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Pozvánka 
na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských 

podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a 
rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov  

„Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských 
oblastech“ 

7. – 8. listopadu 2016 na Skalském dvoře  
(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 

 

7. listopad 2016 

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

I. BLOK 
 

10:00 – 10:20 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP Ing. Františka Wintera 

10:20 – 10:45 I. pilíř SZP (přímé platby po prvních dvou letech fungování) 

‐ Ing. Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT, SZIF 

10:45 – 11:05  Změny v oblasti DZES, Greeningu a EFA ploch 

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

11:05 – 11:25 Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA/ANC 

- Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku EU, MZe 

11:25  - 11:45 Program rozvoje venkova 2014-2020 a souhrn zkušeností z dosavadních kol 

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

11:45 – 12:45 Oběd 

II. BLOK 
 

12:45 – 13:00  Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce 

- Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB 

13:00 – 13:15  Připravované změny v možnosti čerpání environmentálních podpor na rok 2017 

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



; 

 

 

13:15 – 13:30  Závěry z připravené změny LFA/ANC 

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

13:30 – 13:45  Finální varianta propočtu dopadu zavedení faremního systému s modelovými 
příklady 

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

13:45 – 14:00 Pohled Ministerstva životního prostředí ČR na nastavení LFA/ANC 

- Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP 

14:00 – 14:15  Vliv zavedení EET na zemědělské podnikatele 

- JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., náměstkyně ministra financí sekce 05 - Daně a cla, MF 
 

14:15 – 15:00 Přestávka na kávu 

 
III. BLOK 

 

15:00 – 15:15  Nastavení LFA/ANC oblastí na Slovensku 

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

15:15 – 15:30 Citlivé komodity a budoucí možnosti navýšení podpory 

‐ Ing. Jiří Šír, náměstek sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství, MZe 

15:30 – 17:30 Příklady a zkušenosti z LFA/ANC oblastí na Slovensku a v ČR 

- Alexander Podmanicky, Agro Mutne, s.r.o. 
- Ing. Pavel Vinohradník, SHR 
- Ing. Miroslav Buchta, ZEAS Březná, a.s. 
- ostatní diskutující jsou v jednání  

 

17:30 – 19:00 Večeře 
IV. BLOK 

19:00 – 21:00 Budoucnost LFA/ANC oblastí v České republice, moderovaná diskuze za účasti 
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Mgr. Richarda 
Brabce na témata: 

 redefinice a nastavení financování LFA/ANC oblastí 
 faremní systémy a jejich využití 
 podpora živočišné výroby v LFA/ANC oblastech 
 podpora citlivých komodit a souvislosti s LFA/ANC   
 

 



; 

 

 

Pozvaní zástupci Ministerstva zemědělství a jeho organizací 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. Zdeněk Nekula, ředitel a předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a.s. 
‐ Ing. Jiří Šír, náměstek sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství, MZe 
‐ Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu 
‐ Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy 
‐ Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 

 

Pozvaní politici k diskuzi: 

- Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
‐ 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 
‐ Ing. Jan Hajda, senátor a předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu 

České republiky 
 
 

Ostatní pozvaní k diskuzi:  

‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 
‐ Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory a Potravinářské komory České republiky 
‐ MVDr. Gabriel Csicsai, Ph.D., štátný tajomník MPRV SR 
‐ 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 
‐ 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 

 

 

Po diskuzi bude neformální beseda v prostorách restaurace spojená s ochutnávkou vína, 
občerstvením a živou hudbou, kterou zajistí dechová kapela  

DOLINEČKA 
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8. listopad 2016 

I. BLOK 

09:30 – 10:00 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. 

10:00 – 10:30 Zelená nafta v živočišné výrobě 

‐ Ing. Jiří Hojer, ředitel odbor živočišných komodit, MZe 

10:30  - 11:00  Závěry z programů Investiční úvěry a Provozní úvěry 

‐ Ing. Zdeněk Nekula, ředitel a předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a 
lesnického fondu, a.s. 

 

11:00 – 11:30  Přestávka na kávu 
 

II. BLOK 
 

11:30 – 12:00  Novela zákona o myslivosti (změny a návrhy z pohledu MZe) 

‐ zástupce Sekce lesního hospodářství, MZe 
 

12:00 – 12:15 Závěr konference 

 

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

 

 

 

*změna programu vyhrazena 

 

 

 


