
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Organizační pokyny – pokračování: 
 
přihlásit se je rovněž možno: 
- telefonicky či faxem:      227 010 513 
- telefonicky:                227 010 509 
- e-mail:                institutpp@volny.cz 
 
  Přijetí přihlášek zpětně nepotvrzujeme, 
účastníky informujeme pouze při eventuální 
organizační změně.  
  V případě neúčasti účastnický poplatek 
nevracíme; je možno vyslat náhradníka. 
  Účastnický poplatek je možno uhradit též 
v hotovosti u prezence. 
 
  Při prezenci obdrží účastníci daňový doklad o 
úhradě účastnického poplatku na základě 
předloženého potvrzení o platbě. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institut profesní přípravy 
 
 
 
 

 
 

si  Vás  dovoluje  pozvat 
 

na  odborný  seminář 
 
 

 
 

LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY 

NA  
OBALOVÉ MATERIÁLY 

  

A  PŘEDMĚTY  URČENÉ 
  

PRO STYK S POTRAVINAMI 
 

 A  POKRMY 
 
 

 
 

seminář  se  koná 
 

 
11. března 2008 v Brně 

 
18. března 2008 v Praze 

     



Zaměření semináře: 
 

   Seminář je určen pro zpracovatele 
potravinářských surovin, výrobce potravin, 
výrobce potravinářských obalů a strojního 
potravinářského zařízení,  prodejce, 
obchodní řetězce, dozorové orgány i 
laboratoře, zabývající se zkoušením 
obalových materiálů a výrobků pro styk 
s potravinami.     
   Seminář je zaměřen na  současnou 
platnou legislativu Evropských společenství, 
která je přímo závazná i pro podnikatele 
v ČR, evropskou platnou legislativu 
(směrnice) transponovanou do legislativy ČR 
a české národní požadavky v oblasti 
bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti 
materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami. 
   Účastníci semináře budou seznámeni 
rovněž s novinkami v  balení potravin, 
zejména s principy a typy aktivních a 
inteligentních obalových materiálů, včetně 
připravené legislativy ES a úlohou 
Evropského úřadu pro potraviny  při jejich 
posuzování. Budou též podány  informace o 
využití recyklovaných plastů pro balení 
potravin. 
   Na semináři budou  rovněž prezentovány 
zkušenosti s fungováním systému rychlého 
varování při výskytu nebezpečných výrobků 
na trhu, postupy při jejich šetření, včetně 
zkušeností s realizací úřední kontroly 
v oblasti výrobků určených pro styk 
s potravinami. 
   Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho 
absolvování.  
 

Odborný garant: 

Ing. Jitka Sosnovcová 
vedoucí Národního referenčního centra pro 
plasty a předměty běžného užívání 
Státní zdravotní ústav, Praha 

Program semináře: 
 
   9.30  - 10.00 hodin    Prezence účastníků 
  10.00  - 14.30 hodin    Přednášky s diskusí  
                                   na  téma: 
 

•  Zdravotní nezávadnost materiálů a předmětů 
   určených pro styk s potravinami a pokrmy –  
   současná a připravovaná legislativa ES  
   a legislativa v ČR 
 

• Inovační procesy  v balení potravin – nové 
   technologie balení využitelné v rámci systému 
   HACCP a  správné výrobní a hygienické praxe 
 

• Systém rychlého varování při výskytu nebez- 
   pečných potravin a výrobků pro styk s potra- 
   vinami – RASFF, jeho fungování a zkušenosti 
   v ČR, srovnání se systémem RAPEX, síť NRL 
   členských států ES pro materiály a předměty  
   určené pro styk s potravinami 
 

• Úřední kontrola výrobků pro styk s potravinami 
   podle Nařízení EP a Rady č.882/2004 Nařízení 
   EP a Rady č. 1935/2004 a zákona č.258/2000 
   Sb., o ochraně veřejného zdraví;  
   dosavadní  zkušenosti 

         
V rámci programu semináře je plánována 
přestávka   na   občerstvení. 
 
