
; 

 

Pozvánka 
na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských 

podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a 

vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov  

„„ZEMĚDĚLSTVÍ V KLIMATICKÉ ZMĚNĚ“ 

6. – 7. listopadu 2017 na Skalském dvoře  

(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 

Akce je pořádána jako 24. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. 

 

6. listopad 2017 

9:00 – 10:00 Prezence, možnost ubytování a ranní káva 

I. BLOK 

10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP Ing. Františka Wintera 

10:10 – 10:40 Změny v oblasti I. pilíři SZP – Greening, Cross Compliance a EFA ploch 

‐ Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb, MZe 

10:40 – 11:10  Program rozvoje venkova 2014-2020 – stav čerpání 

‐ Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, MZe  

11:10 – 11:40 Problémy při čerpání – nejčastější chyby v žádostech o proplacení 

- Ing. Adamcová Kateřina, ředitel Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND, SZIF 

11:40  - 12:10 Aktuality k národním podporám 

‐ Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentální a ekologického zemědělství, MZe  

12:10 – 13:10 Oběd 

 

II. BLOK 

13:10 – 13:25  Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce 

- Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB 

13:25 – 14:25  Stav vody, půdy a zemědělské produkce dnes (srovnání s jinou zemí např. před 

20 lety) - lze se změnám přizpůsobit, co udělat pro zlepšení stavu půdy – jak by 

se měl chovat farmář 

- RNDr. Václav Cílek, CSc., - klimatolog, esejista, filozof  



; 

 

14:25 – 14:55  Aktuální činnost MZe pro ochranu půdy  

- zástupce MZe z odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje 

 

14:55 – 15:15 Přestávka na kávu 

 

III. BLOK 

 

15:15 – 15:50  Zhodnocení vývoje kvality půdy po dobu 20 let a příčiny zhoršení kvality, jak by 

se mělo změnit hospodaření, kalkulačka DZES 5 

- Zástupce VÚMOP  

15:50 – 16:45 Postoj evropské komise na probíhající klimatické změny, návrhy na řešení  

- Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský-  český poslanec Evropského parlamentu 

 

16:45 – 17:00 Příklady a zkušenosti z praxe  

- Málek Petr – starosta Kašperských Hor – pohled starosty z Šumavy 

17:00 – 17:15 Příklady a zkušenosti z praxe  

- Ing. Marián Kohút (SK), zemědělec a člen představenstva Slovenské poľnohospodárské a 

potravinárské komory  

17:15 – 17:30 Pohled na problematiku zemědělství v klimatických změnách na Slovensku 

- MVDr. Gabriela Csicsaie, PhD. (SK), státní tajemník MPRV SR 

 

17:30 – 19:00 Večeře 

IV. BLOK 

 

19:00 – 21:00 ZEMĚDĚLSTVÍ V KLIMATICKÉ ZMĚNĚ: Efektivní produkce se zaměřením na 

změnu klimatu, možné příčiny změny stavu půdy, moderovaná diskuze: 

 

Pozvaní zástupci Ministerstva zemědělství, jeho organizací a zástupců EU k diskuzi: 

‐ Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou 

politiku EU 

‐ Ing. Martin Šebestyán, MBA, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu 

‐ Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a.s. 

‐ Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu 



; 

 

‐ Ing. Štěpán Kala, ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 

 

Pozvaní politici k diskuzi: 

‐ Ing. Jaroslav Faltýnek, poslanec a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

‐ Ing. Pavel Kováčik, poslanec a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

‐ Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský-  český poslanec Evropského parlamentu 

‐ Ing. Marian Jurečka, Ministr zemědělství ČR, poslanec PČR, zastupitel Olomouckého kraje, 1. 

místopředseda strany (KDU-ČSL), rostlinolékař. 

Pozvaní zástupci neziskových organizací k diskuzi: 

- RNDr. Václav Cílek, CSc., klimatolog, esejista, filozof  

‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 

‐ Ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory České republiky 

‐ Ing. Miroslav Toman, CSc. Potravinářské komory České republiky 

Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:  

‐ Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky 

‐ Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí 

‐ Petr Mahr, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky 

‐ Ing. Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

‐ Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s. 

- a další významní činitelé z rezortu zemědělství, včetně zástupců nevládních zemědělských organizací a 

farmářů z praxe 

Po diskuzi bude neformální beseda v prostorách restaurace spojená s občerstvením 

 

7. listopad 2017 

 

I. BLOK 

09:30 – 10:30 Zprávy z Bruselu k politice 2020, aktuality i k ANC, zastropování 

- Ing. Miloš Pinkas, Mluvčí ve Zvláštním zemědělském výboru (SCA) - SZP - horizontální otázky, 

rozvoj venkova, auditní šetření EK v rámci SZP 

10:30 – 11:10 Doprivatizace majetku – reálná hodnota odprodávaných nemovitostí a ploch, 

odhady, držení půdy, průběh pozemkových úprav, zkrácení podávání žádostí  

- Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu 

11:10 – 11:30 Přestávka na kávu 

  



; 

 

 

II. BLOK 

11:30  - 12:00  Programy PGRLF - podpory a novinky PGRLF – záměry, změny, předpokládaná 

administrativa 

- Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a 

lesnického fondu, a.s. 

12:00 – 12:15 Závěr konference 

12:15 – 13:00  Oběd a odjezd účastníků konference 

 

 

*změna programu vyhrazena

 

 

 

 


