
 

  

 

 

Vážení partneři, 

  

Celostátní síť pro venkov, Tematická pracovní skupina „Krátké dodavatelské řetězce  

a komunitou podporované zemědělství“ (TPS KDŘ) řeší v rámci své činnosti krátké dodavatelské 

řetězce (KDŘ), možnosti odbytu zemědělských produktů v rámci krátkých dodavatelsko-

odběratelských vztahů, možnosti různých forem nabídky, v neposlední řadě možnosti propojení 

producenta – výrobce – odběratele.  

 

Cestou zkrácení dodavatelských řetězců by spotřebitelé měli mít možnost zvolit si udržitelné 

potraviny a všichni aktéři potravinového řetězce by to měli považovat za svou odpovědnost  

a příležitost. Zavádění environmentálně šetrných potravin se často spojuje se šetrným 

zemědělstvím, ale jde též i o místní potraviny, sezónní potraviny, čerstvé potraviny a jejich odbyt 

v rámci veřejného a školního stravování.  Je třeba změnit myšlení o zemědělství. V moderní době 

podpořit návrat k rurální společnosti cestou systémů a konceptů se zaměřením na preferenci 

sezonních zdravých potravin a podpořit rozvoj dodavatelsko-odběratelské spolupráce. 

 

Cílem setkání je výměna zkušeností s krátkými dodavatelskými řetězci, sběr informací, co by 

přispělo k rozvoji krátkých dodavatelských řetězců v ČR z pohledu udržitelného zemědělství. 

Výstupy budou zapracovány například do SWOT analýzy k využití pro Ministerstvo zemědělství, pro 

členy tematické pracovní skupiny i další partnery Celostátní sítě pro venkov. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

                    prof. Dr. Ing. Milada Šťastná                                        Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. 

                        předsedkyně TPS KDŘ                                                          člen TPS KDŘ 

 

 



 

  

Celostátní síť pro venkov 

Tematická pracovní skupina   

„Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství“ 

Vás srdečně zve ke kulatému stolu 

 

Termín:  25. dubna 2022 

Místo:    Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1 

                zasedací místnost A 

Čas:        od 14:00 do 16:00 hod. 

Program  

Moderátor Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., předseda, ZAS Mžany, a. s., starosta Obce Stračov a Klenice 

1) Přivítání, úvodní slovo:    

 Ing. Martin Šebestián MBA, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu  

 Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství  

 prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, předsedkyně TPS KDŘ  
 

2) Faktory, které ovlivňují  fungování/nefungování KDŘ, sdílení zkušeností  

               Mgr. Jan Pozdílek, ředitel, Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s. r. o. 

               Zdeněk Plecitý, předseda výboru pro zemědělství a venkov, Ústecký kraj 
 

3) Náměty a doporučení možných systémových podpor k nastartování a rozvoji KDŘ, efektivních 

dodavatelsko-odběratelských systémů  

                doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

4) Náměty a doporučení možných systémových podpor k nastartování a rozvoji KDŘ, efektivních 

dodavatelsko-odběratelských systémů – zástupci zemědělských organizací (max. 4 min.) 
 

5) Návrh strategie na podporu prodeje regionálních zemědělských/potravinářských produktů v rámci 

KDŘ a zvýšení zájmu odběratelů po místních produktech  

 

Občerstvení zajištěno, hrazeno z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
 

 

                      prof. Dr. Ing. Milada Šťastná                                               Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. 

                           předsedkyně TPS KDŘ                                                                 člen TPS KDŘ 

 



 

  

 

Pozvaní hosté 

Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství  

Ing. Martin Šebestián MBA, generální ředitel, Státní zemědělský intervenční fond  

Ing. Miloš Jirovský, ředitel Sekce řízení regionální politiky, Státní zemědělský intervenční fond 

Ing. Jan Doležal, prezident, Agrární komora ČR  

Ing. Martin Pýcha, předseda, Zemědělský svaz ČR     

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR  

Ing. Martin Ludvík, předseda, Ovocnářská unie ČR  

Ing. David Brož, prezident, Společnost mladých agrárníků ČR  

Zdeněk Plecitý, předseda výboru pro zemědělství a venkov, Ústecký kraj 

Ing. Dana Večeřová, prezidentka, Potravinářská komora ČR  

Mgr. Jan Pozdílek, ředitel, Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s. r. o.  

 

Účastníci kulatého stolu, zástupci TPS KDŘ 

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., předseda, ZAS Mžany, a. s., starosta Obce Stračov a Klenice 

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, vedoucí ústavu - Ústav aplikované a krajinné ekologie, MENDELU v Brně 

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

 

Za organizaci setkání, zástupci TPS KDŘ                

Ing. Dagmar Adámková, Státní zemědělský intervenční fond 

Ing. Iva Horníková, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Hradec Králové 

 

 

https://mendelu.cz/26409-Pracoviste?pracoviste=19

