
Program semináře 
Seminář je určen pro výrobce, dovozce a distributory materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami, pracovníky zkušebních laboratoří a výrobce 
potravin a další provozovatele v potravinářství a společném stravování. 
Seminář je vhodný i pro kontrolní orgány v oblasti bezpečnosti potravin. 

 

21.10 2014        10,00 – 16.30 hod 
Jednotliví přednášející Vás budou informovat o:  

 
 aktuálních legislativních požadavcích na materiály určené pro 

styk s potravinami.  

 nařízení o biocidech a jeho adaptace v ČR, včetně aplikace u 

materiálů určených pro styk s potravinami 
 Evropském úřadu pro bezpečnost potravin, jeho roli v oblasti 

bezpečnosti potravin a v oblasti schvalování nových vstupních 

látek a aditiv a nových technologií v oblasti materiálů 
přicházejících do styku s potravinami,  

 předpokládaném vývoji a novelizaci evropské a národní 

legislativy,  
 výzkumných pracích na inovaci analytických metod v oblasti 

kontroly bezpečnosti materiálů pro styk s potravinami v EU, 

 výsledky výzkumných aktivit v této oblasti v ČR, které mají či 

budou mít dopad na legislativní požadavky. 

 zkušenostech s úřední kontrolou a nejčastějších problémech 

při její realizaci.  
 aktuální situaci kolem omezení bisfenolu A, použití nanočástic 

a biocidních látek v materiálech a předmětech určených pro 

styk s potravinami.  
 prohlášení o shodě podle příručky Evropské komise a nutné 

dokumentaci, dokladující bezpečnost výrobků. 
 

Přednášející:  
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR 

Ing. Milada Syčová, Regionálný úrad veřejného zdravotnictví, SR 
Ing. Petr Beneš, Ministerstvo zemědělství, ČR            
Bc. Tomáš Kučera, Ministerstvo zdravotnictví, ČR 

Ing. Pavel Zikl, Hygienická stanice hl. města Prahy, Č 
Zástupci NRL-CZ, SK 

 
Přestávka na občerstvení: 12.30 - 13.00 hod 



   

                          

 
 

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 
    a 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
se sídlem v Popradu 

 
si Vás dovolují pozvat 

na V. mezinárodní seminář na téma 
 
 

MATERIÁLY A  PŘEDMĚTY URČENÉ 
PRO STYK S POTRAVINAMI, JEJICH ÚŘEDNÍ 

KONTROLY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A OSTANÍ 
DOKUMENTACE, HODNOCENÍ RIZIKA 

 
 
 
                               Odborní garanti: 

                                                          
       

Ing.  Jitka Sosnovcová                     Ing. Milada Syčová                                                
Státní zdravotní ústav, Praha                   Regionálný úrad veřejného     

zdravotnictví ,  Poprad 
  
Vedoucí NRL – FCM                                           Vedoucí NRC – FCM         

 
Spoluorganizátor : České centrum zdraví, s.r.o., Tábor, ČR 
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Poplatky 

Konferenční poplatek ........ 1210,- Kč včetně DPH  
 

Platbu konferenčního poplatku je nutné realizovat bankovním 
převodem do 17.10.2014 na účet č. 512778553/0300. Jako 

variabilní symbol je nutno uvést IČ vysílající organizace, případně 

jméno/a účastníka/ů. Jméno účastníka/ů a název organizace, včetně 
IČ prosíme uvést současně i ve zprávě pro příjemce platby. Číslo účtu 

pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ92 0300 0000 0005 1277 8553, 
BIC: CEKOCZPP 

 
Případné informace na emailu organizátora akce:  

ccz.burianek@seznam.cz 

nebo emailech obou odborných garantů: 
sosnovcova@szu.cz 

pp.sycova@uvzsr.sk 
 

 

Potvrzení účasti 
 

Účast na mezinárodním semináři prosíme potvrdit v přiložené závazné 
přihlášce, a to nejpozději  do 15.10.2014. 

 
Účastníci obdrží potvrzení o účasti na semináři jako podklad o účasti 

na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006.  
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V. mezinárodní seminář 
MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO 

STYK S POTRAVINAMI 

 
Dne 21.10. 2014 

 

 
 

                                                                     
                                      

     Místo konání:                                                                        
             

Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48 

100 42 Praha 10 
Budova 11 

Velká posluchárna 

 


