
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, velký sál,
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, velký sál 3. patro

Pozvánka na odborný seminář PK ČR
Ekologické a udržitelné aspekty označování na obalech 

potravin a potravinářská legislativa

23. března 2023



Dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice ekologických 
a udržitelných aspektů v potravinářství
Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované 
legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru 
potravinářství. Podle průzkumu z roku 2020 většina evropských občanů věří, že změna způsobu stravování a výběr 
potravin je nejjednodušším způsobem uskutečnění enviromentální změny, proto se v EU zvyšuje množství produktů 
označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil 
výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí 
bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů.  Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných 
právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu 
potravinářského podniku.

Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing 
produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku.  Ekologický, environmentální či zelený marketing 
je trendem dnešní doby, neboť skoro každá společnost chce být zelená – dobře to vypadá a může to výrazně přispět 
k vylepšení brandu. Cílem je ukázat výrobky, které respektují životní prostředí. Představeny budou i příklady zelené 
strategie.

Uhlíková stopa organizací a produktů začíná být významným parametrem B2B komunikace. Přednáška bude 
zaměřena na souvislosti určování uhlíkové stopy potravinářských produktů a na výzvy a překážky jejího zavádění do 
praxe. I na toto téma se bude odborný seminář zaměřovat.

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Začátek semináře: 9:00 hodin 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!
Přihlašování účastníků 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.



PROGRAM odborného semináře

8:30 9:00 Registrace účastníků

čas od - do téma přednášející

9:00 9:50 UDRŽITELNÝ POTRAVINOVÝ SYSTÉM  
A JEHO AKTUÁLNÍ STAV Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. / VŠCHT v Praze

9:50 10:40 PRÁVNÍ POHLED NA EKOZNAČENÍ  
A CERTIFIKACE V ČR Mgr. Jakub Málek / PEYTON legal advokátní kancelář

10:40 11:30
VÝZNAM EKOLOGICKÉHO MARKETINGU,  
ZNAČKY KVALITY ZDŮRAZŇUJÍCÍ  
UDRŽITELNOU PRODUKCI

doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. / Mendelova univerzita v Brně, PEF, 
Ústav marketingu a obchodu

11:30 12:15 Přestávka/oběd

čas od - do téma přednášející

12:15 13:00
KOMUNIKACE DOPADŮ VÝROBKŮ  
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, GREENWASHING, 
EKOLOGICKÁ STOPA PRODUKTŮ

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA / Vedoucí Ústavu udržitelnosti  
a produktové ekologie VŠCHT Praha

13:00 14:00 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI OZNAČOVÁNÍ  
VE VZTAHU K TRENDŮM

Ing. Jindřich Pokora / SZPI, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, 
ředitel

14:00 15:00 NOVINKY V POTRAVINÁŘSKÉ LEGISLATIVĚ Ing. David Zima / Odbor potravinářský, Ministerstvo zemědělství ČR

15:00 15:15 DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE

Změna programu vyhrazena.

POKYNY pro účastníky semináře 
Ekologické a udržitelné aspekty označování na obalech potravin a potravinářská legislativa
Registraci je nutné provést písemně, a to nejpozději do 16. března 2023, vyplněním a zasláním této přihlášky  
na adresu: krizova@foodnet.cz. Zasílejte kompletní vyplněnou přihlášku VČETNĚ ÚDAJŮ O PROVEDENÉ ÚHRADĚ!

POKYNY K ÚHRADĚ VLOŽNÉHO 
Úhradu vložného a registraci je NUTNO PROVÉST nejpozději do 16. března 2023 (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 SEMINÁŘE ZÚČASTNIT. 


