Pozvánka na seminář (informační akci)

Novela zákona o potravinách,
její dopad na konkurenceschopnost
potravinářských podniků

Vstup bez vložného

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

Potravinářská komora ČR pořádá cyklus informačních seminářů pro
zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích
institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti.
Informační akci, která je zaměřena na interpretaci nařízení o poskytování informací o
potravinách spotřebitelům a nařízení, kterým se stanoví seznam povolených funkčních
zdravotních tvrzení, mohou zájemci navštívit v kterémkoliv z níže vyjmenovaných míst
z celkem 9 krajů České republiky. Účastníci se seznámí také s přístupem dozorových orgánů
ke kontrole těchto požadavků.
Místa a termíny konání (čas vždy od 8:00 do 17:00 hod.):


Praha, Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 1000, 130 00 – pátek 21.3.2014



České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 – úterý 25.3.2014



Ústí n. Labem, INTERHOTEL BOHEMIA, Mírové nám. 2442/6, 400 01 – středa 26.3.2014



Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 12, 301 00 – pátek 28.3.2014



Brno, Hotel Voroněž 1, Křížkovského 47, 603 73 – úterý 1.4.2014



Ostrava - Přívoz, SC Akademie, Hrušovská 16, 702 00 – středa 2.4.2014



Liberec, CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 – středa 9.4.2014



Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 - středa 16.4.2014



Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 – čtvrtek 17.4.2014

Registrujte se na: stolcova@foodnet.cz
Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D.
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:
+420 296 411 183
mobil: +420 608 828 226
stolcova@foodnet.cz
www.foodnet.cz

Lektoři:
Ing. Václav Suchan, CSc., MBA působí od roku 2013 na
Potravinářské komoře ČR. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou
v Praze, kde úspěšně absolvoval vědeckou aspiranturu a souběžně
dokončil postgraduální studium na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. V roce 2007 úspěšně absolvoval MBA na I.A.E.
de Lyon, Université Jean Moulin ve spolupráci s Francouzsko-českým
institutem řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulých letech
zastával práci manažera v různých soukromých společnostech,
především ze zemědělsko-potravinářského odvětví. V letech 2009 – 2012 působil ve Státní
veterinární správě ČR jako ředitel odboru Kanceláře ústředního ředitele.

Ing. Dana Večeřová vystudovala Vysokou školu zemědělskou
v Brně. Poté pracovala jako vědecko-výzkumný pracovník ve
Výzkumném ústavu živočišné výroby. V letech 1996 – 1999 působila
v pozici zástupce šéfredaktora odborných zemědělských časopisů.
Následující tři roky v pozici šéfredaktorky řídila redakční přípravu
zemědělského odborného časopisu a redakci odborných stránek
zemědělského týdeníku. Od roku 2003 působila na Ministerstvu
zemědělství ČR v pozicích pracovníka odboru komunikace, poradkyně
1. náměstka ministra – státního tajemníka a pracovníka odboru přípravy
CZ PRES. V roce 2007 nastoupila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení vnějších vztahů a
PR, později jako ředitelka pro marketing a komunikaci, na Potravinářskou komoru ČR, kde
působí dodnes s výjimkou období 7/2013 - 1/2014, kdy zastávala funkci ředitelky odboru
komunikace na Ministerstvu zemědělství ČR.

Mgr. Markéta Chýlková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Profesní kariéru začala ve státní správě, nejprve na
Ministerstvu vnitra ČR a poté se několik let věnovala problematice
odpadů a obalů v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí
ČR. Sedmým rokem působí na PK ČR, kde se kromě environmentální
legislativy věnuje nejen otázkám aplikace potravinového práva, ale také
např. významné tržní síly. Zastupuje PK ČR v evropské konfederaci
výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope.

