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Pozvánka 
na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských 

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

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov  

 

PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU 

Podtitul: „Adaptace na změny“ 

 

4. – 5. listopadu 2019 na Skalském dvoře  

(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 

Akce je pořádána jako 26. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. 

 

4. listopad 2019 

 

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

  

I. BLOK 

 

10:00 – 10:05 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP Ing. Františka Wintera 

 

10:05 – 12: 30 Podmínky hospodaření pro SZP 2020+  

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

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

- Ing. David Kuna, ředitel Odboru environmentálních podpor PRV, MZe 

- Ing. Stanislav Němec, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii 

 

 

12:10 – 13:30 Oběd 

  



; 

 

 

II. BLOK  

 

13:30 – 13:35      Představení II. bloku za ČMSZP 

- Ing. Pavel Vinohradník, místopředseda předsednictva Českomoravského svazu zemědělských 

podnikatelů 

13:35 – 14:05  Téma vody  - pohledem hydrologa 

- Mgr. Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu 

14:05 – 14:45 České zemědělství v roce 2050 – pohled bioklimatologa 

- prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu 

agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník AV ČR, v. v. i. 
 

14:45 – 15:35 Krajina a voda 
 

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

 

 

15:35 – 15:55 Přestávka na kávu  

 

III. BLOK  

 

15:55 – 16:00 Představení III. bloku za ČMSZP 

- Ing. Jaroslav Kratochvíl, místopředseda předsednictva Českomoravského svazu zemědělských 

podnikatelů 

 

16:00 – 17:00 Technická ochrana stád a způsob, jakým pracují pastevečtí psi 

- Swen Keller, zemědělec a zakladatel spolku Herdenschutz plus Hund ze Saska-Anhaltska  

 

17:00 – 17:20 Škoda zvěří  

- Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, 

Ministerstvo životního prostředí 

17:20 – 17:40 Postup MZe v oblasti myslivosti ve vztahu ke kůrovcové kalamitě 

- Ing. Martin Žižka, Ph.D., ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství, MZe 

 

 

17:40 – 19:00 Večeře 

 

  



; 

 

IV. BLOK  

 

19:00 – 21:00 Adaptace na změny v zemědělství, moderovaná diskuze 

 

Pozvaní zástupci Ministerstva zemědělství a jeho organizací k diskuzi: 

‐ Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství  

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

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

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

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

 

Pozvaní zástupci neziskových a odborných organizací k diskuzi: 

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

‐ Mgr. Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu 

‐ prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu 

agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i. 

 

Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:  

- Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, MMR 

‐ Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí 

‐ Ing. David Brož, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky 

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

‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 

‐ Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů ČR, viceprezident Evropské federace 

odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu 

 

 

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 

  



; 

 

5. listopad 2019 

 

I. BLOK  

09:30 – 10:00 Porážky na farmách 

- MVDr. Jan Váňa, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Státní 

veterinární správa 

 

10:00 – 10:30  Stavební zákon 

- Ing. Vladimír Voldřich, zástupce ředitele odboru územního plánování, vedoucí Oddělení územně 

správního, MMR 

 

10:30 – 10:50  Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce 

-  Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB 

 

 10:50 – 11:20  Programy PGRLF – podpory a novinky PGRLF – záměry, změny, předpokládaná 

administrativa 

- Bc. Jan Pátek, Dis., ředitel úseku podpor Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a.s. 

 

11:20 – 11:30 Závěr setkání 

 

11:30 – 12:00  Oběd a odjezd účastníků setkání 

 

 

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno občerstvení, pronájem jednacího sálu a standardní 

ubytování.  Zájemci o akci se mohou zaregistrovat do 30. 10. 2019 přes elektronický přihlašovací 

formulář.  Bližší informace získáte na e-mailu: menclova@cmszp.cz . 

 

                                                     změna programu vyhrazena 

 

 

Za tým organizátorů srdečně zve 

 

        Ing. Karolína Menclová, ředitelka  

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů  

            

mailto:menclova@cmszp.cz

