
                                                                                                                                                                         
   

 

 
Pozvánka na odborný seminář PK ČR 

 

Bezpečnost potravin a novinky 
v potravinářské legislativě 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti 
bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.  

 

Datum konání: 25. října 2018  

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

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)   

Začátek: 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 není omezen. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci 
pozvánky.  
 
Registraci je nutné provést nejpozději do 19. října 2018 ! 
 
 



 

PROGRAM odborného semináře  

Bezpečnost potravin a novinky v potravinářské legislativě 

 

Čas 

Téma: Přednášející: 

Od Do 

8:30 9:00 Registrace účastníků 

9:00 10:00 KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH (aktuálně diskutovaná témata) 
Ing. Ivana Poustková, Ph.D., odbor 

bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství 

10:00 11:00 AKTUALITY V PROBLEMATICE NOVÝCH POTRAVIN 
Mgr. Karolína Mikanová, odbor bezpečnosti 

potravin, Ministerstvo zemědělství 

11:00 11:45 
MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOST POTRAVIN – VYBRANÉ 

POŽADAVKY NAŘÍZENÍ (ES) 2073/2005 

Mgr. Lenka Bartošová, Ph.D. / Ing. Ondřej 

Mikeš, Ph.D., Ústřední inspektorát SZPI 

11:45 12:15 Oběd  

12:15 13:00 ZKUŠENOSTI SVS Z OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN 
MVDr. Jan Váňa / MVDr. Lenka Sedláčková, 

Ústřední veterinární správa SVS 

13:00 14:15 NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ 
Ing. Martin Štěpánek / Ing. David Zima, 

odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství 

14:15 15:00 NOVÁ VODÍTKA SZPI KE ZDRAVOTNÍM A VÝŽIVOVÝM TVRZENÍM 
Ing. Miriam Bellofattová, Ústřední inspektorát 

SZPI 

15:00  -  DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE 

 

 

 



 

Přednášející: 

 

Ing. Ivana Poustková, Ph.D. vystudovala na VŠCHT Praha obor 

chemie a analýza potravin, kde absolvovala i doktorandské studium. 

Profesní kariéru začala jako odborný asistent nejprve na VŠCHT Praha 

a později na ČZU v Praze. Od r. 2013 pracuje na MZe v odboru 

bezpečnosti potravin, kde je zodpovědná zejm. za oblast kontaminantů 

v potravinách. Je zástupcem ČR v pracovních skupinách EK pro 

kontaminanty v potravinách a pro jednání Codex Alimentarius 

(kontaminanty v potravinách, rezidua pesticidů). Účastní se též jednání 

SC PAFF, sekce pro nové potraviny a toxikologickou bezpečnost 

potravinového řetězce. 

 

Mgr. Karolína Mikanová Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské 
univerzitě v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Pracovala v 
KEZ o.p.s. a ÚKZÚZ, kde se zabývala ekologickým zemědělstvím a bioprodukty. Od 
r. 2013 působí na MZe, odboru bezpečnosti potravin. Zastupovala ČR v Pracovní 
skupině EFSA pro komunikaci, v současnosti má s kompetenci nové potraviny, 
účastní se jednání Pracovní skupiny EK pro nové potraviny. 

  

 

Mgr. Lenka Bartošová, Ph.D. vystudovala odbornou biologii na 

Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát na 

Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzitě 

v Brně. Poté pracovala na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. 

Na SZPI pracuje na pozici referent oddělení laboratoří ústředního 

inspektorátu, kde se zabývá především problematikou mikrobiologie 

potravin.  

Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D. vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou 

univerzitu v Brně, obor Chemie a technologie potravin, doktorát na Ústavu 

vinohradnictví a vinařství. Od roku 2005 pracuje na SZPI, nyní jako vedoucí oddělení 

laboratoří ÚI. Je expertem SZPI pro zemědělskou terminologii. Zastupuje ČR ve 

skupinách vládních expertů pro metody analýzy vína, lihovin, enologické praktiky 

nebo Evropskou databanku vína v EK, v Radě EU a v pracovních skupinách 

Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). V r. 2015 byl zvolen prezidentem 

Subkomise pro metody analýzy OIV, v r. 2018 vyznamenán Řádem za zemědělské 

zásluhy Francouzské republiky. 

 

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. 

 

 

Ing. Miriam Bellofattová byla v letech 2010 a 2011 členem Národní kontaktní místa systému rychlého varování (RASFF) na SZPI 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. 



 

 
 

P O K Y N Y   pro účastníky semináře Bezpečnost potravin a novinky v potravinářské legislativě 

 

Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 19. října 2018, 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 Bezpečnost potravin a novinky v potravinářské legislativě 

 

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

 

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

                                                                  

Datum ………………………. 2018                                          Podpis …………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO: 

Úhradu vložného je NUTNO PROVÉST nejpozději do 19. října 2018 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. 

mailto:chylkova@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

