
 

Česká technologická platforma pro potraviny, Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná 
škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují 

pozvat na odborný seminář na téma 

 

Nákazová situace u volně žijících zvířat ve střední Evropě, šíření zoonóz. 
Zkušenosti SVS ČR s kontrolou ulovené zvěře v Jihočeském kraji. 

Připravované legislativní změny pro výkon práva myslivosti, dotace. 

Na odborný seminář bude v odpoledních hodinách a následující den navazovat 

 
Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře 

(proškolené osoby) podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. 

Seminář a školení se budou konat  

dne 20. a 21. září 2017 

v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55 

 

 
Program:  20. září 

10:00–10:15 Přivítání a úvod do problematiky 
  Ing. Miroslav Koberna, CSc. – Česká technologická platforma pro potraviny 
 

10:15–10:45 Nákazová situace u volně žijících zvířat ve střední Evropě, šíření zoonóz 
 MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel, SVS ČR 
 

10:45–11:15 Zkušenosti SVS ČR s kontrolou ulovené zvěře v Jihočeském kraji 
  MVDr. František Kouba, ředitel, KVS České Budějovice 
 

11:15–11:45 Připravované legislativní změny pro výkon práva myslivosti, dotace 

Ing. Jiří Pondělíček, PhD., ředitel pro zahraniční vztahy a společnou 
zemědělskou politiku EU, PK ČR 
 

11:45–12:00 Diskuse 
 

12:00–12:30 Zakončení semináře a oběd 
 



13:00–17:45 Školení proškolených osob podle § 27b zákona č. 166/1999 Sb., 
veterinární zákon 
MVDr. Mirko Treu, CSc., MVDr. František Kouba, MVDr. Lubomír Nezbeda 

Program:  21. září 

08:00–12:00 Školení proškolených osob podle § 27b zákona č. 166/1999 Sb., 
veterinární zákon 
MVDr. Mirko Treu, CSc., MVDr. František Kouba, MVDr. Lubomír Nezbeda 

 
12:00–13:00 Polední přestávka 
 
13:00–19:00 Školení proškolených osob podle § 27b zákona č. 166/1999 Sb., 

veterinární zákon 
MVDr. Mirko Treu, CSc., MVDr. František Kouba, MVDr. Lubomír Nezbeda 

 
Změna programu vyhrazena! 

 

Při registraci účastníků semináře bude na místě vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč. V ceně je 
zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře. 

 
Pořádá Bioplyn Kestřany s. r. o. 

Registrace je možná na adrese hlavata@foodnet.cz nebo telefonním čísle 296 411 187. 

 

 

Pro zájemce o školení proškolených osob je nutné 14 dní předem potvrdit účast, vyplněním přihlášky, 
k dispozici u paní Svobodové (svobodova@lespi.cz). Účastnický poplatek, který bude vybírán 

v hotovosti před zahájením školení, činí 3700,- Kč. 
 

 

 

 

 

 

                                               


