
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA 
na odbornou konferenci z cyklu konferencí „za pět minut dvanáct“ na téma 

NUTRIČNÍ ZNAČENÍ POTRAVIN 

jako srozumitelný komunikační nástroj  

ke zdravějšímu stravování většinové populace  
Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. 

Kdy: 13. září 2021 od 10:55 

Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 (místnost č. 239 v 1. patře) 

Konferenci moderuje: Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR 

 

Danou problematiku budeme diskutovat především z následujících pohledů: 

 Důležitost správného stravování pro zdravý život a život ve zdraví během celého života 
 Systémy označování nutričních hodnot potravin – jejich silné a slabé stránky 
 Program „Zdraví 2030“ Ministerstva zdravotnictví ČR a jeho výstupy směrem k předcházení 

civilizačním nemocem 
 Názory různých zainteresovaných stran na téma nutriční označování potravin 



 

 

 

 
Program:  
 

10:30 - 10:55 – Registrace, občerstvení 
 
10:55 – Slavnostní zahájení 

- Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR  

- Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a předsedkyně 

Rady kvality ČR  

- Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

- Petr Šilar, předseda zemědělského podvýboru Senátu PČR 

 
11:15 – Panel 1: Zdravé stravování jako základ zdravého životního stylu a boje 

proti civilizačním nemocem 
 

1. Sabine Pelsser, zástupce Evropské komise: Postoj EK k problematice zdraví a 

zdravého stravování jako nástroje předcházení civilizačním nemocem, časová osa 

pro zavedení jednotného označování v zemích EU  

2. Pavla Svrčinová, Ministerstvo zdravotnictví: Program „Zdraví 2030 Ministerstva 

zdravotnictví ČR“ jako hlavní nástroj boje proti civilizačním nemocem v ČR 

3. Jiří Ruprich, Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ: Současné výživové trendy 

ve světě a u nás a jejich dopad na zdravý život v pokročilém věku  

4. Dana Večeřová, Potravinářská komora ČR: Příklady reformulací potravin 

směrem ke zdravému stravování u českých producentů  

12:15 – Přestávka na kávu 
 

12:30 – Panel 2: Srozumitelné označování výživových hodnot potravin a jejich 
komunikace zákazníkům, výsledky průzkumů, mýty ohledně 

nutričního označování potravin 
 

1. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství: Nutriční označování nejen z pohledu 

legislativy 
2. Jan Pivoňka, VŠCHT: Nadstavbové systémy označování nutriční hodnoty 

potravin, jejich silné a slabé stránky, mýty spojené s různými systémy 

3. Česká obezitologická společnost, prezentující tbc: Současné pohledy na 

obezitu a předpoklady jejího předcházení v podmínkách ČR 

4. Lenka Kouřimská, Česká zemědělská univerzita: Vnímání zjednodušeného 

nutričního značení na přední straně obalu potravin konzumenty v ČR  

5. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav: „Máme to na talíři a není nám to 

jedno" pilotní projekt rekonstrukce systému školního stravování. Možnosti využití 

systému Nutri-Score  

6. Lubomíra Fabryová, Slovenská obezitologická asociácia: Zkušenosti s diskusí 

na téma nutriční označování potravin na Slovensku 

 

14:00 – Přestávka na kávu 
  

 
 
 

 



 

 

14:15 – Panel 3: Zdraví populace, programy na podporu zdraví na úrovni 

obchodníků a producentů 
 

1. Jiří Brát, Potravinářská komora ČR: Slabé stránky systému Nutri-Score aneb 

hlubší pohled do problematiky  

2. Petr Tláskal, Společnost pro výživu, FN v Motole: Nutrienty, jejich úloha ve 

výživě a nutriční osvěta  

3. Michal Široký, Anna Malenová, Albert ČR: Využitelnost konceptu Nutri-Score 

pro srozumitelnou komunikaci výživových hodnot potravin směrem 

k zákazníkům a jako nástroj výrobkových inovací  

4. Petr Kopáček, Danone: Praktická využitelnost systému – pohled výrobce 

potravin na problematiku nutričního označování potravin v kontextu ČR a EU 

5. Vratislav Janda, Nestlé Česko: Nutri-Score jako nástroj ke zlepšení výživových 

hodnot některých sortimentů potravin – proč „ano“ pro metodiku Nutri-Score 

přesto, že významný podíl našich výrobků nemá příznivé hodnocení 

6. Panelová diskuse: Silné a slabé stránky zjednodušujících systémů pro nutriční 

označování potravin – jak dál k zajištění zdravého stravování populace v ČR. Jaká 

by měla být pozice ČR v rámci EU k tomuto tématu 

V diskusním panelu vystoupí:  

ČS výrobce potravin, J. Ruprich, M. Široký, P. Kopáček, V. Janda, P. Tláskal,  

A. Košťálová 

 
16:15 – Občerstvení, networking  

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 2. září 2021 na emailové adrese copjakova@socr.cz 

Kapacita sálu je omezená. Ke konferenci se lze připojit také online – detaily připojení na konferenci 
budou pro přihlášené zaslány až před konferencí. 

Při přihlašování na konferenci prosím sdělte, jakou formu účasti na konferenci zvolíte (prezenčně 
nebo online připojení) 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
 
 

Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR  

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu  

a předsedkyně Rady kvality ČR 

Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR  
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Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky  
Těšnov 5, 110 00 Praha 1 
tel.: 224 805 158, email: copjakova@socr.cz 
www.socr.cz 
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