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Ve dnech 20. a 21. 10. 2016 se v Ústeckém 
kraji – v Litoměřicích – uskutečnilo největší 
setkání partnerů venkova v České 
republice v rámci Národní konference 
VENKOV 2016.

Ústředním tématem 8. ročníku se stal 
„ČLOVĚK A JEHO ROLE VE VZTAHU 
K VENKOVU.“

Není náhodou, že národní konference venkov se konala v centru nejúrodnější části kraje. Jde 
o největší setkání partnerů venkova v ČR zaměřené na člověka, bez kterého by venkov se 
svými ostatními atributy venkovem nemohl být.
Sešli se zde zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní, regionální i 
místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova, MAS, celostátní síť venkova, 
zemědělci, potravináři atd.

V úvodní části vystoupili Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, Mgr. 
Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, kteří naladili posluchače tím správným 
směrem a cílem konference.

„Jsem rád, že náš kraj může hostit tuto významnou celorepublikovou akci, která nám 
připomíná význam rozvoje venkova a důležitost člověka, bez jehož aktivní účasti by venkov 
nemohl být tím, čím je,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček na úvod konference.

Pak následovalo plenární zasedání, jehož součástí byly přednášky týkající se významných 
témat:

 Politika rozvoje venkova/Program rozvoje venkova (Ing. Pavel Sekáč, náměstek 
ministra zemědělství).

 Rodinné farmy (Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR)
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 Sociální zemědělství (Jiří Netík st., předseda pracovní komise sociálního zemědělství 
MZe, Mgr. Vojtěch Veselý)

 Rodina základ státu a škola základ života (Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr.h.c., 
probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě)

 Subsidiarita (Radko Martínek, senátor)

 Víceúrovňová správa (RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra)

Dopolední část konference moderovali Ing. Jitka Nová, místopředsedkyně Spolku pro obnovu 
venkova Ústeckého kraje a Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří, kteří 
se svého úkolu zhostili velmi dobře.

Druhá část odpoledne byla věnována rozpracování diskuzních témat v rámci pěti workshopů:

Workshop č. 1 – Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech

 Moderovali: Ing. Josef Stehlík, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

 Vyhodnocení programového období 2007–2013 a možnosti období 2014–2020
(změny po roce 2017) – Ing. Josef Tabery

 Pohled EU na problematiku rodinných farem – Mgr. Ondřej Krutílek, analytik 
evropské legislativy B&P Research a Centra pro studium demokracie a kultury; Bc. 
Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR

 Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu vlastnicko-uživatelských 
vztahů – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha-Zbraslav

 Statistické zjišťování v oblasti rodinných farem – Ing. Jiří Hrbek, ředitel 
zemědělského odboru Českého statistického úřadu

 Realita rodinných farem na venkově – Terezie Daňková, farmářka a poradkyně 
předsedy vlády pro oblast zemědělství

Workshop č. 2, Svoboda – duchovní oblast

 Moderoval: Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

 Rodina – základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce – Jaroslav Vlasák, starosta 
obce Koštice (Ústecký kraj), člen předsednictva SPOV ÚK, koordinátor POR v ÚK

 Etická výchova, prorodinné a umělecké vzdělávání a finanční gramotnost na 
základních školách – Mgr. Svatopluk Pohořelý, ředitel odboru předškolního, 
základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT

 Místní akční plán vzdělávání – Ing. Markéta Pošíková, vedoucí pracovní skupiny 
Vzdělávání Národní sítě místních akčních skupin ČR a ředitelka MAS Podlipansko

 Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit – Drahomíra Miklošová, starostka 
obce Obrnice (Ústecký kraj)

Workshop č. 3, Právo a politika

 Moderoval: Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta obce 
Božanov

 Uznání významu venkovských oblastí a malých měst – Ing. Klára Dostálová, 
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

 Rozpočtové určení daní – Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička CRIF, Czech Credit 
Bureau; JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení 
místních samospráv ČR; Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

 Stabilita a zefektivnění přeneseného výkonu státní správy – Mgr. Ing. Miroslav 
Andrt, místostarosta města Štětí (Ústecký kraj)



 Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny v rámci projektů 
místních akčních skupin – Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a 
starosta obce Božanov

Workshop č. 4, Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb

 Moderoval: Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

 Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky – Doc. Mgr.Pavel Šaradín, 
Ph.D., Katedra politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci

 Regionální rozměr podpory zemědělství – Ing. Josef Ryšavý, MAS Vladař

 Místní měny – Martin Zíka, Místní akční skupina Český sever

 EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice – Daniel Marko, IT manažer, Bratislava

 Regionální značky – PhDr. Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace 
regionálních značek

Workshop č. 5, Životní prostředí a kulturní dědictví

 Moderoval: Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR

 Energeticky soběstačné obce – Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru ŽP MěÚ 
Litoměřice (Ústecký kraj)

 Realizace komplexních pozemkových úprav zeleň pro klimatickou změnu – Ing. 
Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj; Ing. Otakar 
Šašek, předseda Zemědělského družstva Klapý (Ústecký kraj)

 Bioodpady – Ing. Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky (Ústecký kraj)

 Možnosti podpory regenerace památkových rezervací a památkových zón včetně 
využití CLLD – PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

„Mám velmi dobrý pocit z proběhlé konference, která přivedla zkušené odborníky státní i 
veřejné správy, podnikatele i další partnery venkova z celé České republiky k jednomu stolu. 
Zde v rámci workshopů vznikla řada nosných témat, se kterými budeme dále pracovat,“ 
vyjádřil se ředitel konference Václav Bešta.

