
                                                                                                                                                                         
   

 

 
Pozvánka na odborný seminář PK ČR 

 

Aktuální novinky z oblasti odpadového 
a obalového hospodářství 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován aktuálním novinkám a výhledu v oblasti legislativy 
odpadového a obalového hospodářství ČR 

 

Datum konání: 30. října 2019  

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

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)   

Začátek semináře: 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 omezen kapacitou posluchárny. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě 
naleznete na konci pozvánky.  
 
Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 20. října 2019! 
 
 



 

PROGRAM odborného semináře  

Aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového hospodářství 

 

Čas 

Téma: Přednášející: 

Od Do 

8:30 9:00 Registrace účastníků 

9:00 9:50 PŘÍPRAVA NOVÉ LEGISLATIVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 

oddělení koncepcí a technologií, Ministerstvo 

životního prostředí 

9:50 10:40 BUDOUCNOST OBALŮ Z POHLEDU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 
Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární 

Ekonomiky 

10:40 11:30 
POŽADAVKY STANDARDŮ BRC A IFS NA VÝROBCE OBALŮ A 

VÝROBCE POTRAVIN 

Dr. Ing. Leona Petrová, 

Auditor, lektor ČSJ a 1. VOX, konzultant 

11:30 12:15 Oběd  

12:15 13:05 
LEGISLATIVNÍ NOVINKY V OBLASTI POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ, 

POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH A ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ 
Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav 

13:05 13:55 NEUDRŽITELNÉ POŽADAVKY K UDRŽITELNOSTI OBALŮ Ing. Vlado Volek, Obalový institut SYBA 

13:55 15:00 NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ 
Ing. Martin Štěpánek / Ing. David Zima, 

odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství 

15:00  -  DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE 

Pozn.: Změna programu vyhrazena 

 

 



 

 

Přednášející: 

 

 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. je absolventem doktorského programu na 

Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze a oboru 

politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí ČR 

v různých pozicích, v současnosti zastává pozici zástupce ředitele odboru 

odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na oblast evropských 

právních předpisů pro odpadové a oběhové hospodářství, strategií 

odpadového a oběhového hospodářství ČR, legislativy odpadového a 

oběhového hospodářství ČR a zároveň publikuje v dané oblasti články. Je 

zodpovědný za přípravu národní strategie oběhového hospodářství ČR – 

„Cirkulární Česko 2040“. 

 

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 

řídí CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA,  z. s. Od roku 2007 

je ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem 

časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging 

News. Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International 

Packaging Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizačních 

komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, 

které působí při ÚNMZ. Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících 

evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant SYBY zastupuje 

zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes 

Consortium (EPIC) a ve World Packaging Organisation (WPO). 

  

 

Dr. Ing. Leona Petrová vystudovala Vysokou školu chemicko- 

technologickou v Praze, obor Kvasná chemie a bioinženýrství a 

Biotechnologie. Mezi její další odborné vzdělání patří např.: Auditor 

Bezpečnosti potravin (A-BP); BRC školení v Londýně: obalové materiály, 

potraviny, alergeny; školení v Kodani: Food Safety- ISO 22000; a další. 

Pracovala na pozicích vývojového inženýra a vedoucí řízení kvality v 

potravinářských podnicích (např. jako ředitelka kvality Vitany a.s. pro 

Českou a Slovenskou republiku nebo jako auditor dodavatelů surovin a 

obalů pro firmu Rieber and Son). Je lektorkou a auditorkou České 

společnosti pro jakost. Věnuje se konzultacím, poradenství, školením a 

auditům, oblast působení: potravinářský průmysl a výroba obalových 

materiálů pro potravinářský průmysl, BRC a IFS standardy, ISO 22000 a 

FSSC 22000, legislativa ČR a EU. 

 

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 požadavků 

do národního práva a věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina. 

V současné době působí jako ředitel Odboru potravinářského, Sekce 

zemědělství a potravinářství na MZe ČR.  

 

Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické 

chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je 

evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů 

přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských 

expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví 

a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při 

výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. 

rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu 

nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní 

Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je 

autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve 

sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve 

spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost. 

 

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. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také 

zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při 

projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato jednání. V současné době 

působí jako vedoucí oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci, Sekce 

zemědělství a potravinářství na MZe ČR.  



 
 

 

 

 

 

 

Ing. Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na 

Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku 

a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je 

stále ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 

2016 funguje i na Slovensku. Zároveň vede několik výzkumných projektů, 

je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými 

zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Současně je 

členkou poradních sborů a pracovních skupin souvisejících s využíváním 

druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP/MPO/MMR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P O K Y N Y  pro účastníky semináře Aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového 

hospodářství 
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 20. října 2019, vyplněním a zasláním této přihlášky na adresu: krizova@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 Aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového 
hospodářství 

 

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

 

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

                                                                  

Datum ………………………. 2019                                          Podpis …………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO: 

Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 20. října 2019 (datum připsání na účet PK ČR) na číslo účtu PK ČR: 35-

9011430277/0100.   

Při úhradě je NUTNÉ UVÁDĚT variabilní symbol: 63110652 a ve zprávě pro příjemce !!JMÉNO ÚČASTNÍKA!! (jméno bude uvedeno na 

daňovém dokladu). Bez těchto údajů není možno platbu identifikovat a bude vrácena zpět.  

BEZ ÚHRADY VLOŽNÉHO NEBUDE MOŽNÉ SE SEMINÁŘE ZÚČASTNIT. Součástí přihlášky je informace o úhradě, viz výše. 

mailto:krizova@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

