Pozvánka na seminář
(informační akci)

Novinky v systémech
řízení bezpečnosti
potravin

Vstup bez vložného.
Občerstvení zajištěno.

Potravinářská komora ČR v listopadu letošního roku uspořádá cyklus informačních
seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích
institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti týkající se novinek v systémech
řízení bezpečnosti potravin.
V současné době patří mezi nejvýznamnější standardy bezpečnosti potravin uznávané GFSI
mezinárodní standardy FSSC 22000 (nová verze 4.1 odráží vývoj na trhu a začleňuje zpětnou vazbu
ze strany průmyslu), IFS - Food, verze 6 a BRC, verze 7 (Global Standard for Food Safety). Cílem
potravinářských firem je implementovat systém, který zajistí výrobu zdravotně nezávadných a
legálních potravin v požadované kvalitě. Základem všech GFSI schválených norem je HACCP a
všechny tyto normy vycházejí ve svých požadavcích ze zásad Codexu Alimentarius (12 kroků a 7
principů HACCP). Legislativa EU ukládá povinnost zavedení HACCP všem provozovatelům
potravinářských podniků.
Standard GlobalG.A.P. je jediné schéma pro zemědělskou praxi, uznávané GFSI a je využíván jako
standard určený k certifikaci dodavatelů výrobků zemědělské prvovýroby, rovněž jako schéma pro
hodnocení dodavatelů pro zpracovatele zemědělských produktů, kteří využívají standardy IFS nebo
BRC. Cílem standardu je zdravotní bezpečnost produkce a trvale udržitelné zemědělství. Standard je
uzavřeným cyklem bezpečnosti výroby potravin, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, u
chovu zvířat rovněž i welfare zvířat.
Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky s požadavky standardů bezpečnosti potravin a
standardu pro správnou zemědělskou praxi, se zkušenostmi s jejich implementací do praxe a
seznámení se s novinkami.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):
 Praha, Hotel Alpin Avion, Budějovická 69, Praha 4, 140 00

1. listopadu 2017

 Pardubice, Hotel Zlatá štika, Štrossova 127, 530 03

2. listopadu 2017

 Plzeň, Hotel TREND, Kovářská 13a, 301 00

7. listopadu 2017

 České Budějovice, Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV 8-10, 370 01

9. listopadu 2017

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

14. listopadu 2017

 Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

15. listopadu 2017

 Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01

16. listopadu 2017

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

21. listopadu 2017

 Brno, Hotel Slavia, Solniční 243/17, 602 00

22. listopadu 2017

 Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, 500 00

23. listopadu 2017

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE REGISTROVAT !
Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz
VYČKEJTE POTVRZENÍ REGISTRACE !
Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193
mob.: +420 724 218 765

PROGRAM
Čas
Téma
Od

Do

8:30

9:00

9:00

9:30

ROLE SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
V BEZPEČNOSTI POTRAVIN

9:30

11:00

PŘEHLED NOREM PRO
BEZPEČNOST POTRAVIN

11:00

11:15

Přestávka

11:15

12:45

NEBEZPEČÍ Z POTRAVIN A
JEJICH OVLÁDÁNÍ (ALERGENY
A FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČÍ)

12:45

13:30

Oběd

13:30

14:45

14:45

15:00

Hl. lektor/alternativní zástupce

Registrace účastníků

PŘÍKLADY OBVYKLÝCH
NESHOD

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.,
projektová manažerka PK ČR
Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková,
Ph.D., Ústav konzervace potravin,
VŠCHT Praha; auditor a lektor

Dr. Ing. Leona Petrová,
auditor, lektor ČSJ, konzultant

Ing. Petra Šotolová, Ústav konzervace
potravin, VŠCHT Praha, konzultant a
lektor

Přestávka
Ing. Lubomír Berka,
konzultant a auditor GlobalG.A.P.
Ing. Petra Šánová, Ph.D.,
konzultant a auditor GlobalG.A.P.

15:00

16:30

PRIVÁTNÍ NORMY
ZEMĚDĚLSTVÍ – GLOBAL GAP

Ing. Václav Grabmüller, CSc.,
konzultant a auditor GlobalG.A.P.
Ing. Jan Hrubý,
konzultant a auditor GlobalG.A.P.
Ing. Iva Skalková,
konzultant a auditor GlobalG.A.P.

