
Vědecký výbor veterinární a jeho činnost v roce 2021 
 
Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit 
a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí 
hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství. Posouzení rizika 
musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě 
dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, 
poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní 
nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních 
otázek.  
 
Vědecký výbor veterinární je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu 
Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství 
v Brně jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu 
s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 323 ze dne 29. března 2021. Výbor posuzuje na vědeckém základě rizika v oblasti 
zoonóz, zdraví a pohody zvířat, hygieny provozu, zdravotní nezávadnosti surovin a potravin 
živočišného původu, a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 
 
V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem šest odborných studií. 
 
Prověření stanovené ochranné lhůty přípravku Ivermix pulvis pro divoká prasata a 
sledování antiparazitárního účinku uvedeného veterinárního léčivého přípravku u srnčí 
zvěře (Alfred Hera, Eva Vernerová, Věra Billová) 
Parazitární onemocnění jsou široce rozšířena jak u potravinových, tak i u společenských zvířat 
a jejich neléčení vede k těžkým zdravotním poruchám, které mají vliv na výkon, produkci i 
pohodu zvířat a u potravinových mohou negativně ovlivňovat kvalitu a nezávadnost 
živočišných produktů. Infikovaná zvířata jsou pak zdrojem infekce pro kontaktní zvířata a z 
pohledu možného šíření zoonóz i pro člověka. Některé druhy parazitů jsou důležitým vektorem 
pro virové, bakteriální a protozoární patogeny a tím i závažným rizikem pro zdraví zvířat a lidí 
a jeho řešení je plně v souladu s evropským konceptem „jednoho zdraví“ (One Health). 
Studie byla proto zaměřena na parazitární onemocnění volně žijící zvěře (především spárkaté 
a z toho hlavně srnčí zvěře), kde endo a ektoparazité jsou významným problémem při 
hodnocení zdravotního stavu zvěře s dopadem těchto onemocnění na pohodu zvířat a 
bezpečnost potravin. V souladu s tím byla také posuzována bezpečnost použití poživatelných 
orgánů a tkání divokých prasat vzhledem k tomu, že při léčení spárkaté zvěře nelze zcela 
zásadně zamezit náhodnému příjmu medikovaného krmiva i černou zvěří. 
Studie tedy konkrétně zahrnovala prověření stanovené ochranné lhůty přípravku Ivermix 0,15 
mg/g perorální prášek pro divoká prasata, sledování bezpečnosti potravin po použití 
ivermektinu (maximální reziduální limit – MRL a ochranná lhůta), studium účinnosti a 
bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku Ivermix 0,15 mg/g perorální prášek na bázi 
ivermektinu, sledování případných vedlejších účinků použitého léčivého přípravku Ivermix 0,15 
mg/g perorální prášek po perorální aplikaci a monitoring ektoparazitóz ve vybraných lokalitách. 
 
Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu (MRSA) v potravinách živočišného 
původu z tržní sítě ČR a jejich charakteristiky (Renáta Karpíšková, Tereza Gelbíčová, 
Ivana Koláčková, Kristýna Brodíková) 
Rezistence k antibiotikům je významnou globální hrozbou pro veřejné zdraví a jen v Evropě 
zemře na následky neúspěšné léčby infekcí vyvolaných rezistentními bakteriemi 25 000 lidí 
ročně (Shallcross and Davies, 2014). Rezistence k antibiotikům se objevuje také v prostředí 
živočišné výroby a šíří se na člověka prostřednictvím potravinového řetězce a přímého 
kontaktu se zvířaty. Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) jsou významným 
humánním patogenem se zoonotickým potenciálem. 
Studie byla zaměřena na detekci meticilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) v 
syrovém mase, produktech akvakultury a balených masných výrobcích k přímé spotřebě z 



tržní sítě ČR a dále na určení jejich rezistence k antibiotikům, genotypu a determinant 
virulence. V syrovém mase suchozemských zvířat byl zjištěn výskyt MRSA (23 %, 21/91), 
zejména ve vepřovém a krůtím mase, u produktů akvakultury jen 5 % (3/55). V masných 
výrobcích určených k přímé spotřebě byly MRSA detekovány u 2 % (4/178) vyšetřených 
vzorků, a to pouze ve fermentovaných masných výrobcích z vepřového masa. Vzorky masa 
pozitivní na přítomnost MRSA pocházely nejen z České republiky, ale také z Polska, Německa, 
Belgie, Francie, Vietnamu, Číny a Atlantiku. Kmeny MRSA pocházející z masa 
suchozemských zvířat byly zařazeny do skupiny livestock associated MRSA (LA-MRSA), 
zatímco kmeny MRSA z produktů akvakultury patřily do skupiny community associated MRSA 
(CA-MRSA). Více jak polovina získaných kmenů MRSA vykazovala rezistenci ke třem a více 
skupinám antibiotik. Gen sea a kombinace genů sea, seb kódující enterotoxiny obvykle 
spojované se vznikem enterotoxikóz byly detekovány jen u dvou kmenů MRSA (z krůtího a 
krabího masa). U kmene MRSA z mořské štiky byl detekován gen pro produkci exfoliatinu A. 
Výsledky této studie ukazují, že syrové maso z tržní sítě ČR je významným zdrojem LA-MRSA 
a může se tak podílet na jejich šíření. Průkaz klonálních typů LA-MRSA ve fermentovaných 
masných výrobcích ukazuje na schopnost kmenů přežít výrobní proces. 

