
9. STŘEDOEVROPSKÝ
VETERINÁRNÍ KONGRES

14. – 15. 5. 2019
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

9.  středoevropský veterinární kongres 
„Quo vadis veterinární medicíno a veterinární profese?“ 

14. května 2019 (úterý) – pavilon P, sál P1
08:00–09:00 Registrace účastníků – pavilon P
09:00–09:15 Úvodní slovo

Veterinární medicína, veterinární profese a veterinární léčiva v době globalizace 
a internetu, budoucnost blízká i vzdálená
09:15–09:35   Měnící se požadavky na veterinární profesi a měnící se veterinární profese
 • demografické změny
 • internetizace
 • změny forem podnikání 
 Dr. Karel Daniel 
09:35–09:55 Bezpečnost potravin, systém kvality – co se očekává od veterinární profese 
 Ing. Dana Gabrovská
09:55–10:15  Vztah chovatel a veterinární lékař v době internetu – perspektiva chovatelů
 Doc. Josef Kučera
10:15–10:40 Změny v legislativě z evropského pohledu
 Rens van Dobbenburgh (NDL)
10:40–10:55 Co čeká veterinárního distributora v příštím desetiletí
 Ing. Petr Samohýl
10:55–11:15 Nová legislativa v oblasti veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv
 Dr. Jiří Bureš
11:15–11:35  Nová legislativa pro VLP z pohledu regionu střední Evropy – možnost nebo nutnost  

prohloubení spolupráce?
 Dr. Judita Hederová (SVK)
11:35–12:00 Přestávka

Nové přístupy k problematice zdraví zvířat – více příležitostí, nebo více hrozeb?
12:00–12:15 Perspektiva SVS v dozorové činnosti úředních veterinárních lékařů
 Dr. Zbyněk Semerád
12:15–12:30 Perspektiva SVPS v dozorové činnosti úředních veterinárních lékařů
 Prof. Jozef Bíreš (SVK)
12:30–12:45 Smart farming, smart dairying – jak jsme na tom v ČR v porovnání s našimi konkurenty?
 Dr. Jan Šťastný
12:45–13:05 Využívání dat o kontrole a spotřebě VLP ve veterinární praxi a úloha chovatelů
 Dr. Soňa Šlosárková, doc. Josef Kučera
13:05–13:30  Big data, smart data, artificial intelligence a smart farming – jak se tato slova už dnes promítají do 

chovu prasat
 Dr. Jiří Malášek, Dr. Šperling
13:30–14:45 Přestávka na oběd

Demografické změny & měnící se modely veterinárního podnikání
14:45–15:15 Management vet praxe v budoucnu – potenciál a rizika pro společnost 
 Zahraniční přednášející



CENÍK ÚČASTI: Datum registrace do 15. 4. 2019 do 3. 5. 2019 od 4. 5. 2019

Student, senior od 65 let 300 Kč 500 Kč 650 Kč

Fyzická osoba, zaměstnanec 750 Kč 990 Kč 1200 Kč

www.cevc.cz
Registrujte se na

Souběžně probíhají:

15:15–15:35 Management vet praxe v podmínkách České republiky a Slovenska
 Dr. Radek Kašpar
15:35–15:55  Měnící se požadavky a podmínky výkonu profese v korporátních praxích

Dr. Radka Vaňousová
16:00–17:00 Kulatý stůl – formou panelové diskuse
 Daniel, Bureš, Hederová, SVS, SVPS, PK a další
17:00 Závěr
18:00–22:00 Společenský večer (místo bude upřesněno)

15. května 2019 (středa)
Společné pracovní setkání lékových autorit a veterinárního farmaceutického průmyslu
09:00–12:00   Adaptace na nové podmínky v oblasti regulace VLP, které zavádí nové nařízení pro VLP a pro mediko-

vaná krmiva – příležitost pro zesílenou regionální spolupráci
Téma 1: Nová pravidla pro VLP z pohledu lékových agentur a veterinárního farmaceutického průmyslu 
(individuální fi rmy nebo svazy) – hodnocení dopadů, možnosti, potřeba a příležitosti regionální spolu-
práce
Téma 2: Možnosti regionální spolupráce v oblasti
• problematiky AMR;
• dostupnosti VLP, řešení výpadků v zásobování léčivy;
• dostupnosti VLP pro minoritní druhy a minoritní indikace;
• registrace VLP za výjimečných podmínek;
• odborného poradenství (Scientifi c advice);
• klinického hodnocení VLP
•  distribuce VLP a uvádění VLP do oběhu – upřednostníme bezpečnost nebo ekonomické otázky – 

legální distribuční řetězce;
•  regionální spolupráce s ohledem na stávající a budoucí výzvy ve veterinární medicíně – v oblasti VVI, 

rozvoje „regulatory science“, Big data, Smart (precision) farming, Artifi cial inteligence, problematiky 
diagnostik a interakce těchto oblastí s problematikou VLP;

• koordinace přípravy právních předpisů vzhledem k možnostem regionální spolupráce
• rozvoje systémů IT v oblasti veterinárních léčiv.
Moderuje: MVDr. Jiří Bureš

Exkurze
09:00–16:00 Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH 
 Národní výstava hospodářských zvířat
 Národní výstava myslivosti

Změna programu vyhrazena


