
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační pokyny – pokračování: 
 

Redukovaný účastnický poplatek činí  
 včetně 19% DPH  250 Kč 

pro 1 účastníka; zahrnuje písemné materiály 
 
Poplatek uhraďte laskavě na účet Institutu 
profesní přípravy u ČSOB  Praha 1,  

č.účtu:  577407673/0300 
konstantní s.:  308                     variabilní s.: 1036  
IČ: 68402210                           DIČ:  CZ68402210   
Přijetí přihlášek zpět nepotvrzujeme, účastníky 
informujeme jen při eventuální organizační 
změně. 
V případě neúčasti vložné nevracíme, ale je 
možno vyslat náhradníka.  
Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci. 
 
 
Buďte  tak  laskavi   a   zašlete   nám   zároveň  
se závaznou přihláškou vyplněný „Diskusní 
lístek“ na adresu: 
Institut profesní přípravy 
Slezská 7 
120 56 Praha 2 
 
 
Organizační garant:     
                               Mgr. Emílie Knotková, CSc. 
                               tel. + fax: 227 010 513 
                               tel.: 227 010 509 
                               e-mail: institutpp@volny.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Institut profesní přípravy, Praha 
 

 
si  Vás  dovolují  pozvat 

 
na cyklus odborných seminářů 

 
 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
2007 

o vývoji potravinového 
práva EU a ČR 

 

a nových povinnostech 
provozovatelů 

potravinářských 
podniků  

 
 

v  termínech: 
 
 

25. října  2007, Olomouc 
  1. listopadu 2007, Brno 
14. listopadu 2007, Praha 



Zaměření: 
 Cílem vzdělávacího cyklu 3 seminářů pro střední 
a vrcholový management potravinářských 
podniků, který navazuje na obdobné semináře 
realizované v roce 2006, je poskytnutí aktuálních 
informací o potravinovém právu EU a změnách 
národní legislativy  v oblasti potravin, a to 
v kompetenci jak Ministerstva zemědělství, tak 
Ministerstva zdravotnictví. 
 Účastníci budou  seznámeni zejména s připravo- 
vanou  novelou zákona o potravinách; budou jim 
poskytnuty rovněž nejnovější informace týkající 
se otázek projednávaných v pracovních orgánech 
Evropské komise a Rady včetně informací o 
mezinárodní normalizační organizaci Codex 
Alimentarius a   dalším směřování evropského 
potravinového práva. 
  Pozornost bude také věnována otázce notifikací 
právních předpisů, problematice hygienického 
balíčku a vývoje legislativy v této oblasti, řešení 
problémů na jednotném trhu s potravinami a dále 
přípravě podnikatelských subjektů na praktickou 
implementaci potravinového práva.  
 Nedílnou součástí programu budou aktuální 
informace o novelizaci potravinářské legislativy 
v působnosti Ministerstva zdravotnictví.       
    Jelikož značný časový prostor bude věnován 
odborné diskusi, zasíláme Vám předem spolu 
s pozvánkou formulář „Diskusní lístek“ - Vaše 
dotazy, náměty a aktuální problémy budou 
projednávány v rámci diskuse v závěrečné části 
programu. 
Hlavní cílovou skupinou je střední a vrcholový 
management potravinářských podniků; cyklus je 
určen i  všem dalším zájemcům o problematiku 
potravinového práva. 
 Účastníci semináře obdrží Osvědčení o jeho 
absolvování signované odborným garantem.  
  
Odborný garant: 
Ing. Jindřich Fialka, ředitel odboru 
potravinářské výroby a legislativy,  
Ministerstvo zemědělství 

Program: 
 
   9.30  - 10.00 hodin    Prezence účastníků 
 

  10.00  - 12.00 hodin    Přednášky na téma: 
                                 

• Nové předpisy v oblasti 
evropského a českého 
potravinového práva v působnosti 
Ministerstva zemědělství  

     a jejich praktická implementace 
 

  12.00  - 13.00 hodin   Přestávka 
 

  13.00 – 15.00 hodin    Přednášky na téma: 
             

• Legislativa v oblasti potravinového 
práva v působnosti  
Ministerstva zdravotnictví 
 

15.00 – 16.00 hodin     Diskuse  
 
 
 

Přednášející: 
 

MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Odbor potravinářské výroby a legislativy 
(alternativně): 
Ing. Jindřich Fialka, ředitel 
Ing. Martin Štěpánek, 1. zástupce ředitele 
Ing. Ivana Hofmanová 
 
