právních předpisech a legislativních požadavcích. Ze zákona plyne určitý
standard kvality a bezpečnosti potravin.

Pozvánka na odborný webinář PK
ČR
Falšování a autenticita potravin, problematika
aditivních látek

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný
problematice falšování potravin, autenticitě a
aditivním látkám.
Cílem je seznámit provozovatele potravinářských podniků v on-line formě
s problematikou falšování potravin a autenticitou. Následovat bude
problematika aditivních látek. Účastníci získají přehled mj. i o současných

Datum konání: 1.

Ve druhé části webináře se zaměříme na možnosti fortifikace potravin. Do
popředí zájmu se dostávají právě potraviny s benefitem nebo speciální
složkou s prospěchem pro zdraví. Na závěr zmíníme problematiku přídatných
látek. Účastníci obdrží aktuální informace z hlediska legislativy a připomenou
si používání a správné označování aditiv.

února 2022

Forma konání: prostřednictvím
Vložné: 1000,-

Za falšování potravin často ohrožuje bezpečnost a nese prvky nekalé
hospodářské soutěže. Porozumění problematice falšování potravin ze strany
pracovníků potravinářského průmyslu, obchodníků i laboratoří provádějících
testování potravin je jedním z nezbytných nástrojů boje proti podvodům a v
důsledku vede ke zvyšování kvality a důvěryhodnosti potravin na tuzemském
trhu. Dozor nad potravinářskými a zemědělskými výrobky vykonává zejména
Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány Státní veterinární
správy (v případě masa a masných výrobků). SZPI provozuje internetový
portál www.potravinynapranyri.cz, kde zveřejňuje nejakostní, falšované a
nebezpečné potraviny. Webinář si klade za cíl uvést do souvislostí a na
pravou míru, co je považováno za falšování, kdy se jedná "pouze" o snížení
kvality výrobků a za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení
zdraví a života spotřebitelů. Poukáže na rizikové komodity a způsoby
falšování. Charakterizuje laboratorní metody vhodné k odhalení falšování,
jejich nevýhody a omezení.

MS TEAMS

Kč (včetně DPH)

Začátek webináře: 9:00

hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

PROGRAM odborného webináře
Čas
Téma:

Přednášející:

Od

Do

8:30

9:00

9:00

9:50

FALŠOVÁNÍ POTRAVIN – SPECIFIKA, NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY

9:50

10:40

VYUŽITÍ MIKROSKOPIE A
PODVODNÝCH PRAKTIK

10:40

11:30

VYUŽITÍ PROTEOMICKÉ A METABOLOMICKÉ
PROKAZOVÁNÍ DVOJÍ KVALITY POTRAVIN

11:30

12:15

Přestávka

12:15

13:05

AKTUÁLNÍ KAUZY FALŠOVÁNÍ POTRAVIN

13:05

13:55

MOŽNOSTI FORTIFIKACE POTRAVIN – AKTUÁLNÍ STAV

13:55

15:00

PROBLEMATIKA ADITIVNÍCH LÁTEK – ÚVOD, AKTUÁLNÍ
INFORMACE Z HLEDISKA LEGISLATIVY A APLIKACE

Registrace účastníků

HISTOLOGIE PRO

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
VŠCHT v Praze, Ústav konzervace potravin

IDENTIFIKACI doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
VFU Brno
ANALÝZY

Ing. Petr Cuhra

PŘI

SZPI, Inspektorát v Praze, ředitel

Ing. Jindřich Pokora
SZPI, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, ředitel
Ing. Daniela Winklerová
Státní zdravotní ústav Praha
Ing. Zuzana Kuncová
SZPI, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, referent

15:00 - DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE
Pozn.: Změna programu vyhrazena

P O K Y N Y pro účastníky webináře Falšování a autenticita potravin, problematika aditivních
látek
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 28. ledna 2022, vyplněním a zasláním této přihlášky na adresu: krizova@foodnet.cz.
Zasílejte kompletní vyplněnou přihlášku VČETNĚ ÚDAJŮ O PROVEDENÉ ÚHRADĚ!

___________________________________________________________________________________________________________

P Ř I H L Á Š K A na odborný webinář Falšování a autenticita potravin, problematika aditivních látek

Jméno a příjmení: ...........................................................................................

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

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

Datum ………………………. 2022

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

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

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO:
Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 28. ledna 2022 (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 PŘÍPADNĚ DODRŽENÍ DATA SPLATNOSTI NEBUDE MOŽNÉ SE WEBINÁŘE ZÚČASTNIT. Součástí přihlášky je
informace o úhradě, viz výše.