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

Lektoři:
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., absolvovala v r. 1985 Vysokou školu
chemicko-technologickou, Fakultu potravinářské a biochemické
technologie, specializace – kvasná chemie a bioinženýrství. Od r. 1985
pracovala ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha v.v.i. jako
výzkumný pracovník, později jako vedoucí oddělení a náměstkyně pro
vědu a výzkum, kde věnovala odbornou činnost vývoji potravin pro
skupiny populace se specifickými nároky na výživu (celiakie, výživa s
nízkým obsahem bílkovin, fenylketonurická dieta), v analytické oblasti
stanovení obsahu lepku a dalších potravinových alergenů. Od r. 2015
pracuje na PK ČR a věnuje se projektům PK ČR (např. systém
Českých cechovních norem, soutěž PK ČR o nejlepší inovativní
potravinářský výrobek a internetový kurz pro žáky základních škol
“Hravě žij zdravě“). V rámci České technologické platformy pro
potraviny koordinuje činnosti pracovních skupin.

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. je absolventkou
Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s
doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na
systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách
Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je
autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci
systému HACCP. Od r. 2000 je lektorkou vzdělávacích akcí a
auditorkou v oblasti bezpečnosti potravin (GMP/GHP, HACCP, GFSI
standardy). Provedla více jak 1000 certifikačních a dodavatelských
auditů dle standardů GFSI (BRC, IFS) a dle standardů obchodních
řetězců ve všech potravinářských odvětvích jak v ČR, tak v zahraniční.

Dr. Ing. Leona Petrová vystudovala Vysokou školu chemickotechnologickou 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. Petra Šotolová v r. 2004 ukončila magisterské studium na
Vysoké škole chemicko – technologické v oboru konzervace potravin a
nastoupila k doktorskému studiu u prof. M. Voldřicha v oboru Systémy
řízení jakosti a bezpečnosti v potravinářství. V rámci VŠCHT se nadále
částečně věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru, vč. organizace
otevřených kurzů s touto tématikou. Dvanáct let působí jako poradce v
oblastech systémů řízení jakosti, věnuje se zejména mezinárodním
standardům IFS, BRC, FSSC 22000, ale i dalším normám v
potravinářství, jako např. MSC certifikace. Od roku 2008 zastává pozici
externího manažera jakosti společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák
s.r.o.. Od r. 2012 působí jako člen Programové komise České
společnosti pro jakost (certifikace osob), v oboru bezpečnost potravin.

Ing.

Lubomír Berka vystudoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, fakultu potravinářsko-biotechnologickou
(FPBT). Po jejím absolvování se věnoval vývoji léčiv (farmakokinetika
a metabolismus). Od r. 1991 pracoval v oblasti vývoje a systémů řízení
kvality parfémových kompozic a potravinářských aromat. Od r. 2003
pracuje jako konzultant a interní auditor systémů řízení bezpečnosti
potravin v celém potravinovém řetězci a souvisejících oblastech,
systémů kvality, ochrany životního prostředí a společenské
odpovědnosti. Pro certifikační společnosti audituje systémy QMS,
HACCP, ISO 22000, GLOBALG.A.P a GRASP. Od roku 2010 působí
jako předseda NTWG GLOBALG.A.P.
Ing.

Iva Skalková vystudovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích. Po jejím absolvování nastoupila do
zemědělské prvovýroby – zemědělského družstva Klenovice, kde
působila 16 let a řídila družstevní laboratoř, posklizňové zpracování a
skladování komodit a prodávala rostlinné a živočišné produkty
zpracovatelům. V roce 1998 nastoupila do mezinárodní cukrovarské
firmy EASTERN SUGAR ČESKÁ REPULIKA a.s. na pozici manažer
jakosti pro 3 výrobní cukrovary v ČR. Po 13 letech aktivní činnosti v
cukrovarnictví začala působit jako konzultant- poradce- školitel pro
firmy. Nyní pro certifikační orgány audituje systémy QMS, EMS,
HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 a GLOBALG.A.P.
Ing. Jan Hrubý v r. 2007 dokončil studium na České zemědělské
univerzitě – obor Rozvoj venkova a nastoupil ve společnosti
Uniconsulting s.r.o. Mezi další personální kvalifikace patří Odborná
způsobilost v prevenci rizik- BOZP (2014) a Autorizace k provádění
biologického hodnocení (2015). Od r. 2017 působí jako nezávislý
poradce, konzultant v oblasti zemědělství a rovněž jako auditor
systému GLOBALG.A.P.

Ing. Petra Šánová, Ph.D je absolventkou České zemědělské
univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty. Od r. 2002 působí na
této fakultě jako odborný asistent a od r. 2007 také jako vedoucí
Střediska poradenství v systémech jakosti pro potravinářství a
zemědělství. Je současně členkou Rady pro spolupráci s praxí. Věnuje
se především oblasti certifikace, kvality, bezpečnosti a obchodu s
potravinami a zemědělskými produkty. Od r. 2007 je členem Národní
pracovní technické skupiny GLOBALG.A.P. pro ČR. Dále působí již
deset let jako auditor a inspektor GLOBALG.A.P. a příležitostně jako
technický expert pro národní akreditační instituce (ČIA, SNAS). Je
autorkou a spoluautorkou metodik a publikací věnující se problematice
GLOBALG.A.P.

