Pozvánka na odborný seminář PK ČR

Aktuality v potravinovém právu
a související problematika
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován aktuálním novinkám v evropském a českém
potravinovém právu, prodeji potravin a komunikaci o potravinách na internetu a zkušenostem dozorových orgánů
při aplikaci potravinového práva.
Datum konání: 10.

dubna 2019

Místo konání: Státní
Vložné: 1000,-

zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10

Kč (včetně DPH)

Začátek semináře: 9:00

hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT !
Prezence účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod. Občerstvení zajištěno.
Počet účastníků omezen kapacitou posluchárny. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě
naleznete na konci pozvánky.
Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 29. března 2019 !

PROGRAM odborného semináře
Aktuality v potravinovém právu a související problematika
Čas
Téma:

Přednášející:

Od

Do

8:30

9:00

Registrace účastníků

9:00

9:50

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODEJCŮ PŘI PROVOZU E-SHOPU S
POTRAVINAMI

Ing. Martin Hedeja, Ústřední inspektorát SZPI

9:50

10:40

ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ NA OBALECH POTRAVIN, NA
INTERNETU I V REKLAMĚ

Ing. Miriam Bellofattová, Ústřední inspektorát
SZPI

10:40

11:30

AUDIOVIZUÁLNÍ REKLAMA NA POTRAVINY POHLEDEM RRTV
(legislativa a případy z praxe)

Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA, Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání

11:30

12:15

Oběd

12:15

13:05

AKTUALITY V POTRAVINOVÉM PRÁVU POHLEDEM SVS

MVDr. Jan Váňa / MVDr. Lenka Sedláčková,
Ústřední veterinární správa SVS

13:05

13:55

LEGISLATIVA GMO V OBLASTI POTRAVIN A KRMIV

Ing. Michaela Jedličková, odbor bezpečnosti
potravin, Ministerstvo zemědělství

13:55

15:00

NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ

Ing. Martin Štěpánek / Ing. David Zima,
odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství

15:00 - DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE

Přednášející:
Ing. Michaela Jedličková vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v
Praze a na MZe se věnuje se koordinaci spojené s příjmem, zpracováním a
posuzováním žádostí týkajících se uvádění na trh GM potravin a krmiv.
Mezirezortně spolupracuje s MŽP a MZ. Zastupuje také ČR ve Stálém výboru
pro potravinový řetězec a zdraví zvířat EK – sekce geneticky
modifikovaných potravin, krmiv a environmentálních rizik a koordinuje
činnosti spojené s řešením výskytu příměsí nepovolených GMO v
potravinách a krmivech.

Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA, je absolventem Právnické fakulty,
Mediálních studií na FSV UK, Historických věd na FF UK a studijního programu
MBA se zaměřením na Public relation. Od 2006 zaměstnán v Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2011 vedoucí Oddělení nelineárních
služeb. Od roku 2017 externí přednášející na FF. Profesně se zaměřuje na oblast
legislativy médií zejména reklamy.

Ing. Miriam Bellofattová byla v letech 2010 a 2011 členem Národní
kontaktní místa systému rychlého varování (RASFF). V letech 2012 až 2015
pracovala na Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako metodik pověřený
metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI pro obor zdravotních a
výživových tvrzení na potravinách a kontroly prodeje potravin na internetu.
V současné době pracuje jako vedoucí oddělení metodiky. Je členem dvou
pracovních skupin EK – pro zdravotní tvrzení a pro posílení prosazování
legislativy EU v oblasti prodeje potravin na internetu.

Mgr. Martin Hedeja vystudoval chemii a geografii na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti pracoval na Ústředním inspektorátu
SZPI jako ředitel kanceláře úřadu. Poté působil v pedagogické sféře. V současné
době pracuje jako metodik SZPI pro kontrolu internetového prodeje a pro
kontrolu reklamy. Je členem pracovní skupiny Evropské komise pro posílení
prosazování legislativy EU v oblasti prodeje potravin na internetu a členem
pracovní skupiny FLEP (Food Law Enforcement Practitioners) pro oblast ecommerce.

MVDr. Jan Váňa je ředitelem odboru veterinární hygieny a ochrany
veřejného zdraví, Státní veterinární správy v Praze. Absolvoval Veterinární
a farmaceutickou univerzitu v Brně, fakultu Veterinární hygieny a ekologie.

MVDr. Lenka Sedláčková vystudovala Veterinární a farmaceutickou
univerzitu v Brně, fakultu Veterinární hygieny a ekologie. Svou profesní kariéru
začala jako inspektorka Okresní veterinární správy v Ústí nad Labem. Od r. 2003
pracuje na Ústřední veterinární správu, nyní jako vedoucí odboru veterinární
hygieny.

Ing. Martin Štěpánek je absolventem Univerzity Pardubice, obor
hodnocení a analýza potravin. Profesní kariéru začal jako inspektor SZPI.
Od roku 2002 pracuje na MZe, kde se zabývá problematikou potravinového
práva, otázkami politiky kvality potravinářských výrobků, implementací
legislativních požadavku do národního práva a věcnou agendou projektů
Klasa a Regionální potravina.

Ing. David Zima vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na
Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní
kariéru na MZe. V současné době se věnuje zejm. oblasti obecného
potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské
rady a Komise při projednávání nové legislativy a příprava pozic na tato jednání.

P O K Y N Y pro účastníky semináře Aktuality v potravinovém právu a související problematika
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 29. března 2019, vyplněním a zasláním této přihlášky na adresu:
chylkova@foodnet.cz. Zasílejte kompletní vyplněnou přihlášku VČETNĚ ÚDAJŮ O PROVEDENÉ ÚHRADĚ !
Upozorňujeme na ztížené možnosti parkování v okolí Státního zdravotního ústavu. Ideální je využít MHD, a to metro A do stanice Želivského
nebo autobusy 213, 124, 139 nebo 150 do zastávky Bělocerkevská (umístěna pod SZÚ) nebo do zastávky Želivského (nad SZÚ). Mapa zde.
Doporučujeme vchod od zastávky Želivského, který je blíže k budově č. 11 a je průchozí vždy.

___________________________________________________________________________________________________________

P Ř I H L Á Š K A na odborný seminář Aktuality v potravinovém právu a související problematika
Jméno a příjmení: ...........................................................................................

e-mail: .................................................... ................................

Organizace:................................................................................. IČ:................................................... DIČ:........................................................

Datum ………………………. 2019

Podpis ……………………………………………………………………………………………………………

Informace o úhradě - vložné uhrazeno dne: ...................................................................................................................................................

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO:
Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 29. března 2019 na číslo účtu PK ČR: 35-9011430277/0100.
Při úhradě je NUTNÉ UVÁDĚT variabilní symbol: 63110652 a ve zprávě pro příjemce jméno účastníka (na jméno bude vystaven daňový doklad).
BEZ ÚHRADY VLOŽNÉHO NEBUDE MOŽNÉ SE SEMINÁŘE ZÚČASTNIT. Součástí přihlášky je informace o úhradě, viz výše.

