
 

 
 

 

 

 

 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

 

 

POZVÁNKA NA DEBATU 

 Ochrana spotřebitele: „Vím, co jím?“ 

15. května 2013 od 16,00 do 18,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

 

Potravinářský trh v Evropské unii představuje roční obrat 500 mld. eur, což je zhruba desetina 

veškerého obchodovaného zboží. Nezanedbatelným faktorem pro konkurenceschopnost evropského 

potravinářského průmyslu je důvěra spotřebitelů v bezpečnost potravin. Poté co letos irská 

potravinářská kontrolní inspekce odhalila přítomnost koňského a vepřového DNA v hovězích 

hamburgerech a vyskytly se podobné případy i v ostatních členských státech, vyvstala potřeba zajistit 

koordinovaný postup na evropské úrovni. Výsledkem bylo provedení celoevropského testování s cílem 

odhalit koňské DNA ve výrobcích označených jako hovězí. Současný regulatorní rámec o označování 

původu potravin vychází z tzv. principu sledovatelnosti výrobku, který vyžaduje, aby všechny 

potravinářské podniky zajistily a zdokumentovaly informace o výrobku v dodavatelském řetězci. 

S cílem předcházet podobným podvodům usiluje EU o zavedení povinného označení původu 

masných přísad do nařízení (ES) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům nad 

rámec dobrovolného označování původu. Dále se na evropské úrovni diskutuje otázka označení 

syrového masa. Spotřebitelé od změn očekávají větší transparentnost, důvěru a zamezení podvodů.  

 

Jak zlepšit legislativu v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů a bezpečnosti potravin v EU? Jaké existují 

nedostatky ve fungování systémů sledovatelnosti? Zajistí větší regulace skutečně větší ochranu 

spotřebitelů? Bylo celoevropské testování na přítomnost koňské DNA účinné?  

 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá 
vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Ladislav Miko, zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství Evropské komise pro 

zdraví a ochranu spotřebitele 

 Olga Sehnalová, členka Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu 

 Jindřich Fialka, ředitel Odboru potravinářské výroby a legislativy, Ministerstvo zemědělství ČR 

 Klára Trněná, právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů 

 Petr Baudyš, ředitel QSL Quality Safety Legality, zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu 
 
 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  

 

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a 

časopis Prague Leaders Magazine. Debata se uskuteční v rámci Evropských dnů 2013. V případě 

zájmu o účast se prosím registrujte do 14. května 2013 zde a emailem na prague@cebre.cz. 

http://www.surveymonkey.com/s/BS3W75Q
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