnuto svolat užší zasedání zástupců MZe ČR se zástupci SZÚ, kde bude rozpracován rámec
vycházející z usnesení vlády č.25/2014. Zasedání se uskutečnilo na počátku měsíce listopadu. Výsledkem
byl návrh rámce Akčního plánu BP členěný do oblastí a úrovní detailů. Tato struktura plánu byla následně

poskytnuta všem členům PS k individuálnímu rozpracování, s cílem, shromáždit podněty a připravit
konsolidovaný draft do konce kalendářního roku.
3. Transparentní komunikace PS
Pro podporu činnosti PS pro BP byla zřízen samostatný web stránka (veřejně dostupná ve
vyhledavačích, http://czvp.szu.cz/PSBP/home.htm ), která umožňuje transparentní přístup k podstatným
vstupům a výstupům PS.
4. Výhledy práce skupiny
Předpokládá se, že se skupina sejde na svém dalším zasedání na počátku roku 2015, aby dále pracovala
s konsolidovaným draftem Akčního plánu BP.
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