Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce krmiv
si Vás dovolují pozvat na
Board of the Commodities and feed association and its Expert feed section
would like to invite you to

XXVI. KONFERENCI
O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
XXVI.CONFERENCE
ON FEED AND LIVESTOCK NUTRITION
konanou
pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana
under the auspices of the Minister of Agriculture Miroslav Toman

dne 13. 10. 2021
v LH Hotelu Dvořák
Hradební 3037, 390 01 Tábor

Zůstáváme s úctou a těšíme se na Vás,
We remain respectful and look forward to seeing you,

Ing. Zdeněk Kubiska v.r.
Předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva
Chairman of the Board, Commodities and feed Association

Čas/Time:
Do 10:00
10:00-10:10

Mluvčí/Speaker:

Téma/Topic:

Prezence a ubytování přihlášených účastníků konference.
Registration and accommodation of the participants.
Ing. Marek Kumprecht,
Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů.
pověřený
vedoucím
Odborné
sekce
krmiv Opening, welcoming of the participants and quests.
Spolku pro komodity a
krmiva
delegated by the Head of
Expert feed section of
Commodities and feed
association

BLOK PŘEDNÁŠEK NA TÉMA:
SOUČASNÝ STAV ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, VČETNĚ ODVĚTVÍ KRMIV, NEJBLIŽŠÍ BUDOUCÍ
VÝHLEDY
BLOCK OF LECTURES ON:
THE CURRENT STATE OF CZECH AGRICULTURE, INCLUDING THE FEED SECTOR, THE
IMMEDIATE FUTURE PROSPECTS
10:10-10:40

Ministr
/
náměstek
ministra zemědělství

Úvodní slovo.
Introductory word.

10:40-11:20

Minister / deputy minister,
Ministry of Agriculture
Ing.
Jan
Doležal,
prezident, Agrární komora
ČR
President,
Agrarian
Chamber of the Czech
Republic

11:20-12:00

12:00-13:00

Ing. Zdeněk Kubiska,
předseda
představenstva,
Spolek pro komodity a
krmiva

Klíčové aktivity Agrární komory ČR za rok 2020/2021 a zejména
jejich konkrétní přínos pro české zemědělství. Nejbližší plán aktivit.
Zhodnocení aktuální situace a nejbližšího výhledu co se týče Společné
zemědělské politiky.
Key activities of the Agricultural Chamber of the Czech Republic for
2020/2021 and especially their concrete contribution to Czech
agriculture. The nearest activity plan. Assessment of the current
situation and the immediate outlook as regards the Common
Agricultural Policy.
Stav českého zemědělství, včetně odvětví krmiv a krmných směsí
a jejich budoucnost.
State of Czech agriculture, including feed and compound
feedingstuffs and their future.

Chairman of the board,
Commodities and feed
association
Oběd
Lunch
BLOK PŘEDNÁŠEK NA TÉMA:
UDRŽITELNÁ VÝROBA KRMIV A KRMNÝCH SMĚSÍ

BLOCK OF LECTURES ON:
SUSTAINABLE PRODUCTION OF FEED AND COMPOUND FEEDINGSTUFFS

13:00-13:50

13:50-14:25

Mgr. Vladimír Mráz,
zástupce
Výboru
pro
udržitelnost, FEFAC
Delegate,
Sustainability
Committee, FEFAC
Ing. Petr Jílek,
ředitel,
Odbor
environmentálního
a
ekologického zemědělství,
Ministerstvo zemědělství
Director, Department of
environmental and organic
agriculture, Ministry of
Agriculture

14:25-15:00

Národní charta České republiky udržitelné výroby krmiv a krmných
směsí.
National Charter of the Czech Republic sustainable production of
feed and compound feedingstuffs.
Udržitelnost, jako současné, velice klíčové téma budoucnosti
zemědělství i krmiv a krmných směsí, včetně všech souvisejících
agend – z pohledu Ministerstva zemědělství a všech činností, jež
v tomto směru Ministerstvo zemědělství aktuálně vyvíjí a plánuje
vyvíjet v nejbližší době.

