
Seminář je organizován jako součást  projektu „  Reforma SZP EU v období 2007 – 2013 a její dopad na ČR: vzdělávací a informační činnosti k podmínkám 
podpory z EAGF a EAFRD“ realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013,  opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost. 

 
Příspěvek EU: 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR: 25% veřejných zdrojů. 

 
 

  

 
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 

 
 
 

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.  
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář 

 
 

České zemědělství v podmínkách reformy SZP  
a nástroje k její realizaci:  

přímé platby a cross compliance, zvyšování konkurenceschopnosti 
 
 

Datum: úterý 30. září 2008 
Místo: zasedací místnost IREAS, Štěpánská 45, 110 00 Praha 1 

 
Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na aktuální záležitosti postupující reformy 
Společné zemědělské politiky EU (SZP EU), cross-compliance a možnosti zvyšování 
konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů v rámci projektů financovaných z EAFRD. 

Seminář je určen výhradně pro: 

• zemědělské podnikatele (fyzické i právnické osoby)    

• podnikatele (fyzické i právnické osoby),   kteří  podnikají v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví a  zpracovávající zemědělské produkty a výrobky  

 
PROGRAM SEMINÁŘE 

  
9:00 – 9:30 Registrace účastníků 
9:30 – 9:45 Zahájení semináře 

 
I.  Vzdělávací blok 

9:45 – 11:15 Úvod do problematiky SZP a rozvoje venkova 
Podmínky Cross compliance ve vazbě na EAGF a EAFRD, nejnovější stav 
příprav na plné zavedení k 1. 1. 2009, praktické příklady a doporučení 

11.15 – 11.45 Diskuse 
11:45 – 12:15 Přestávka s občerstvením 

 
II.  Vzdělávací blok 

12:15 – 13:45 Příprava na další výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje 
venkova pro zemědělce (Osa I); jak správně připravit žádost se všemi 
náležitostmi; praktické příklady dobré i špatné praxe z minulých kol 

13.45 – 14.15 Diskuse 
14.15 – 14.45 Přestávka s občerstvením 

 
III.  Vzdělávací blok 

14.45 – 15.45 Nejnovější výsledky vědy a výzkumu pro  konkurenceschopné zemědělství 
(genetika, biotechnologie, chemie, biochemie apod.) –  praktické příklady 

15.45 – 16.15 Diskuse 
16.15 – 16.30 Závěr semináře (hodnotící dotazníky, závěrečné diskuse) 

 
 



IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Štěpánská 45, 110 00  Praha 1, tel./fax: 222 230 259, www.ireas.cz 

 

 

 
Na semináři bude zároveň zdarma poskytnuta nová publikace 
s CD s názvem tohoto semináře. Dále jsou připraveny i další 
podkladové materiály, které využívají poznatky ze zkušeností 
jednotlivých odborníků v praxi s cílem sestavení dobrých i 
špatných příkladů a jejich důvodů. Na této publikaci pracoval tým 
expertů zabývajících se dlouhodobě problematikou rozvoje 
českého zemědělství a venkova v rámci evropských a národních 
veřejných zdrojů, a který se zároveň i částečně podílel na 
přípravách klíčových dokumentů na národní úrovni pro 
programové období 2007 - 2013. 

  

Seminář organizujeme vždy pro skupinu cca 23 – 25 účastníků, což 
zaručuje individuální přístup a možnost diskutovat jednotlivé problémy 
podle požadavků účastníků. Účastníci semináře obdrží osvědčení o 
absolvování vzdělávacího kurzu. 
 

Trvání semináře: 7 vyučovacích hodin / výukový den 

 Další nejbližší semináře se uskuteční v říjnu a listopadu 2008: 
Děčín   7. 10. 2008 

Liberec    8. 10. 2008 
Hradec Králové   9. 10. 2008  

Jihlava 
Brno 

Olomouc  
Ostrava 

České Budějovice 
Plzeň 

15. 10. 2008 
  4. 11. 2008 
  5. 11. 2008 
  6. 11. 2008  
13. 11. 2008  
14. 11. 2008  

 
Vložné na seminář se neplatí. 

 

Přesto je nezbytné zaslat přihlášku s ohledem na kapacitu seminární místnosti.  
 