Ing. Václav Grabmüller, CSc. po vystudování fakulty potravinářské
a biotechnologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v r.
1974 pracoval v oboru výroby piva, sladu, alkoholických a
nealkoholických nápojů, konzervárenství, biotechnologií apod., a to jak
na pozicích technologa, tak i vedoucího výroby, manažera jakosti a
ředitel až do r. 1991. Od r. 1990 se věnuje poradenství (nastavení,
zlepšování a ověřování standardizovaných systémů řízení kvality,
zdravotní bezpečnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a spotřebitelského řetězce - ISO, OHSAS,
GFSI-HACCP, B4.1 a GLOBALG.A.P, CFCS apod.). Působí také jako
autor a oponent různých výzkumných a vědeckých inženýrských a
doktorandských prací v rámci spolupráce s VŠCHT, jako lektor ČSJ a
člen hodnotících komisí certifikačních společností.

O systémech řízení bezpečnosti potravin
FSSC 22000 je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI
(Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný
důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce. FSSC 22000 zahrnuje kompletní
schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu
s ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“ a požadavcích na bezpečnost
potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“
uvedených v ISO 22002-1:2010. V srpnu 2017 byla vydána FSSC 22000 verze 4.1, která odráží vývoj
na trhu, začleňuje objasnění a opravy po zpětné vazbě ze strany průmyslu, přizpůsobuje FSSC 22000
požadavkům Benchmarking Initiative Global Safety Initiative (GFSI) verze 7.1, které byly zveřejněny v
květnu 2017. RvA, Nizozemská Akreditační Rada (Dutch Accreditation Council), také vyhodnotila verzi
FSSC 22000 4.1 proti postupu evropské akreditace (EA - European Accreditation) a kritériím pro
hodnocení systémů posuzování shody. Od 1. ledna 2018 budou certifikované společnosti auditovány
podle požadavků ve verzi 4.1.
Standardy IFS (International Featured Standard- IFS- Food) a BRC (British Retail Consortium) byly
vyvinuty zájmovými sdruženími německých a britských distribučních řetězců zejména za účelem
vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti a kvality potravin, jejichž uplatňování je řetězci vyžadováno
při výrobě potravin (výrobků) vlastních tzv. "privátních značek". Základem standardů jsou pravidla
správné výrobní a hygienické praxe (GMP / GHP), analýza nebezpečí a vyhodnocení rizik a stanovení
kritických kontrolních bodů (tj. systém HACCP) a další legislativní požadavky potravinového práva EU
na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu.
Implementace zajišťuje plnění požadavků obchodních řetězců a nadnárodních společností, prokázání
plnění požadavků na bezpečnost potravin (výrobků) nad rámec minimálních požadavků daných
národní a EU legislativou, garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality produktů
zákazníkům, optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné
výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů, prokazování vhodnosti, účinnosti a efektivnosti
vybudovaného systému třetí nezávislou stranou, zvýšení efektivity v celé organizaci, vytvoření
pevného základu pro rozhodování, zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
Základem všech GFSI schválených norem je HACCP - systém preventivních opatření sloužících k
zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou,
zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Standard GlobalG.A.P. (schéma pro zemědělskou praxi)
Propracovanost standardu, jeho zaměření i fakt, že se jedná o mezinárodně užívané schéma, tak tvoří
odpovídající nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Standard má modulární schéma,
ze kterého si žadatel vybírá moduly, které se týkají jeho certifikované produkce. V současné době
pokrývá rozsáhlou oblast rostlinné produkce (např. podobory – ovoce a zelenina, polní produkce,
zelená káva, čaj, rozmnožovací materiál), stejně tak i v oblasti živočišné produkce (podobory – ovce a
skot, telata a mladý skot, mléčný skot, prasata, drůbež, krůty), v bouřlivém rozvoji je oblast akvakultury
(chov ryb, korýši, měkkýši).
Podnik, pokud se rozhodne plnit podmínky certifikace standardu GlobalG.A.P. je ve velké míře
připraven i na plnění podmínek legislativy. Podstatným prvkem standardu GlobalG.A.P. pje shoda s
legislativou, která je posuzována jako klíčová povinnost a to bez ohledu na úroveň shody požadované
standardem.
Zástupcem vlastníků standardu v ČR je NTWG (Národní Technická skupina GlobalG.A.P.) ta je
složena ze zástupců České společností pro jakost, z.s., České Zemědělské University v Praze a
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

