
                                                                                                                                                                         
   
 

 
 

Pozvánka na odborný webinář PK ČR a Renew Europe 

 

Zemědělství a potravinářství 
v kontextu evropských strategií 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnovaný zemědělství a potravinářství z pohledu Evropské unie. Jakou budoucnost má 

zemědělství v Evropské unii, jaké má možnosti a jaké překážky? Jak by měl vypadat nový model Společné zemědělské politiky pro 
nadcházející období? Bude mít na zemědělství a potravinářství dopad tzv. Zelená dohoda „Green Deal“? Jaké je zaměření jednotlivých politik? 

Kam směřuje strategie „Z farmy na vidličku“ a jak může změnit podobu potravinářství? Tyto a další otázky budou představeny a zodpovězeny 
v rámci webináře Potravinářské komory ČR za účasti všech dotčených subjektů. 

Datum konání: 6. listopadu 2020 

Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci proběhne webinář prostřednictvím aplikace 
MS TEAMS. 

Začátek webináře: 9:00 hodin  
NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT na e-mail: krizova@foodnet.cz. 
Při registraci Vám bude zaslán odkaz a pokyny pro webinář. Prezence účastníků prostřednictvím MS TEAMS začíná v 8:30 hod., 
předpokládaný konec 12:00 hod.  
 
 

 



 

PROGRAM ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH STRATEGIÍ 

 6. LISTOPADU 2020 

8:30 9:00 Registrace účastníků / Připojování do systému aplikace MS TEAMS 

9:00 9:05 Zahájení konference: Ing. Dana Večeřová / prezidentka Potravinářské komory ČR 

9:05 10:30 I. BLOK: ZEMĚDĚLSTVÍ  

9:05 9:40 Společná zemědělská politika po roce 2020 Ing. Martin Hlaváček / poslanec Evropského parlamentu  

9:40 10:00 
Budoucnost českého zemědělství, příležitosti a hrozby SZP 
z pohledu zemědělství 

Ing. Bohumil Belada / viceprezident Agrární komory ČR 

10:00 10:30 
Evropská unie na cestě ke klimatické neutralitě do roku 2050 – 
dopady na zemědělství a potravinářství 

Ing. Jiří Šír / náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů, Ministerstvo zemědělství ČR 

10:30 12:00 II. BLOK: POTRAVINÁŘSTVÍ  

10:30 11:00 Prioritní témata pro potravinářský průmysl v kontextu Green Deal Ing. Miroslav Koberna, CSc., / ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR 

11:00 11:30 Strategie a akční plány Evropské komise a jejich implementace Mgr. Adéla Paďourková / stálé zastoupení v Bruselu 

11:30 11:55 Možnosti pojišťování agroexportérů nejen v EU 
Ing. Jan Procházka / předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. 

11:55 12:00 DISKUSE A ZÁVĚR PROGRAMU  

Pozn.: Změna programu vyhrazena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Přednášející: 
 

 

Ing. Martin Hlaváček se narodil 14. ledna 1980 v Poličce. V Praze 
absolvoval univerzitu a Diplomatickou akademii Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. V roce 2002 studoval také ve Španělsku. Po 
studiích působil jako diplomat, nejprve na české ambasádě v řeckých 
Aténách, poté na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde vedl úsek 
zemědělství a životního prostředí. V diplomatických službách se podílel 
na vyjednávání Společné zemědělské politiky EU nebo zajištění ochrany 
tradičních českých produktů. Od ledna 2012 působil jako náměstek 
ministra zemědělství ČR pro zemědělskou a rybářskou politiku EU. 
V letech 2013 – 2019 působil ve společnosti Philip Morris. Od roku 2015 
také studuje doktorský program se zaměřením na mezinárodní obchod 
na ČZU. Do Evropského parlamentu se rozhodl kandidovat s cílem hájit 
a aktivně prosazovat zájmy ČR, a to zejména v oblasti zemědělství, 
potravinářství a rozvoje venkova.  

 

Ing. Miroslav Koberna, CSc. od r. 2000 působí na Potravinářské komoře 
ČR jako ředitel pro programování a strategii. V průběhu let 1984 – 2013 
publikoval více než 30 článků a výzkumných zpráv, řadu přednášek v rámci 
seminářů a konferencí, odborných příspěvků do médií. Odpovědný je 
v rámci PK ČR především za ekonomickou oblast a mezinárodní projekty. 
V rámci svého působení v oboru potravinářství má zkušenosti s projekty 
v této oblasti (Regionální potravina, Horizon 2020, Leonardo da Vinci atd.). 

  

 

Mgr. Adéla Paďourková působí v Bruselu jako stálý zástupce 
Konsorcia zemědělských a potravinářských podniků, jehož členem je i 
Potravinářská komora ČR, od roku 2017. Věnuje se otázkám Společné 
zemědělské politiky, potravinářství, Evropské zelené dohody, strategie 
Farm to Fork, strategie EU pro biodiverzitu, a souvisejícím tématům. 
Soustředí se na vyjednávání s národními zástupci nevládních 
zemědělských a potravinářských organizací v Bruselu, ale i se zástupci 
evropských institucí a členských států. 

  

Ing. Jiří Šír v roce 1998 ukončil studia na Zemědělské fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích a nastoupil na Ministerstvo zemědělství 
jako referent odboru potravinářské výroby se zaměřením na potravinové 
právo EU. Od roku 2002 se stal ředitelem odboru pro vztahy s EU. Od srpna 
2003 působil na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu jako diplomat, 
vedoucí úseku pro zemědělství a životní prostředí a mluvčí České republiky 
ve Zvláštním zemědělském výboru Rady EU. Během českého předsednictví 
v Radě EU v roce 2009 tomuto výboru předsedal. V letech 2009 až 2011 byl 
poradcem ministra a poradcem náměstka ministra zemědělství pro 
Společnou zemědělskou politiku EU. Od roku 2012 do 2016 působil znovu 
jako diplomat zemědělského úseku SZEU v Bruselu a vedoucí oddělení pro 
zemědělství a životní prostředí. Od února 2016 působí opět na Ministerstvu 
zemědělství ČR, aktuálně jako náměstek ministra zemědělství pro řízení 
sekce EU a zahraničních vztahů. 

 

 

Ing. Bohumil Belada již 13. rokem pracuje na pozici viceprezidenta 
Agrární komory ČR. Vedle toho vede společnost, která zajišťuje 
investice pro zemědělce. Při své práci kolem investic má možnost 
porovnání zemědělských podniků různé velikosti i zaměření, a to nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. Praktický výkon zemědělství realizuje při pomoci 
na rodinné farmě svých rodičů a sestry, která funguje od roku 1992. Po 
celou dobu své práce v Agrární komoře ČR se aktivně zajímá o 
Společnou zemědělskou politiku a je součástí současného užšího 
vyjednávacího týmu na budoucí období a byl i při vyjednávání 
současného období. 

 

Ing. Jan Procházka je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od ukončení studia pracoval ve 
společnosti CYRRUS, a.s., kde před příchodem do EGAP zastával funkci 
ředitele pražské pobočky. Byl členem Národní ekonomické rady vlády, kde 
mimo jiné vedl skupinu pro Klíčové výkonnostní ukazatele státní správy. 
Působil také v Legislativní radě vlády – komisi RIA a Nezávislé energetické 
komisi II (Pačesovy komise II). Je předsedou dozorčí rady státního podniku 
Budějovický Budvar.  

 

 


