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c.
Základní informace o projektu č. IV
1.
Monitoring dietární expozice člověka nežádoucím chemickým látkám z potravin (dále "monitoring") je realizován
podle zásad poprvé deklarovaných v usnesení vlády České republiky č. 369 z roku 1991 a 408 z roku 1992. V
průběhu 90. let se monitoring úspěšně vyzkoušel a uvedl do plného provozu. V současné době plní monitorovací
program úkoly stanovené ve vládním usnesení č. 810 z roku 1998 a nejnověji reaguje i na usnesení vlády č. 706 z
roku 2000 a usnesení vlády č. 1046/2002 („Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České
republiky Zdraví pro všechny v 21. století). Zajištění monitoringu dietární expozice jako nezbytného ukazatele
přívodu vybraných živin a xenobiotik z potravin a životního prostředí a jako základu pro vědecké řízení rizik a následná
opatření a doporučení k ochraně veřejného zdraví je zakotveno v usnesení vlády č. 61/2010 (ke Strategii bezpečnosti

potravin a výživy v letech 2010 – 2013). Monitoring je prováděn podle schématu obsaženém v projektu č. IV,
programu "Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí", jehož garantem je Státní
zdravotní ústav v Praze.
2.
Monitoring je realizován v návaznosti na aktivity dalších resortů, zejména Ministerstva životního prostředí a
Ministerstva zemědělství. Svým charakterem se nepřekrývá, ale vhodně doplňuje s výstupy a zaměřením kontrolních
systémů pro potraviny (projekt lze chápat jako verifikaci managementu zdravotních rizik).
3.
Cílem současné etapy monitoringu není klasická kontrola potravin, ale odhad zdravotního rizika plynoucího ze
střední (průměrné) expozice populace ČR vybraným chemickým látkám v potravinách. Na základě zjištění míry
zdravotního rizika lze účelněji orientovat kontrolní systém na problémové komodity a přesněji "nastavit" hygienické
limity nejvyšších přípustných koncentrací. Nedílnou součástí je rovněž informování odborné i laické veřejnosti o
výsledcích práce tak, aby přispěly k účelné změně výživových zvyklostí, s cílem chránit a podporovat zdraví
jednotlivce. Výsledky slouží jako odborný podklad pro rozhodování v oblasti zdravotní politiky státu. Jsou
nepostradatelné pro spolupráci s orgány ES (EFSA, EK) v oblasti ochrany veřejného zdraví, slouží při komunikaci s
WTO, OECD, WHO a dalšími mezinárodními i významnými národními organizacemi (např. US FDA).
4.
Monitoring je realizován za finanční prostředky státu. Principy organizace monitoringu byly převzaty z doporučení
Světové zdravotní organizace (GEMS WHO 87/1985). Organizační detaily projektu monitoringu odpovídají
současné technické úrovni dosažitelné v podmínkách SZÚ. Podle možností jsou průběžně přizpůsobovány
podmínkám a potřebám. Nedílnou součástí systému je kontrola kvality práce (systém QA/QC). Jednotlivé operace
jsou standardizovány tak, aby kvalita dat odpovídala účelům, pro které jsou určena.
5.
Vzorky potravin jsou pořizovány nákupem v tržní síti, v období 2010/2011 se jednalo o celkem 32 míst v republice.
Analytická činnost je soustředěna na jediné místo – Centrum zdraví výživy a potravin SZÚ v Brně. Laboratoře jsou
pod kontrolou mezinárodní (FAPAS, UK) i národní (různé systémy). Celý systém se realizuje v laboratořích
akreditovaných u ČIA (národní akreditační orgán), nyní podle ČSN ISO EN 17025.
6.
Součástí projektu mohou být i další studie, které vhodným způsobem doplňují základní monitorovací aktivity. Dle
možností se zaměřují na aktuální problémy v ČR, požadavky EU, případně jde o získání údajů potřebných k
verifikaci základních postupů nebo pro zdokonalení interpretace výsledků.
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