
Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů

Konference From Farm to Fork

1. 6. 2016 

Pořadatel konference 

V budově Ministerstva zemědělství ČR

Velký zasedací sál, Těšnov 17,  Praha 1

od 9:00 hodin

Akce je pořádána 
v rámci Národního 
Programu kvality 2016

Konference je pořádána pod záštitou 
ministra zemědělství Mariana Jurečky

http://farmfork.csq.cz



Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci 
ve prospěch spotřebitelů 

Konference From Farm to Fork je určena odborné veřejnosti, zástupcům 
zemědělských i potravinářských podniků, řetězcům, provozovatelům veřejného 
stravování a dozorovým orgánům.

Letošní konference je rozčleněna na tři bloky. V prvním zazní příspěvky zástupců 
ministerstva zemědělství, dozorových orgánů, Agrární a Potravinářské komory. 
V dalším bloku bude věnován čas zajišťování kvality a bezpečnosti produkce 
v zemědělské a potravinářské výrobě. V posledním bloku vystoupí zástupci 
obchodních řetězců a veřejného stravování.

Současné tržní prostředí klade na dodavatele obchodních řetězců (potravináře 
a zemědělce) řadu požadavků, se kterými se musí vypořádat. Tato akce je dobrou 
příležitostí pro setkání se zástupci zainteresovaných stran a pro získání a výměnu 
užitečných informací. V rámci konference budou účastníkům k dispozici odborníci, 
kteří mají praktické zkušenosti s implementací systému managementu kvality 
a bezpečnosti potravin. 

Věříme, že svojí účastí přispějete k úspěchu letošního ročníku konference. 

Na setkání s Vámi se těší
Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost
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PROGRAM

8:30 – 9:00 •

9:00 – 11:00 •

•

•

•

•

Prezence účastníků

Zahájení konference
Moderuje Jan Pivoňka, VŠCHT

Úvodní slovo 
Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost
Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení, Sekce potravinářských výrob 
– Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR

Nový zákon o potravinách, změny v legislativě
Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení, Sekce potravinářských výrob 
– Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR

Dotační politika (národní dotace) – možnosti čerpání, využívání dotací
Josef Tabery, ředitel odboru, Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství ČR

Ekologický přístup k zemědělství a biopotraviny
Jan Gallas, ředitel, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, 
Ministerstvo zemědělství ČR
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Výzvy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin
Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii, 
Potravinářská komora ČR

Diamantová liga kvality
Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Slavnostní předání certifikátů

Výsledky dozorové činnosti SZPI
Martin Klanica, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Výsledky dozorové činnosti nad zdravotní nezávadností potravin 
živočišného původu
Zbyněk Semerád, ústřední ředitel, Státní veterinární správa České republiky

GLOBAPLG.A.P verze 5 – nové požadavky a zkušenosti
Lubomír Berka, předseda, Národní technická skupina GLOBALG.A.P.

PENAM a kvalita pro zákazníka
Alice Váchová, ředitelka kvality, PENAM, a.s.

Zajištění kvality a bezpečnosti mlékárenské produkce
Jiří Kopáček, předseda, Českomoravský svaz mlékárenský

Řízení výrobkových a dodavatelských rizik u retailového řetězce
Pavel Mikoška, ředitel kvality, AHOLD Czech Republic, a.s.

Dopady změn potravinové legislativy na praktický provoz maloobchodu
Petr Baudyš, ředitel kvality, Penny Market s.r.o.

Zajištění bezpečnosti a kvality potravin v celém dodavatelském řetězci
Gerald Erbach, Director Own Brand & Product Quality, 
Global Quality Assurance, Metro Cash&Carry
Marta Nováková, Head of Quality Assurance, MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.

Výběr dodavatelů a řízení kvality dodávek na regionální úrovni
Pavel Březina, předseda, Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Trendy ve veřejném stravování
Petr Brož, HSE Director, Eurest, spol. s r.o.
Stanislav Petříček, majitel sítě, bistRAW

•

•

•

11:25 – 13:15 •

•

•

•

•

14:15 – 16:15 •

•

•

•

•

16:15 – 16:30 • Závěr konference

11:00 – 11:25 • Přestávka s občerstvením

13:15 – 14:15 • Přestávka s občerstvením

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu
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Organizační pokyny Konference From Farm to Fork

Termín konání: 1. 6. 2016 – od 9:00 hodin

Uzávěrka 
23. 5. 2016přihlášek:

V budově Ministerstva zemědělství ČR,
Místo konání:

Velký zasedací sál, Těšnov 17, Praha 1

1 240 Kč (1 500 Kč vč. DPH)
Vložné:

Ve vložném jsou zahrnuty náklady spojené s pořádáním akce.

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura.

Stornopoplatky ve výši 50 % ceny jsou uplatňovány v případě, že Obchodní 
účastník zruší svou účast 7 a méně dní před zahájením závazně a platební 
objednaného semináře.podmínky:

Více na http://www.csq.cz/vzdelavani/

Organizační Týden před akcí Vám bude zaslán informační e-mail.
informace: Na vyžádání bude účastníkovi vydáno potvrzení o účasti.

Přihlášku smolikova@csq.cz
zašlete nebo použijte E-shop http://www.csq.cz/seminare-a-konference
na adresu:

http://farmfork.csq.cz

Konferenci dále podporují

Hlavní marketingový partner

Mediální partneřiMarketingový partner


