
Dne: 07.03.2007  Čj. CHPŘ/VVP – 210/07  
 

   Vědecký výbor pro potraviny 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Věc:     Absence moderních tabulek složení potravin 
 
Vážení kolegové, 
 
VVP na svém 17. plenárním zasedání dne  23. 2. 2007, v části, která byla věnována problematice nového 
Nařízení EP a R č. 1924/2006 „o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na 
zdraví“, za účasti hostů z MZ ČR, MZe ČR, PK ČR a SVOPL, definoval mezeru v základních 
technických instrumentech, které umožňují nutriční hodnocení potravin. 
 
Jde o absenci soudobých, veřejně dostupných tabulek složení potravin, které by mohla využívat široká 
odborná i laická veřejnost. 
 
České republice se zatím nepodařilo vyřešit problém absence tabulek, který nastal po rozdělení Československa. 
V rámci Československa byla databáze složení potravin udržována na Slovensku, kde také zůstala. 
 
V současnosti, i přes určité pokusy situaci řešit, není k dispozici oficiální veřejně dostupná databáze složení 
potravin, která by umožnila zejména: 
 

1) zjištění nutričních hodnot pro značení potravin 
2) realizaci prací plynoucích z nově zaváděné legislativy EU (např.Nařízení č.1924/2006) 
3) práci zdravotníků a dalších odborníků na výživu při nutričním hodnocení diety 
4) transparentní využití dat o složení potravin v případě zájmu spotřebitelů (podpora zdraví) 

 
VVP proto touto cestou veřejně apeluje na KS-BP, aby se zasadila o systémové a transparentní řešení situace tak, 
aby se předešlo problémům s naplňováním závazných právních předpisů a uchovala se pověst vyspělé země 
v oblasti zabezpečení všech náležitostí podporujících zdravou výživu obyvatelstva. 
 
VVP, vědom si důležitosti problematiky, nabízí svou půdu k svolání semináře, který by pomohl rámcově 
definovat národní potřeby a směry řešení dané situace. 

 
 
S pozdravem 
                Doc.MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 
                                                                                                            předseda VVP 
Rozdělovník: 
KS BP MZem ČR Na vědomí (email): 
Na vědomí (email): Doc. MVDr. J. Ruprich - předseda VVP 
MUDr. M. Vít, Ph.D. -  Hlavní hygienik ČR RNDr. V. Špelina, CSc. – místopředseda VVP 
RNDr. K. Říhová - ředitel OSŘOPVZ MZ ČR Ing. D. Winklerová – člen VVP 
Ing. K. Zuzánková - tajemnice KSBP MVDr. V. Ostrý, CSc. – člen VVP 
Ing. S.Slavíková – ved.odd. HV a PBU MZ ČR Ing. J. Sosnovcová – člen VVP 
Mgr. E.Gottvaldová – odd.podpory veř.zdraví MZ ČR Doc.RNDr. F.Malíř,Ph.D. – člen VVP 
JUDr. I.Krýsa – odd. správní MZ ČR Prof.Ing. J.Hajšlová,CSc. – člen VVP 
Ing. J. Fialka – Odbor potravinář. výroby a legislativy MZe ČR MUDr. K.Ettlerová – člen VVP 
Ing. E. Přibylová – MZe  ČR Ing. M.Jechová – člen VVP 
Ing. Sajdl - Potravinářská komora ČR MVDr. J.Drápal – člen VVP 
JUDr. L. Červenka - Potravinářská komora ČR Ing. M.Kozáková – člen VVP 
Ing. J. Kotek - Sdružení výrobců volně prodejných léčiv  MUDr. D.Müllerová – člen VVP 
Ing. L.Dupal - Sdružení českých spotřebitelů RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D. 
MUDr. J. Volf, Ph.D. - ředitel SZÚ Praha M. Rössnerová 
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