Pozvánka na odborný seminář PK ČR

Aktuální novinky z oblasti
potravinářské legislativy – označování
potravin
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním novinkám v potravinovém právu (novela zákona o potravinách, novela
zákona o veterinární péči, uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny…) a zkušenostem dozorových orgánů při
aplikaci potravinového práva. Seminář se mimo jiné zaměří na kontrolu kvality potravin na českém a evropském trhu z pohledu dozorových
orgánů. Součástí budou také vybrané novinky z roku 2020 ve vztahu nejen k provozování potravinářského podniku (novela zákona o
obchodních korporacích, evidence skutečných majitelů, novela zákona o evidenci tržeb, novela zákoníku práce atd.).

Datum konání: 23.

dubna 2020

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 15. dubna 2020!

PROGRAM odborného semináře
Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy – označování potravin
Čas
Téma:

Přednášející:

Od

Do

8:30

9:00

Registrace účastníků

9:00

9:50

AKTUÁLNÍ STAV POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVY VČETNĚ
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU POTRAVIN

Ing. Martin Štěpánek / Ing. David Zima

9:50

10:40

INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘÍSTUPU SZPI KE KONTROLE
OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Ing. Jindřich Pokora/Ing. Simona Sedláková

10:40

11:30

PRAKTICKÉ INFORMACE O NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMECH
S OZNAČOVÁNÍM Z POHLEDU SVS ČR+ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

MVDr. Jan Váňa/MVDr. Lenka Sedláčková

11:30

12:15

Oběd

13:05

13:55

KONTROLA KVALITY POTRAVIN NA ČESKÉM A EVROPSKÉM TRHU
Z POHLEDU SZPI

12:15

13:05

KONTROLA KVALITY POTRAVIN NA ČESKÉM A EVROPSKÉM TRHU
Z POHLEDU SVS ČR

13:55

15:00

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2020
15:00 - DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE

Pozn.: Změna programu vyhrazena

odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství

odbor kontroly, laboratoří a certifikace, SZPI

Ústřední veterinární správa SVS

Ing. Jindřich Pokora
odbor kontroly, laboratoří a certifikace, SZPI
MVDr. Jan Váňa/MVDr. Lenka Sedláčková
Ústřední veterinární správa SVS
Mgr. Jakub Málek
PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Přednášející:
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 správě, nyní jako vedoucí odboru veterinární
hygieny.

Ing. Jindřich Pokora působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské
a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele
odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na
pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje neustálé
inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke snížení kvality,
které pak snadno přechází až do falšování potravin.

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 požadavků
do národního práva a věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina.
V současné době působí jako ředitel Odboru potravinářského, Sekce
zemědělství a potravinářství na MZe ČR.

Mgr. Jakub Málek vystudoval Právnickou fakultu UK a je partnerem a
advokátem PEYTON legal advokátní kancelář s. r. o. V rámci své advokátní
praxe poskytuje právní služby široké škále klientů, zejména obchodním
společnostem, při jejich podnikatelských činnostech, především při řešení
korporačních otázek, vedení compliance projektů a pracovněprávním
poradenství. Specializuje se na právo obchodních korporací, ochranu
osobních údajů, pracovní právo, přeměny a akvizice a na právo a smluvní
vztahy v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu.

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. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také
zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při
projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato jednání. V současné době
působí jako vedoucí oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci, Sekce
zemědělství a potravinářství na MZe ČR.

Ing. Simona Sedláková vystudovala obor Jakost a zdravotní
nezávadnost potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Po absolvování
studia v roce 2018 nastoupila na Ústřední inspektorát SZPI jako metodik
pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI, kde se
věnuje oblasti obecného označování potravin a agendě značek kvality Klasa
a Regionální potravina.

P O K Y N Y pro účastníky semináře Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy –
označování potravin

Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 15. dubna 2020, vyplněním a zasláním této přihlášky na adresu: krizova@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 Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy –
označování potravin
Jméno a příjmení: ...........................................................................................

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

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

Datum ………………………. 2020

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

Informace o úhradě - vložné uhrazeno dne: ...................................................................................................................................................
POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO:
Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 15. dubna 2020 (datum připsání na účet PK ČR) na číslo účtu PK ČR: 35-

9011430277/0100.
Při úhradě je NUTNÉ UVÁDĚT variabilní symbol: 63110652 a ve zprávě pro příjemce

!!JMÉNO ÚČASTNÍKA!!

(jméno bude uvedeno na

daňovém dokladu). Bez těchto údajů není možno platbu identifikovat a bude vrácena zpět.

BEZ ÚHRADY VLOŽNÉHO NEBUDE MOŽNÉ SE SEMINÁŘE ZÚČASTNIT. Součástí přihlášky je informace o úhradě, viz výše.

