
                                                                                                                                                                         
 

Pozvánka na odborný seminář PK ČR 

 

Aktuální trendy a 
budoucnost potravinářství nejen 

z pohledu legislativy 
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním trendům v potravinářství nejen z pohledu legislativy. Zvyšující trend 

zdravého životního stylu a alternativní způsoby stravování se rozšiřují a dostávají do popředí zájmu, což se odráží také na trhu a v portfoliu 
výrobců potravinářského průmyslu. Jak tyto produkty z řad bio, bezlepkových, veganských a dalších označovat? Seminář se zaměří na trendy 

v potravinářství a jejich legislativní požadavky. Součástí programu budou také informace k nové strategii EU „Z farmy na vidličku“, která 

přináší řadu cílů v oblasti potravinářství, což se odrazí nejen v revizi ale také přípravě nových právních předpisů. V této souvislosti budou  
představeny aktuální kroky Evropské komise. 

V případě trvající zhoršené epidemiologické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS 
TEAMS (informace k formě konání budou včas zaslány) 

Datum konání: 27. ledna 2021 

Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10  

Vložné: 1000,- 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 20. ledna 2021! 



 

PROGRAM odborného semináře  

Aktuální trendy a budoucnost potravinářství nejen z pohledu legislativy  

Čas 

Téma: Přednášející: 

Od Do 

8:30 9:00 Registrace účastníků 

9:00 9:50 
EVROPSKÉ TRENDY VE VÝVOJI POTRAVIN, BUDOUCNOST 

POTRAVINÁŘSTVÍ 

Mgr. Adéla Paďourková  

stálé zastoupení v Bruselu 

9:50 10:40 
AKTUÁLNÍ TRENDY V OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN, OZNAČOVÁNÍ 

ALTERNATIVNÍCH POTRAVIN A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

Ing. Simona Sedláková  

Ústřední inspektorát SZPI 

10:40 11:30 
ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ NA OBALECH POTRAVIN, 

PRODEJ POTRAVIN NA INTERNETU 

Ing. Miriam Bellofattová  

Ústřední inspektorát SZPI 

11:30 12:15 Oběd/přestávka 

12:15 13:05 AKTUALITY V PROBLEMATICE NOVÝCH POTRAVIN 
Ing. Kristýna Brandejsová 

Ústřední inspektorát SZPI 

13:05 13:55 
OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKÉ PRODUKCE A BIOPRODUKTŮ VČETNĚ 

AKTUALIT 

Ing. Anna Mládková 

odbor environmentální a ekologického 

zemědělství, Ministerstvo zemědělství ČR 

13:55 15:00 TRENDY V OBALOVÝCH MATERIÁLECH 
Ing. Jitka Sosnovcová  

Státní zdravotní ústav 

15:00  -  DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE 

Pozn.: Změna programu vyhrazena 

 



 

 

Přednášející: 

 

 

Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické 

chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je 

evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů 

přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních 

týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru 

ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu 

nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního 

kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu 

nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní 

Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je 

autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve 

sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve 

spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost. 

 

Ing. Miriam Bellofattová byla v letech 2010 a 2011 členem Národní 

kontaktní místa systému rychlého varování (RASFF) na SZPI a pravidelně se 

účastnila jednání pracovní skupiny pro RASFF tvořené zástupci členských států 

a EK. 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. Adéla Paďourková působí v Bruselu jako stálý zástupce Konsorcia 

zemědělských a potravinářských podniků, jehož členem je i Potravinářská 

komora ČR, od roku 2017. Věnuje se otázkám Společné zemědělské 

politiky, potravinářství, Evropské zelené dohody, strategie Farm to Fork, 

strategie EU pro biodiverzitu, a souvisejícím tématům. Soustředí se na 

vyjednávání s národními zástupci nevládních zemědělských a 

potravinářských organizací v Bruselu, ale i se zástupci evropských institucí 

a členských států. 

 

Ing. Anna Mládková pracuje na MZe ČR v oddělení ekologického 

zemědělství, kde má na starosti především mezinárodní záležitosti v oblasti EZ, 

tedy mj. dovozy biopotraviny ze třetích zemí a účast na pracovních skupinách 

pro ekologickou produkci Evropské komise. V současné době tak řeší hlavně 

přípravu sekundární legislativy pro ekologickou produkci vyplývající z nového 

ekologického nařízení. Dříve působila v oddělení OZE a environmentálních 

strategií. Vystudovala provozně ekonomickou fakultu ČZU. 

 

Ing. Kristýna Brandejsová je absolventkou Fakulty chemické 

Vysokého učení technického v Brně. Působí na Ústředním inspektorátu 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pro 

kontrolu nových potravin, dvojí kvality, falšování a nekalých obchodních 

praktik. Od roku 2017 působí v pozici spolugestora v pracovní skupině 

Evropské komise pro nové potraviny (CAFAB). 

 

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 trendy a budoucnost potravinářství nejen z pohledu 

legislativy 
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 20. ledna 2021, 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 trendy a budoucnost potravinářství nejen z pohledu 
legislativy 

 

Jméno a příjmení: ...........................................................................................      e-mail: .................................................... ................................ 

 

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

                                                                  

Datum ……………………….                                          Podpis …………………………………………………………………………………………………………… 

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

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO: 

Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 20. ledna 2021 (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. 

mailto:krizova@foodnet.cz
https://www.google.cz/maps/place/St%C3%A1tn%C3%AD+Zdravotn%C3%AD+%C3%9Astav,+P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1+Organizace/@50.0761205,14.4707251,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b936fc928a0c5:0x9a4c8e1c9605e27a!8m2!3d50.0761205!4d14.4729138?hl=cs