Ing. Vladislav Smrž,
náměstek pro řízení sekce
politiky a mezinárodních
vztahů,
Ministerstvo
životního prostředí

Sustainability, as a current, very key topic of the future of agriculture
and feed and compound feed, including all related agendas – from the
point of view of the Ministry of Agriculture and all activities currently
being developed and planned to be developed by the Ministry of
Agriculture in this regard.
Udržitelnost, jako současné, velice klíčové téma budoucnosti
zemědělství i krmiv a krmných směsí, včetně všech souvisejících
agend – z pohledu Ministerstva životního prostředí a všech činností,
jež v tomto směru Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyvíjí a
plánuje vyvíjet v nejbližší době.

Deputy Minister for Section
of
Strategies
and
International
Relations,
Ministry
of
the
Environment

Sustainability, as a current, very key topic of the future of agriculture
and feed and compound feed, including all related agendas – from the
point of view of the Ministry of the Environment and all activities
currently being developed and planned to be developed by the
Ministry of the Environment in this regard.

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA:
MEZINÁRODNÍ SITUACE
LECTURE ON:
INTERNATIONAL SITUATION
15:00-15:30

Ing.
Marian
Uhrík,
Slovensko,
předseda
představenstva,
Zväz
výrobcov
krmív,
skladovateľov
a
obchodných společnosti

Zhodnocení současné situace v zemědělství a v krmivech na
Slovensku. Zhodnocení aktuální činnosti a plán nejbližších aktivit
Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných společnosti.
Assessment of the current situation in agriculture and feed in
Slovakia. Evaluation of current activities and plan of the closest
activities of the Slovak association.

Slovakia, Chairman of the
board, Union of feed
manufacturers, storers and
commercial companies
BLOK PŘEDNÁŠEK NA TÉMA:
ČINNOST DOZOROVÝCH ORGÁNŮ
BLOCK OF LECTURES ON:
ACTIVITIES OF SUPERVISORY AUTHORITIES

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30 – 17:00

MVDr. Jiří Bureš,
ředitel, Ústav pro státní
kontrolu
veterinárních
biopreparátů a léčiv

Zhodnocení dozorové činnosti vůči odvětví krmiv a krmných směsí
za rok 2020/2021. Nejbližší plán aktivit v odvětví krmiv a krmných
směsí, včetně případných nových legislativ. Ostatní související
aktuální agenda.

Director, Institute for state
control
of
veterinary
biologicals and medicines

Assessment of surveillance activities in respect of the feed and
compound feedingstuffs sector for 2020/2021. The closest plan of
activities in the feed and compound feedingstuffs sector, including
new legislation. Other related current agenda.
Zhodnocení dozorové činnosti vůči odvětví krmiv a krmných směsí
za rok 2020/2021. Nejbližší plán aktivit v odvětví krmiv a krmných
směsí, včetně případných nových legislativ. Ostatní související
aktuální agenda.

Ing. Miroslav Florián,
Ph.D.,
zástupce
vedoucího
služebního úřadu,
ředitel Sekce zemědělských
vstupů,
Ústřední
kontrolní
a
zkušební ústav zemědělský
Deputy Head of Service
office, Director of the
Agricultural inputs section
Central
institute
for
supervising and testing in
agriculture
MVDr. Zbyněk Semerád,
ústřední
ředitel,
Státní
veterinární správa
Central Director, State
veterinary administration

Od 17:00
Od 18:00
Od 20:00

Assessment of surveillance activities in respect of the feed and
compound feedingstuffs sector for 2020/2021. The closest plan of
activities in the feed and compound feedingstuffs sector, including
new legislation. Other related current agenda.

Zhodnocení dozorové činnosti vůči odvětví krmiv a krmných směsí
za rok 2020/2021. Nejbližší plán aktivit v odvětví krmiv a krmných
směsí, včetně případných nových legislativ. Ostatní související
aktuální agenda.

Assessment of surveillance activities in respect of the feed and
compound feedingstuffs sector for 2020/2021. The closest plan of
activities in the feed and compound feedingstuffs sector, including
new legislation. Other related current agenda.
Diskuse k prezentovaným přednáškám
Discussion on presented lectures
Večeře
Dinner
Občerstvení a společenský program
Refreshment and gala program