 
Přednášející: 
 
Ing. Jitka Sosnovcová 
vedoucí NRC pro plasty a předměty běžného 
užívání, Státní zdravotní ústav, Praha 
 
Ing. Pavel Zikl 
Hygienická stanice hl. města Prahy 
 
 
 
 
                                               laskavě  obraťte  
 

Organizační pokyny: 
 

Termín a místo konání: 
 

1. seminář: 
11. března  2008 v 10.00 hodin, Brno; 
Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3,  
Brno -Žabovřesky 
Spojení MHD: 
- z   hlavního  nádraží   ČD: tramvají č. 12  nebo 13, 
směr Královo pole, výstup „Česká“, přestup (za rohem 
v  ul. Brandlova) na trolejbusy č.34 nebo 36, výstupní  
zastávka   „Makovského náměstí“. 
- z  nádraží ČSAD u Grandu: trolejbus č. 44 směr 
Mendlovo nám.,výstupní zastávka „Přívrat“ (jede dále – 
okružní)  nebo trolejbus   č. 67   směr   Jundrov,  
výstupní   zastávka   „Přívrat“.  
Možnost parkování: KD  má  vlastní   parkoviště 
 

2. seminář: 
18. března 2008 v 10.00 hodin, Praha;   
velký přednáškový sál v objektu Úřadu Městské 
části Praha 8, U Meteoru 6/147, Praha 8. 
Spojení MHD: 
Jedna stanice jakoukoli tramvají směr Kobylisy, Ďáblice 
ze stanice metra trasy B „Palmovka“ (výstup směr 
„Zenklova ul.“). Zastávka tramvají „Stejskalova“, kde 
vystoupíte, je přímo u přední části objektu Úřadu 
Městské části Praha 8. Vchod do přednáškového sálu  
je ze zadní strany budovy 
(po schodech nahoru okolo budovy). 
Možnost parkování: ze   zadní   strany   budovy  
 

Účastnický  poplatek  činí včetně 19% DPH   
950 Kč   pro jednoho účastníka; 
zahrnuje písemné materiály a občerstvení 
 

Poplatek uhraďte laskavě na účet Institutu profesní 
přípravy u Komerční banky Praha 1, číslo účtu 
               19 – 5384170297 / 0100  
konstantní symbol: 0308,  variabilní symbol: 2050 
IČ … 18667902         DIČ … CZ475609043 
 
Vyplněnou přihlášku  zašlete co nejdříve na adresu: 
 

Institut profesní přípravy- 
Ing.Stanislava Holubová 
Slezská 7  
120 56  Praha 2 
 
 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na odborný seminář 

Nové legislativní požadavky na obalové 
materiály a předměty určené pro styk 

s potravinami a pokrmy 
 

 Zaškrtněte,  laskavě,  termín semináře, 
kterého se zúčastníte: 

 

•     11. 3. 2008   Brno  
•     18. 3. 2008   Praha 
 

Organizace (název, adresa vč. PSČ) 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
IČ.………………………DIČ………………….…
Kontaktní telefon/fax: …………………………… 
E-mail: 
……………………………………….………….. 
Vložné v částce: …………………………………….... 
Hrazeno z účtu: ………………………………………. 
Peněžní ústav: ……………………………………….. 
 
Pro účely vyhotovení osvědčení   
o absolvování semináře laskavě vyplňte: 
Účastník (příjmení, jméno, titul, adresa bydliště vč. PSČ): 
………..…….………………………………..
………………………………………………. 
…………….………………………………… 
Datum a místo narození nebo číslo OP: 
  

………………………………………………………… 
 
  
     
…………………………….………………………………… 
  datum,  razítko a podpis 
 
Vyplněnou přihlášku  zašlete co nejdříve na adresu: 
 

Institut profesní přípravy - 
Ing.Stanislava Holubová 
Slezská 7 
120 56 Praha 2 
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