V návaznosti na danou problematiku se účastníci vydali druhý den na exkurze do čtyř 
vybraných oblastí - Podřipska, Lounska, Úštěcka a Lovosicka, kde se seznámili s těžbou 
českého granátu, vinařstvím, rodinnými farmami, pštrosí farmou a s dalšími zajímavými 
místy.

Hlavním pořadatelem konference je Spolek pro obnovu venkova ČR. Akce se uskutečnila pod 
záštitou Ministerstva zemědělství, Ústeckého kraje a města Litoměřice. Společné závěry 
budou zveřejněny na stránkách konference www.konferencevenkov.cz.

Hlavní část povinností při zajišťování této národní konference byla na bedrech týmu pod 
vedením Ing. Václava Bešty (předsedy SPOV ÚK a starosta Brozan nad Ohří), Ing. Veroniky 
Šturalové (město Litoměřice) a Jany Červinkové (Krajský úřad Ústí nad Labem), kteří vyvinuli 
velké úsilí a mnoho času k tomu, aby konference proběhla na výbornou.
Je jen škoda, že zemědělci Ústeckého kraje nenašli mimo několika cestu k této národní 
konferenci a setkání se zajímavými lidmi z celé ČR.
Okresní agrární komora Most zajistila regionální potraviny pro stravování 350 účastníků 
konference od potravinářů, vinařů a zemědělců z Ústeckého kraje a spolupracovala na této 
akci s týmem pana Ing. Bešty - předsedy Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje – a 
také se Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 
V LITOMĚŘICÍCH SE ZDAŘILA!

http://www.konferencevenkov.cz/


Přednášky

Plenární zasedání

Ing. Pavel Sekáč: Politika rozvoje venkova, Program rozvoje venkova

Ing. Josef Stehlík: Rodinné farmy

Jiří Netík st.: Sociální zemědělství

Workshop č. 1, Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech

Mgr. Ondřej Krutílek: Pohled EU na problematiku rodinných farem

Ing. Jiří Hrbek: Statistické zjišťování v oblasti rodinných farem

Bc. Eva Svobodová, MBA: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ing. Jan Vopravil, Ph.D.: Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu vlastnicko-

uživatelských vztahů

Workshop č. 2, Svoboda – duchovní oblast

Jaroslav Vlasák: Rodina – základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce

Ing. Markéta Pošíková: Místní akční plán vzdělávání

Workshop č. 3, Právo a politika

Ing. Klára Dostálová: Uznání významu venkovských oblastí a malých měst

Karel Rejchrt: Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny v rámci 

projektu místních akčních skupin

Ing. Věra Kameníčková, CSc.: Rozpočtové určení daní

Workshop č. 4, Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb

Doc. Mgr.Pavel Šaradín, Ph.D.: Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.: Neviditelné venkovské ekonomiky

PhDr. Kateřina Čadilová: Regionální značky

Ing. Daniel Marko: EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice

Ing. Josef Ryšavý: Regionální rozměr podpory zemědělství

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.: Zpátky ke kořenům LEADERu: IRD DUHALLOW – MASka MASek

Workshop č. 5, Životní prostředí a kulturní dědictví

Ing. Pavel Gryndler: Energeticky soběstačné obce

Ing. Martin Vrba: Realizace komplexních pozemkových úprav zeleň pro klimatickou změnu

Ing. Otakar Šašek: Zeleň pro klimatickou změnu

Ing. Petr Liška: Bioodpady

PhDr. Anna Matoušková: Možnosti podpory regenerace památkových rezervací a 

památkových zón včetně využití CLLD

http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/sekac_Politika_rozvoje_venkova.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/netik.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/1_Krutilek_Pohled_EU_na_problematiku_rodinnych_farem_oprava3.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/1_hrbek_Stat_zjistovani_v_oblasti_rod_farem.ppsx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/1_Svobodova_rodinne_podniky.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/1_Vopravil_Metodika_pachtovni_smlouvy_litomerice.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/2_vlasak_Rodina_na_vesnici.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/2_posikova_Pro_rodinu_MAP_MAS_20102016_litomerice.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/3_Dostalova_2016_Konference_Venkov_MMR.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/3_MAS_Broumovsko_prezentace.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/3_Kamenickova_RUD_konference.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/4-saradin-Venkov_lit.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/4-hruska_prezentace_kv_VH.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/4-Cadilova_2016-10-20_Venkov16.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=yFgrLHJeoa0
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/4-rysavy-regionalnirozmerpodporyzemedelstvi.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/4-saradin-Venkov_lit.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/5_gryndler_LTM_Energetika_obec-12016_.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/5_vrba_KonferenceVenkov2016.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/5_sasek_Prezentace.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/5_liska_konference_venkov-bioodpady.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/wp-content/uploads/2016/10/5_matouskova.ppt
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