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ZPRÁVA O ČINNOSTI VVP ZA ROK 2003 
 

 
Postavení VVP a zahájení činnosti: 
Vědecký výbor pro potraviny (VVP) je poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti 
potravin (KS BP) zřízený na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001.  
Svou činnost zahájil 5. 2. 2003 a vymezil ji rámcovým plánem. Rozsah zájmových oblastí je 
obdobou panelů EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Jedná se o oblast: zdravotní 
nezávadnost potravin a surovin k jejich výrobě, výživa, aditiva, pesticidy, kontaminanty 
chemické a mikrobiologické, geneticky modifikované potraviny a potraviny nového typu, 
materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, alimentární onemocnění, alergie, 
veterinární léčiva (ve vztahu k potravinám). 
 
Organizační a personální zabezpečení: 
Způsob a organizace práce VVP je dána jeho statutem, jednacím řádem a procedurálním 
manuálem. Sídlem VVP je Státní zdravotní ústav. K zabezpečení činností VVP bylo pověřeno 
Centrum hygieny potravinových řetězců. Administrativu zajišťuje sekretariát VVP 
zastoupený vědeckým tajemníkem a jeho zástupcem, kteří jsou zaměstnanci SZÚ.  
Členové VVP byli vybíráni z uchazečů, které shromáždilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Cílem bylo sestavit skupinu špičkových odborníků ČR reprezentujících jednotlivé oblasti 
zájmů včetně zástupců kontrolních organizací (OOVZ, SZPI, SVS), kteří ovšem nedisponují 
hlasovacím právem. Konečný počet členů VVP byl stanoven na 15. V současné době je členů 
12. Tajnou volbou byl z nich zvolen předseda (Doc. Ruprich) a místopředseda (Ing. 
Sosnovcová) s tříletým mandátem. Seznam členů včetně jejich CV je k dispozici na 
http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/clenove/vvpclenove.htm. 
 
Způsob práce a souhrn činností VVP za rok 2003: 
VVP se sešel na čtyřech řádných zasedáních. K problematice bezpečnosti potravin a výživy 
byla uspořádána dvě odborná grémia za přítomnosti dalších odborníků. Zasedání mají předem 
stanovený program, průběh je podchycen zápisem s definovanými závěry a úkoly. Pro 
pracovní materiály byla vytvořena zakódovaná webová stránka. 
Výsledky práce VVP jsou prezentovány na http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/ 
vvpdokumenty.htm. Postupně se VVP zabýval tvorbou podkladů pro statut a jednací řád, 
tvorbou procedurálního materiálu a přehledných studií v jednotlivých zájmových oblastech. 
Byla zpracována 3 stanoviska k aktuálním problémům na základě zadání KS BP (bezpečnost 
nebalených pekařských výrobků při samoobslužném prodeji potravin;  použití klostridiálních 
bakteriofágů při výrobě siláží;  použití odpadních rostlinných tuků po fritování bramborových 
lupínků do krmných směsí). Byl zorganizován průzkum veřejného mínění v oblasti 
spotřebitelského chování ve vztahu k potravinám, výsledky byly zpracovány a předány ČTK. 
Byly podpořeny snahy o zahájení studie individuální spotřeby potravin. Byl navržen a 
realizován projekt týkající se studia expozičních zdrojů akrylamidu.  
 
Komu jsou výsledky práce VVP určeny: 
Materiály zpracované VVP jsou primárně určeny pro Koordinační skupinu bezpečnosti 
potravin a MZ ČR. K dispozici je dále standardně dostává Potravinářská komora, Sdružení 
českých spotřebitelů a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Většina dokumentů má veřejný 
charakter, dispozici jsou na výše uvedené speciální web straně VVP. 
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