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Program 

 „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ 

2. – 3. listopadu 2015 na Skalském dvoře  

(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 

Akce je pořádána jako 22. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. 

2. listopad 2015 

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 – 10:30  Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA  

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

a rybářskou politiku EU 

10:30 – 11:00 Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev 

(s důrazem na investice a nastavení preferenčních kritérií), možnosti Celostátní 

sítě pro venkov ve vazbě na potřeby horských a podhorských oblastí 

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

11:00 – 11:20 I. pilíř SZP (přímé platby po prvním roce – realizace, kontroly a novelizace) 

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

11:20 – 11:45  Aktuální informace SZIF k administraci PRV 2014-2020 a Jednotné žádosti v roce 

2015 

‐ Ing. Miloš Jirovský, ředitel Sekce řízení regionálních odborů SZIF, zástupce ředitele SZIF 

11:45 – 12:45 Oběd 

II. BLOK 

12:45 – 13:15  Možnosti čerpání podpor pro LFA v rámci environmentálních opatření PRV 2014-

2020 

‐ Ing. David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor PRV, MZe 

13:15 – 13:45  LFA v ČR po roce 2017  

‐ Ing. Marie Perglerová, oddělení strategie environmentálních podpor PRV, MZe 

13:45 – 14:15  Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v ČR 

‐ Ing. Jakub Kučera, vedoucí oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova, ÚZEI 

 

 



; 

 
 

 

 

14:15 – 16:15  Příklady a zkušenosti o hospodaření z praxe 

‐ Ing. Václav Valenta, FARMA MILNÁ, s. r. o. - hospodaření v LFA oblastech na TTP   

‐ Ing. Václav Jungwirth, Zemědělské družstvo Brloh - kombinace hospodaření v LFA oblastech  

‐ Ing. Miroslav Vráblík, Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. - chov masného skotu v LFA 

 

16:15 – 16:30  Přestávka na kávu 

III. BLOK 

16:30 – 17:00  Aktuální vývoj v EU ve vztahu k hospodaření v LFA 

‐ Ing. Jiří Šír, vedoucí oddělení zemědělství a životního prostředí, Stálé zastoupení ČR při EU 

17:00 – 17:30 Diskuze 

17:30 – 19:00 Večeře 

IV. BLOK 

19:00 – 21:00 Možnosti rozvoje hospodaření v LFA oblastech, moderovaná diskuze za účasti 

ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, na témata: 

 redefinice a nastavení financování LFA oblastí 

 faremní systémy a jejich využití 

 podpora živočišné výroby v LFA oblastech 

 eroze půd 

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 

‐ Ing. Martin Karban, ředitel a předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a. s.  

‐ Ing. Jiří Šír, vedoucí oddělení zemědělství a životního prostředí, Stálé zastoupení ČR při EU 

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

‐ Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (zatupuje Ing. Jan Vopravil, 

Ph.D., vedoucí Oddělení Pedologie a ochrana půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy)  

‐ Ing. Michaela Šolcová, ředitelka Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 

Pozvaní politici k diskuzi: 

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

Parlamentu České republiky (omluven) 

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

Parlamentu České republiky 

‐ Ing. Jan Hajda, senátor a předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senát Parlamentu 

České republiky 
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Pozvaní zástupci neziskových organizací k diskuzi: 

‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 

‐ Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory a Potravinářské komory České republiky 

‐ JUDr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky (zastupuje Ing. František Havíř, vedoucí 

odboru životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje)  

 

Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:  

‐ Ing. Rudolf Trebatický, riaditeľ odboru environmentálnych činností MPRV SR 

‐ Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů ČR 

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

‐ Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí 

‐ Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky (omluven) 

‐ Petr Mahr, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky 

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

‐ Ing. Miroslav Vráblík, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s. 

- Václav Pošmurný, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. a další významní 

činitelé z rezortu zemědělství, včetně zástupců nevládních zemědělských organizací a farmářů z praxe 

Neformální beseda v prostorách restaurace spojená s občerstvením. 

3. listopad 2015 

I. BLOK 

9:30 – 10:00 Státní pozemkový úřad a informace k novelizaci zákona o půdě, využití 

předkupního práva, restituční náhrady a nastavení rezerv 

‐ Mgr. Silvie Hošková, poradkyně ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu 

10:00 – 10:30 Přínos místních akčních skupin a metody LEADER (možnost pro spolupráci 

v území a rozvoj podnikání) 

‐ Václav Pošmurný, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. 

10:30 – 11:00  Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce 

‐ Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, Československá obchodní banka, a. s. 

11:00 – 11:30  Přestávka na kávu 

II. BLOK 

11:30 – 12:00 PGRLF a jeho nové funkce (finanční servisní organizace pro zemědělce) 

‐ Mgr. Ondřej Mareček, ředitel úseku podpor Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a. s. 
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12:00 – 12:30  Novelizace zákona o myslivosti (změny a návrhy z pohledu MZe) 

‐ Mgr. Petr Dvořák, vedoucí oddělení státní správy lesů a myslivosti, MZe 

‐ Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D., oddělení myslivosti, MZe 

13:00 – 13:15 Závěr konference 

13:15 – 14:00  Oběd účastníků konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Sekáč 

náměstek ministra zemědělství 
pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a 

rybářskou politiku EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Winter 

předseda 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 