Přihlášky zasílejte na email: konference@ireas.cz 
Předmět Vašeho mailu označte, prosím, takto: „STC – Vaše příjmení“ 
 
Pro lepší administrativní zpracování Vaší přihlášky pro financování z EAFRD nám v textu 
emailu, prosím, napište: 

- Vaše jméno a příjmení, titul 
- věk účastníka v intervalu: (A) méně než 40 let nebo (B) rovno nebo více než 40 let 
- název podniku nebo subjektu, který zastupujete 
- IČO (FO nebo PO) 
- adresa u fyzických osob nebo místo podnikání u právnických osob 
- uveďte typ Vaší činnosti dle následujících 3 oblastí:  

(1) zemědělství nebo (2) lesnictví nebo (3) potravinářství 
  

Kontaktní osoba: Marta Konečná nebo Ing. Martin Pělucha 
tel. 222 230 259 
 
 

http://www.ireas.cz
mailto:konference@ireas.cz


IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Štěpánská 45, 110 00  Praha 1, tel./fax: 222 230 259, www.ireas.cz 

 
 

Stručné informace o přednášejících na semináři 
 

I. Vzdělávací blok 
 
Ing. Jiří Morawetz, Ph.D. 
Studoval pro svůj doktorát na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské 
univerzity v Praze. Věnuje se vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti. Zabývá se 
problematikou ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem venkova a se 
zemědělskou politikou Evropské unie. Mezi oblasti jeho profesionálních zájmů patří 
politika a ekonomika životního prostředí, environmentální aspekty zemědělství a 
lesnictví a také řízení chráněných území. Přednáší na Fakultě životního prostředí 
Univerzity J. E. Purkyně a vyučuje i na dalších fakultách v Praze a v Ústeckém kraji.  
Je spolupracovníkem IREAS o.p.s. Pracoval v 6. rámcovém programu vědy a 
výzkumu Evropské unie, dále pak v Národním programu výzkumu, v grantovém 
výzkumu AVČR, Úřadu vlády, MZe a MŽP.  
 
 

II. Vzdělávací blok 
 
Ing. Emil Machálek, CSc. 
Je významným expertem v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v ČR v kontextu 
SZP EU. Jeho klíčové oblasti profesionálního zájmu jsou zemědělství a rozvoj 
venkova, vzdělávání a konzultační činnost pro tyto oblasti, dále biotechnologie a 
fyziologie hospodářských zvířat, prognózování rozvoje zemědělství a rozvoje 
venkova, obchodování  v oblasti zemědělství, odbytová politika a odbytová družstva, 
problematika vodohospodářství. Dosud se podílel na aktivitách vzdělávací a 
poradenské služby pro zemědělský resort  a oblast rozvoje venkova, komplexní 
příprava podkladů (projektů) pro obce, vesnické podnikatele a zemědělce k 
žádostem o finanční pomoc ze zdrojů EÚ (Phare, SAPARD), transformace a 
privatizace (zemědělství, potravinářský průmysl, vodohospodářský sektor), řízení a 
koordinace výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu, 
vodohospodářství a biotechnologií. V roce 2006 zároveň působil jako odborný lektor 
ve vzdělávacím projektu podpořeném Úřadem vlády ČR, který se zaměřil na nově 
pojímaný rozvoj venkova v období 2007 – 2013 v kontextu dosavadních reforem 
SZP EU. 
 
 

III. Vzdělávací blok 
 
Ing. Josef Pazdera, CSc 
Je významným expertem v oblasti genetiky, šlechtění a biotechnologií v 
zemědělství. Má dlouholetou praxi vědeckého pracovníka na ústavech spadajících 
do působnosti Akademie věd a resortu zemědělství. V rámci řešení výzkumných 
úkolů působil na  The Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala  
(Švédsko) a na  AFRC Institute of Animal Physiology and Genetics Research, 
Edinburgh (Velká Británie). Kromě zkušeností na poli základního a aplikovaného 
výzkumu působil jako poradce ministra zemědělství pro oblast biotechnologií a 
pracovník sekretariátu ministra zemědělství. Z dalších zkušeností na mezinárodním 
poli z oblasti péče o životní prostředí lze jmenovat členství v Danish Permanent 
Environmental Cooperation Comission. V současné době pracuje jako výkonný 
ředitel společnosti provozující portál zaměřený na popularizaci vědeckých poznatků. 
Přednáší na Mendelově zemědělské univerzitě Brno.  Jeho poslední akcí z 
letošního roku bylo pořádání semináře “Strategic Research Agenda”, Sustainable 
Farm Animal Breeding and Reproduction, vision for 20025. (akce EU, Project SSPE-
CT-2006-04428). 

 

http://www.ireas.cz