 
Výskyt producentů bakteriálního toxinu kolibaktin v potravinách, u potravinových zvířat 
a lidí a srovnání jeho cytotoxických účinků (Nicol Straková, Kristýna Kořená, Martina 
Hýžďalová) 
Cyklomoduliny jsou bakteriální toxiny, které zasahují do regulace buněčného cyklu. Až do roku 
2006 byly u Escherichia coli známy tři typů cyklomodulinů: cytoletální toxin (CDT), faktor 
inhibující buněčný cyklus (Cif) a cytotoxický nekrotizující faktor (CNF). V roce 2006 
Nougayrède a jeho kolegové z Výzkumného ústavu GITu v Toulouse identifikovali u E. coli 
izolované z novorozenecké meningitidy nový toxin, kolibaktin (Nougayrede et al., 2006; Faïs 
et al., 2018). Syntéza kolibaktinu je složitá a je do ní zapojeno 19 genů, které jsou kódovány v 
pks genomické oblasti. Tyto geny během syntézy na sebe vzájemně navazují a přes řadu 
nefunkčních pre-kolibaktinových meziproduktů syntetizují funkční toxin. Kromě E. coli, také 
další G – bakterie, jako například K. pneumoniae, jsou schopny produkovat toxin kolibaktin.  
Předmětem studie byla jednak analýza zdrojů kolibaktinu a následné sledování jeho 
cytotoxických účinků na epiteliální buňky. Hypotetickým zdrojem těchto bakterií mohou být 
potraviny, ať už domácí nebo zahraniční produkce, nebo potravinová zvířata. U kmenů 
K. pneumoniae izolovaných z různých zdrojů byla provedena analýza 7 genů pks genomické 
oblasti zodpovědných za syntézu kolibaktinu. U pozitivních kultur byla provedena analýza 
cytotoxických účinků po infekci lidských epiteliálních buněk vybranými bakteriálními kmeny in 
vitro. Výsledky studie ukázaly, že pks+ K. pneumoniae nebyly izolovány z potravin ani 
potravinových zvířat. Naproti tomu téměř 40 % humánních K. pneumoniae neslo pks oblast. 
Kmeny pks+ K. pneumoniae snižovaly viabilitu epiteliálních buněk dýchacího traktu, 
indukovaly zástavu buněčného cyklu a poškození DNA. Závěrem lze tedy říci, že potraviny ani 
potravinová zvířata nejsou významnými zdroji pks+ K. pneumoniae, hlavními zdroji pks+ 
K. pneumoniae jsou humánní vzorky. 
 
Výskyt vybraných virových agens ve vzorcích vepřových masných výrobků 
pocházejících z tržní sítě v České republice (Miroslava Krzyžánková, Petra Vašíčková, 
Jakub Hrdý, Magdaléna Krásná) 
Přenos virů kontaminovanými potravinami představuje v globálním měřítku závažný zdravotní 
i ekonomický problém. Dle údajů Světové zdravotnické organizace každoročně způsobí 
nevhodné jídlo přibližně 600 miliónů případů onemocnění, které vyústí v přibližně 420 tisíc 
úmrtí, ze kterých přibližně 125 tisíc se týká dětí mladších 5 let. Patogenní viry nebezpečné pro 
člověka se řadí mezi nejvíce rozšířené původce onemocnění z potravin. Tyto viry se mohou 
nacházet prakticky na všech typech potravin a nápojů; nebezpečí představují zejména 
potraviny a nápoje bez tepelné úpravy nebo nedostatečně tepelně upravené potraviny, 
případně potraviny určené k přímé spotřebě. 
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se nejčastěji jedná o humánní 
noroviry (NoV GI, NoV GII), virus hepatitidy A (HAV) a virus hepatitidy E (HEV). Z tohoto 



důvodu byla provedena studie, která byla zaměřena na výskyt těchto virových agens ve 
vepřovém masu a výrobcích z něj v rámci tržní sítě České republiky. K tomuto účelu byly 
využity molekulárně biologické metody, tzn. v analyzovaných vzorcích byl sledován výskyt 
genomu těchto virů. NoV GI (respektive genomu) byly prokázány v jednom vzorku mletého 
masa (1/122). Všechny analyzované vzorky byly negativní na přítomnost HEV i AdV. Přestože 
byl výskyt NoV ve sledované skupině výrobků sporadický a v žádném analyzovaném vzorku 
nebyla prokázaná přítomnost HEV, je dle stanoviska EFSA a dřívějších studií, konzumentům 
doporučena náležitá tepelná úprava syrového vepřového masa a výrobků z něj. Preventivní 
doporučení pro pracovníky v potravinářství před nákazou NoV je kromě důkladné hygieny 
rukou zaměstnanců, používání rukavic a časté dezinfekce povrchů, také izolace pracovníků 
se symptomy onemocnění. 
 