Ing. Jindřich Fialka působí na Ministerstvu zemědělství ČR od roku
2000, přičemž v letech 2003-2005 řídil oddělení mezinárodních
obchodních dohod, v současné době zastává funkci ředitele odboru
potravinářské výroby a legislativy. Jako zástupce ČR rovněž vystupuje v
řadě institucí a organizací v pracovních orgánech EU a výborech
UNECE, FAO a Codex Alimentarius. V letech 2009-2010 také mimo jiné
předsedal Radě mezinárodní komoditní organizace v Londýně.

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

Ing. Sylvie Kršková je absolventkou Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně. Po ukončení studia v roce 2004 pracovala na
Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako metodik pověřený metodickým
řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI. V letech 2007 a 2012 pracovala
v soukromé společnosti jako referent legislativy s odpovědností za
potravinářskou legislativu a dovoz cukrovinek ze třetích zemí.
V současné době pracuje na Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako
metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI pro obor potraviny pro
zvláštní výživu, potraviny nového typu, geneticky modifikované potraviny, pekařské a
cukrářské výrobky, aditiva.

Ing. Miriam Bellofattová je absolventkou Vysoké školy zemědělské
v Brně. V letech 2010 a 2011 byla členem Národního kontaktní místa
systému rychlého varování (RASFF) na SZPI. V současné době
pracuje na Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako metodik pověřený
metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI pro obor doplňků
stravy, zdravotních a výživových tvrzení na potravinách a kontroly
prodeje potravin na internetu. Je expertem nominovaným do Stálého
výboru Evropské komise pro potravinový řetězec a zdraví zvířat –
Sekce pro obecné potravinové právo.

PROGRAM
Čas
Téma
Od

Do

8:00

8:30

8:30

9:15

Hl. lektor/alternativní zástupce

Registrace účastníků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Ing. Václav Suchan CSc., MBA,
oddělení administrativní a
projektové činnosti, PK ČR, Praha
Ing. Dana Večeřová, ředitelka pro
marketing a komunikaci, PK ČR,
Praha
Ing. Jindřich Fialka, ředitel odboru
potravinářské výroby a legislativy,
MZe ČR, Praha

9:15

11:00

NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH

11:00

11:15

Přestávka

11:15

12:45

MOŽNOSTI APLIKACE NAŘÍZENÍ Č.
1169/2011

12:45

13:15

Oběd

13:15

15:00

APLIKACE ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ
NA POTRAVINÁCH

Ing. Miriam Bellofattová, metodik
SZPI, Brno

15:00

16:45

POUŽÍVÁNÍ PŘÍDATNÝCH LÁTEK A
JEJICH SPRÁVNÉ OZNAČOVÁNÍ

Ing. Sylvie Kršková, metodik SZPI,
Brno

Ing. Martin Štěpánek, vedoucí
oddělení potravin rostlinného
původu, MZe ČR, Praha

Mgr. Markéta Chýlková,
vedoucí legislativní oddělení,
PK ČR, Praha

16:45 - 17:00 - DISKUSE/ZÁVĚR SEMINÁŘE

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby
se mohl při výběru ze širokého spektra výrobků tzv. kvalifikovaně rozhodnout. V dobách
přísné regulace se potraviny vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže
nebylo nutné složité označování a spotřebitel nemohl, ba ani nemusel vybírat. Vstupem
České republiky do Evropské unie se situace podstatně změnila a situace je v oblasti výběru
mezi výrobky náročnější nejen pro spotřebitele, ale zejména pro výrobce. Evropské
potravinové právo pomalu opouští právní úpravu pomocí směrnic a k zajištění svého
základního cíle – bezpečnosti potravin – přechází k regulaci v jednotlivých členských státech
přímo použitelnými nařízeními. Jedním z posledních je např. nařízení o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům.
Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších
zájmových skupin s novinkami v oblasti evropského potravinového práva. Dále pak s
přístupem dozorových orgánů ke kontrole, protože i ony čelí nárokům na ně kladeným
v souvislosti s kontrolou povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků.
Velmi diskutovaným tématem v souvislosti se změnami v evropské legislativě je i novela
zákona o potravinách, jíž bude věnována v rámci akce nemalá pozornost.

