
                                                                                                                                                                         
 

Pozvánka na odborný webinář PK ČR 

 

Bezpečnost potravin a novinky nejen 
v potravinářské legislativě 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti 

bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.  
 

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS 
TEAMS  

Datum konání: 10. června 2021 

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS 

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)   

Začátek webináře: 9:00 hodin  
 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT! 
Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.  
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.  

 
Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 5. června 2021! 

 

 

 



PROGRAM odborného webináře 

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě 

Čas 

Téma: Přednášející: 

Od Do 

8:30 9:00 Registrace účastníků 

9:00 9:50 
    AKTUÁLNĚ DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ 

    V POTRAVINÁCH 

   Ing. Jakub Fišnar 

   odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství  

   ČR 

9:50 10:40 
ZKUŠENOSTI SZPI Z OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN  

A KONTROLY KVALITY 

Ing. Jindřich Pokora  

Ústřední inspektorát SZPI 

10:40 11:30 ZKUŠENOSTI SVS Z OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN 
MVDr. Jan Váňa / MVDr. Lenka Sedláčková 

Ústřední veterinární správa SVS  

11:30 12:15 Přestávka 

12:15 13:05 ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST DOPLŇKŮ STRAVY  

Ing. Daniela Winklerová 

odbor skupiny pro speciální druhy potravin a NRL pro 

aditiva v potravinách, Státní zdravotní ústav 

13:05 13:55 NOVINKY Z OBLASTI POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVY 
Ing. Martin Štěpánek / Ing. David Zima 

odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství ČR 

13:55 15:00 AKTUÁLNÍ NOVINKY Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 

odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR 

15:00  -  DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE 

Pozn.: Změna programu vyhrazena 

 

 



 

Přednášející: 

 

 

MVDr. Jan Váňa je ředitelem odboru veterinární hygieny a ochrany 

veřejného zdraví, Státní veterinární správy v Praze. Absolvoval Veterinární 

a farmaceutickou univerzitu v Brně, fakultu Veterinární hygieny a ekologie. 

 

Ing. Daniela Winklerová absolvovala VŠCHT v Praze, Fakultu potravinářské 

a biochemické technologie. Má atestaci v oboru Hygiena životního a 

zdravotního prostředí. Pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako vedoucí 

odborné skupiny pro speciální druhy potravin a je vedoucí Národní referenční 

laboratoře pro přídatné látky v potravinách. Je členem pracovní skupiny pro 

aromatické látky v potravinách při EK, členem Vědeckého výboru pro potraviny 

a Společnosti pro výživu.  

  

 

Ing. Jindřich Pokora působí u Ústředního inspektorátu Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává 

pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu 

Potraviny na pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje 

neustálé inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke 

snížení kvality, které pak snadno přechází až do falšování potravin.  

 

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. 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 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. 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.  

 

MVDr. Lenka Sedláčková vystudovala Veterinární a farmaceutickou              

univerzitu v Brně, fakultu Veterinární hygieny a ekologie. Svou profesní 

kariéru začala jako inspektorka Okresní veterinární správy v Ústí nad 

Labem. Od r. 2003 pracuje na Ústřední veterinární správě, nyní jako 

vedoucí odboru veterinární hygieny. 

 

Ing. Jakub Fišnar, Ph.D. je absolventem VŠCHT v Praze, obor chemie a 

analýza potravin. Od konce roku 2019 působí na MZe, na Odboru bezpečnosti 

potravin, kde se věnuje tématu kontaminanty v potravinách.  

 

 



 

P O K Y N Y pro účastníky webináře Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské 

legislativě 
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 5. června 2021, vyplněním a zasláním této přihlášky na adresu: krizova@foodnet.cz. 

Zasílejte kompletní vyplněnou přihlášku VČETNĚ ÚDAJŮ O PROVEDENÉ ÚHRADĚ! 

___________________________________________________________________________________________________________ 

P Ř I H L Á Š K A  na odborný webinář Bezpečnost potravin a novinky nejen v legislativě 

 

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

 

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

                                                                  

Datum ………………………. 2021                                          Podpis …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO: 

Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 5. ČERVNA 2021 (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 PŘÍPADNĚ DODRŽENÍ DATA SPLATNOSTI NEBUDE MOŽNÉ SE WEBINÁŘE ZÚČASTNIT. Součástí přihlášky je 

informace o úhradě, viz výše. 

 

mailto:krizova@foodnet.cz

