
   
 

 

 

 

KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A 

PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR  

a 

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR 

 

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

 

 

„Rozdíly mezi EU a 3. zeměmi“ 
Nerovnost podmínek a jejich dopady na ekonomiku 

zemědělských podniků. 
 

 

Jaké jsou vlastně náklady zemědělců na plnění 

environmentálních norem EU?  Jaká jsou rizika dohody mezi EU 

a MERCOSUR? Jaká je proexportní politika Ministerstva 

zemědělství? Jak se vyvíjí jednávání o SZP po roce 2020?  

To a mnoho dalšího se dozvíte od předních odborníků, kteří 

potvrdili svou účast na konferenci. 

 

21. listopadu 2019 

9:00 – 14:00 
 

 

 

Národní zemědělské muzeum 
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

(v okolí je placené parkování) 

 

Účastníci budou mít v den konání konference volný vstup do muzea! 

 

Registrace na konferenci zde: https://www.zscr.cz/RegistraceKonference. 

https://www.zscr.cz/RegistraceKonference


Program: 
 

 

 8:00 - 9:00   Registrace účastníků + občerstvení  

 

9:00 – 9:45  Ing. Martin PÝCHA – předseda Zemědělského svazu ČR: Úvodní slovo 

a Možná rizika dohody mezi EU a MERCOSUR. 

 

9:45 – 10:15 Ing.  Jiří ŠÍR– Ministerstvo zemědělství – náměstek pro řízení sekce EU 

a zahraničních vztahů: Reforma SZP EU ve vztahu k mimo unijním 

zemím a informace o aktuálním stavu vyjednávání o nové SZP po roce 

2020. 

 

10:15 – 11:00   Christian GAEBEL – German Farmers‘ Association: Náklady na 

evropské environmentální normy (závěry studie „Kosten EU-

Umweltstandards“ Dr. Steffena Noleppy a prof. Dr. Helmuta Karla). 

 

11:00 – 11:20  Bohumír DUFEK – předseda Odborového svazu pracovníků 

zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky. 

 

 

11:20 - 12:20  Občerstvení  

 

 

12:20 – 12:40  Ing. Karolína BARTOŠOVÁ – Ministerstvo zemědělství – ředitelka 

odboru zahraničně obchodní spolupráce: Obchodní dohody EU s třetími 

zeměmi z hlediska zemědělství. 

 

12:40 – 13:00 Ing. Roland ČERNOHORSKÝ – Ministerstvo zemědělství – vedoucí 

oddělení proexportní politiky: Proexportní politika Ministerstva 

zemědělství. 

  

13:00 – 14:00  Diskuze  

 

 
 
 

Konferenci moderuje předseda Zemědělského svazu ČR pan Martin Pýcha. 
 

Konference se pořádá na podporu sociálního dialogu a náklady na konferenci budou hrazeny 
z prostředků na sociální dialog v roce 2019 dle § 320a zákoníku práce. 


