
 

  
ZO ČSOP Veronica Host ětín a Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat  

ve spolupráci  
s Informa čním st řediskem pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.  

a PRO-BIO RC Bílé Karpaty  
 

vás srde čně zvou na seminá ř s pracovníky  
Státní zem ědělské a potraviná řské inspekce a Krajské veterinární správy  

 

POTRAVINÁŘSKÁ LEGISLATIVA  
PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ 

MALÉ LOKÁLNÍ PRODUCENTY 
zaměřeno na rostlinnou i živočišnou produkci 

 
Informace pro zem ědělce, drobné chovatele a p ěstitele,  

kteří chtějí prodávat svoji produkci, dále také pro dodavatel e zvěřiny,  
včelaře, prodejce hub a lesních plod ů a drobné zpracovatele.  

 

Termín: čtvrtek 10. dubna 2014 od 11.00 hodin 

Místo konání: Centrum Veronica, Hostětín 86 
 

Lekto ři: 
• Ing. Čestmír Kudlá ček, Státní zem ědělská a potraviná řská inspekce, Brno  
• MVDr. Dušan T ěšický,  Krajská veterinární správa Státní veterinární sprá vy 

pro Zlínský kraj, Zlín 
 
Témata:  
- Přehled české i evropské potraviná řské legislativy pro zem ědělce (rostlinná                  

i živo čišná produkce)  
- Pravidla pro prodej malých množství rostlinných i ž ivočišných produkt ů konečnému 

spot řebiteli  - ze dvora, na trhu, tržnici a dodávky do maloobchodního za řízení, 
případně do stravovacích za řízení 

- Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o čekávané zm ěny v souvislosti 
s připravovanou novelou zákona  

- Rozdíly v produkci ur čené pro spot řebu v domácnosti a produkci nabízené 
spot řebitel ům (nap ř. domácí porážky x prodej ze dvora) 

- Zpracování rostlinné a živo čišné produkce na farmách 
- Balení a zna čení potravin a další  
 
Předpokládané ukon čení mezi 16,00 a 17,00 hodinou. 
Seminá ř je zdarma. M ůžete si objednat ob ěd v cen ě 150 Kč (objednávky p ředem). 
Na akci je nutné se p řihlásit:  Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 
o.p.s,  687 74 Starý Hrozenkov 314,  tel: 572 696 3 23,  e-mail: iskopanice@razdva.cz  

 


