Pozvánka na seminář (informační akci)

Internetový obchod a jeho dopady
na odpovědnost provozovatelů
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 povinnosti spojené s provozem e-shopů a nabízení
potravin prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, mohou zájemci navštívit
v kterémkoliv z níže vyjmenovaných deseti míst České republiky. Vzhledem k tomu, že v
současné době lze již na internetu zakoupit všechny druhy potravin, od těch běžných až po
speciální jako jsou např. doplňky stravy nebo potraviny pro kojence a malé děti, seznámí se
účastníci také se speciálními legislativními požadavky kladenými právě na tento typ potravin.
Nedílnou součástí bude také právní pohled na celou problematiku.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):


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

14. února 2017



Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4,

15. února 2017



Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02

21. února 2017



České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, 370 04

22. února 2017



Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

1. března 2017



Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

2. března 2017



Liberec, CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12

7. března 2017



Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 12, 301 00

8. března 2017



Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

14. března 2017



Brno, Hotel Voroněž 1, Křížkovského 47, 603 73

15. března 2017

Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz
Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:
+420 296 411 193
mobil: +420 724 218 765
ehlova@foodnet.cz
www.foodnet.cz

Lektoři:
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. Od roku 2006 působí na PK ČR, kde se
kromě environmentální legislativy věnuje především otázkám
aplikace potravinového práva, ale také např. významné tržní síly.
Zastupuje PK ČR v evropské konfederaci výrobců potravin a nápojů
FoodDrinkEurope.

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
až 2012 pracovala v soukromé společnosti jako referent legislativy s
odpovědností za potravinářskou legislativu a dovoz cukrovinek ze
třetích zemí. Nyní 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 a doplňky stravy.

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.

Mgr. Ing. Milada Schulzová absolvovala Masarykovu Univerzitu
obor Organická chemie, VUT v Brně obor Podnikové finance a
obchod. Po ukončení studia pracovala ve farmaceutické společnosti
jako výzkumný pracovník. Od roku 2013 pracuje na Ústředním
inspektorátu SZPI jako referent mimo jiné pověřený řízením kontrolní
činnosti v rámci SZPI pro oblast látek zlepšujících vlastnosti potravin.
Je členem 3 pracovních skupin EK pro aditiva, enzymy a aromata. V
roce 2016 byla vybrána jako vhodný kandidát pro program NEPT na
DG SANTE, kdy měla možnost spolupracovat s kolegy z EK, kteří
jsou za legislativu látek zlepšující vlastnosti potravin zodpovědní.

Mgr. Petr Čejka je absolventem Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Po ukončení studia byl právním poradcem a
projektovým manažerem Sdružení občanů zabývajících se
emigranty. V roce 2006 začal jako právník působit na Ústředním
inspektorátu SZPI, kde se následně stal vedoucím oddělení
legislativního a právního. Značné zkušenosti načerpal mj. při svém
působení ve funkci attaché při Stálém zastoupení ČR při EU
v Bruselu v letech 2008 a 2009. Nyní na SZPI působí jako ředitel
odboru právního a zahraničního.

PROGRAM
Čas
Téma
Od

Do

8:30

9:00

Registrace účastníků

10:00

NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ
LEGISLATIVĚ

10:00

11:15

PRÁVNÍ ÚPRAVA NABÍZENÍ
POTRAVIN PROSTŘEDNICTVÍM
PRODEJE NA DÁLKU

11:15

11:30

Přestávka

11:30

13:00

PROBLEMATIKA PŘÍDATNÝCH
LÁTEK, AKTUÁLNÍ STAV

9:00

13:00

13:30

15:00

13:30

Oběd

15:00

AKTUÁLNÍ STAV ZDRAVOTNÍCH A
VÝŽIVOVÝCH TVRZENÍ, POHLED SZPI
NA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH
TVRZENÍ NA POTRAVINÁCH VČETNĚ
MOŽNÉ FLEXIBILITY SLOVNÍHO
VYJÁDŘENÍ

16:30

VYBRANÉ KATEGORIE POTRAVIN
URČENÉ PRO SPECIFICKÉ CITLIVÉ
SKUPINY POPULACE; POTRAVINY
NOVÉHO TYPU; DOPLŇKY STRAVY

Hl. lektor/alternativní zástupce

Mgr. Markéta Chýlková,
vedoucí legislativního oddělení,
PK ČR, Praha
Mgr. Petr Čejka,
ředitel odboru právního a
zahraničního, SZPI, Brno

Mgr. Ing. Milada Schulzová,
referent SZPI, Brno

Ing. Miriam Bellofattová,
vedoucí oddělení metodiky SZPI,
Brno

Ing. Sylvie Kršková,
metodik SZPI, Brno

16:30 - 17:00 - DISKUSE/ZÁVĚR SEMINÁŘE

Spotřebitelé v současnosti vnímají nákupy přes e-shopy jako samozřejmou součást jejich
běžného života. Nejméně jednou do roka takto nakoupí 79 % Čechů a průměrně za jednu
objednávku utratí 1634 korun. Důvodem k nákupu na internetu je u 78 % úspora času. Nové a
rychlejší způsoby platby začínají pomalu dohánět a vytlačovat dobírku.
S účinností nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
nabývá internetový obchod (eCommerce, ecommerce) dalších rozměrů, protože ukládá
provozovatelům potravinářských podniků povinnost sdělit spotřebiteli při tzv. nákupu na dálku
téměř všechny povinné údaje o dané potravině. Tento přístup má pak nezbytně dopad do
dodavatelsko-odběratelských vztahů (B2B) a na to, jaké povinnosti mají jednotlivé články
řetězce vlastně plnit.
Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších
zájmových skupin s problematikou internetového obchodu a některých specifik plynoucích
z potravinového práva na zvláštní kategorie potravin a dále pak s přístupem dozorových orgánů
ke kontrole.