Výskyt specifických protilátek proti Toxoplasma gondii u malých přežvýkavců (Jiřina 
Marková, Břetislav Koudela, Jana Okůnková, Monika Beinhauerová) 
Počty chovaných ovcí a koz v České republice mají podle dat z Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) za posledních deset let vzestupnou tendenci. S tím roste i potencionální riziko pro 
přenos zoonotických onemocnění jak prostřednictvím přímého kontaktu s hospodářskými 
zvířaty, tak také konzumací produktů živočišného původu. Toxoplazmóza je jednou z 
celosvětově nejrozšířenějších parazitárních zoonóz způsobenou vícehostitelskou kokcidií 
Toxoplasma gondii. Ta je schopna infikovat širokou škálu hostitelů (teplokrevných obratlovců 
včetně člověka) a mnoho různých hostitelských buněk. 
V této studii byly proto testovány protilátky proti T. gondii nepřímým ELISA testem u 810 sér 
ovcí (n = 420) a koz (n = 390) chovaných pro masnou či mléčnou produkci. Séra byla získána 
v průběhu roku 2019 a pocházela ze 41 chovů (23 ovčích, 9 kozích a 9 smíšených) a 10 krajů 
České republiky. Výsledky analýzy ukázaly pozitivitu u 458 z 810 (56,5 %) vyšetřovaných 
jedinců s 69,1 % prevalencí u ovcí (290/420) a 43,1 % prevalencí (168/390) u koz. Dubiozní 
hodnoty byly naměřeny u 4 ovcí a 6 koz. Ve smíšených chovech byly současně detekovány 
protilátky u obou vyšetřovaných druhů zvířat. Výsledky studie ukazují poměrně vysoké hodnoty 
séroprevalencí u vybraných chovů ovcí a koz v ČR, na což by měl být brán zřetel zejména při 
skladování a úpravě živočišných produktů. 
 
Technologické vady a jejich výskyt při porážení jatečných zvířat na jatkách (Petra 
Doleželová, Petra Mačáková, Lenka Válková, Petr Chloupek) 
Práce byla zaměřena na problematiku technologických poškození zvířat při jejich porážení a 
následném zpracování těl a orgánů na jatkách u nejvýznamnějších druhů a kategorií jatečných 
zvířat. Cílem práce bylo určit úroveň výskytu technologických poškození v členění poraženo v 
agónii, nedostatečné vykrvení, zahlcení plic, pozdní vykolení, přepaření, znečištění při 
jatečném opracování, nedostatečné technologické opracování, zapaření svaloviny a orgánů, 
jiné smyslové odchylky, jiná technologická poškození těla a orgánů u jednotlivých druhů a 
kategorií jatečných zvířat a stanovit, který typ technologických poškození se u daného druhu 
a kategorie porážených zvířat vyskytuje nejčastěji, který méně často a který se případně 
nevyskytuje vůbec. Zjištěné výsledky jsou významné z pohledu pravděpodobnosti výskytu 
příslušného technologického poškození u daného druhu a kategorie porážených zvířat a tím 
potřebnosti směřování veterinárního dozoru orientovaného na posuzování technologických 
poškození v rámci veterinární prohlídky na jatkách. Studie zahrnuje zpracování obrovského 
množství dat a ve svém závěru vymezuje poměrně jednoznačně, u kterých technologických 
vad a u kterých kategorií může nastat (ve srovnání s jinými kategoriemi) problém. 
Autoři v rámci návrhů možných řešení připouštějí, že významným faktorem, který ovlivňuje 
výskyt technologických vad na jatkách je i faktor hodnotící. Úřední veterinární lékaři 
zaznamenávající jednotlivé vady posuzují tyto vady subjektivně, na základě zkušeností a 
mnohdy jejich vyhodnocení může být různé (např. u zahlcení plic u prasat), tzn. že léze zjištěné 
úředním veterinárním lékařem mohou být např. patologického původu, ale jsou posouzeny 
jako technologická vada. Zde je na místě zamyslet se nad možností vytvoření sjednocené 
metodiky pro hodnocení jednotlivých technologických vad. Dalším faktorem, který může 
ovlivňovat výskyt technologických vad, je zkušenost a odbornost pracovníka, který poráží a 



dále zpracovává jatečná zvířata. V této souvislosti se ukazuje opět potřeba dalšího 
proškolování a motivace k dodržování doporučených postupů porážení. 
 
Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého 

výboru veterinárního, naleznete na adrese www.vri.cz/vyzkum/vedecky-vybor-veterinarni. 
 

http://www.vri.cz/vyzkum/vedecky-vybor-veterinarni