MINISTERSTVO  ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Odbor ochrany veřejného zdraví 
(alternativně): 
Ing. Eva Přibylová 
Ing. Roman Letošník 
 

alternativně 
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 
 

Ing. Daniela Winklerová, vedoucí NRL 
 
 
 
 
 
 

Organizační pokyny: 
 
Termín a místo konání: 
   

1. seminář 
25. října 2007 v 10.00 hodin, Olomouc, 
Krapkova ul. 34, Hotel FLORA - přednáškový sál 
- hotel se nachází v bezprostřední blízkosti výstaviště  
Flora    Olomouc 
Spojení MHD: 
• z hlavního nádraží ČD:  tramvaje č. 1, 4 a 6 
• z autobusového nádraží: tramvaje č. 4 a 5 
v obou případech výstupní zastávka „Výstaviště“ 
Možnost parkování: hotel má vlastní parkoviště 
 
2. seminář 
1. listopadu 2007 v 10.00 hodin, Brno- 
Žabovřesky  
Makovského nám. 3, KD RUBÍN - velký sál  
Spojení MHD:  
• z   hlavního  nádraží   ČD:   tramvají  č. 12  nebo 13, 
směr Královo pole, výstup „Česká“, přestup (za rohem  
v  ul. Brandlova) na trolejbusy č.34 nebo 36, výstupní  
zastávka   „Makovského náměstí“. 
• z autobusového  nádraží : autobus č. 44 směr 
Mendlovo nám.,výstupní zastávka „Přívrat“ (jede dále - 
okružní)    nebo      autobus   č.   67   směr   Jundrov,  
výstupní   zastávka   „Přívrat“.  
Možnost parkování:  KD  má  vlastní   parkoviště 
 
3. seminář 
14. listopadu 2007 v 10.00 hodin;  Praha 7,  
Bubenská 1  
Kulturní dům VLTAVSKÁ - velký sál (hlavní 
vchod), velká bíle kachlíkovaná budova (dříve 
Dopravní podniky; nyní Česká spořitelna). 
Spojení MHD: stanice metra trasy C „Vltavská“ 
Možnost parkování: KD nemá vlastní parkoviště; 
nejbližší parkoviště je u stanice metra trasy C 
„Nádraží Holešovice“  (1 stanice na „Vltavskou“) 
 
 
 
 
 
 
                                                                       laskavě obraťte 



Institut profesní přípravy, Praha 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na odborný seminář 
Aktuální informace 2007o vývoji 

potravinového práva ČR a EU  
a nových povinnostech provozovatelů 

potravinářských podniků 
 Zaškrtněte,  laskavě,  termín semináře, 

kterého se zúčastníte: 
•   25. 10. 2007   Olomouc               
•     1. 11. 2007   Brno  
•   14. 11. 2007   Praha 

Organizace (název, adresa vč. PSČ) 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
IČ.………………………DIČ………………….…
Kontaktní telefon/fax: …………………………… 
E-mail: 
……………………………………….………….. 
Vložné v částce: …………………………………….... 
Hrazeno z účtu: ………………………………………. 
Peněžní ústav: ……………………………………….. 
Pro účely vyhotovení osvědčení   
o absolvování semináře laskavě vyplňte: 
Účastník (příjmení, jméno, titul, adresa bydliště vč. PSČ): 
………..…….………………………………..
………………………………………………. 
…………….………………………………… 
Datum a místo narození nebo číslo OP: 
  

………………………………………………………… 
 
  
     
…………………………….………………………………… 
  datum,  razítko a podpis 
 
Vyplněnou přihlášku  zašlete co nejdříve na adresu: 
Institut profesní přípravy 
Slezská 7 
120 56 Praha 2 
S přihláškou zašlete laskavě vyplněný 
„Diskusní lístek“. 
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Institut profesní přípravy 
Slezská 7, 120 56 Praha 2 
tel. + fax: 227010513 

e-mail:institutpp@volny.cz 
 

DISKUSNÍ  LÍSTEK 
 

Organizace: ………………………………… 
……………………………………………… 
telefon: …………………..fax: ……………. 
e-mail: 
……………………………………………… 
 
Dotaz: 
…………………………………………….…
…………………………………………….… 
…………………………………………….…
…………………………………………….… 
…………………………………………….…
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………. 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
 
Náměty k diskusi na semináři: 
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