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

XXV. KONFERENCI
O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
XXV.CONFERENCE
ON FEED AND LIVESTOCK NUTRITION

pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana
under the auspices of the Minister of Agriculture Miroslav Toman

konanou dne 24. 11. 2020, 10 00 – 13 00 hod., digitální formou
will be held on 24. 11. 2020, 10 am – 1 pm, digital form

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

Program:
Čas/Time:
10:00 – 10:05

Mluvčí/Speaker:
Ing. Zdeněk Kubiska,
předseda představenstva,
Spolek pro komodity a
krmiva

Téma/Topic:
Zahájení konference,
organizační informace.

přivítání

účastníků

a

hostů,

Opening, welcoming of the participants and guests, organizational
information.

Chairman of the board,
Commodities and feed
association
10:05 – 10:25

10:25– 10:45

Ministr / náměstek
ministra zemědělství ČR

Směřování českého krmivářství
Heading of the Czech Republic´s feed sector

Minister / deputy minister,
Ministry of Agriculture of
the Czech Republic

Úvodní slovo.
Introductory word.

Ing.
Jan
Doležal,
prezident, Agrární komora
ČR

Směřování českého krmivářství
Heading of the Czech Republic´s feed sector

President,
Agrarian
Chamber of the Czech
Republic
10:45 – 11:05

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

Využití potenciálu českého zemědělství v roce 2020 a dále.
Fulfilling the Czech Republic´s agriculture potential in 2020 and
further.

Směřování českého krmivářství
Heading of the Czech Republic´s feed sector
Stav českého zemědělství a jeho budoucnost.
State of the Czech Republic´s agriculture and its future.

Chairman of the board,
Commodities and feed
association
11:05 – 11:25

Ing. Miroslav Koberna,
CSc.,
ředitel
pro
programování a strategii,
Potravinářská komora ČR
Director of programming
and
strategy,
Food
Chamber of the Czech
Republic

11:25 – 11:45

MVDr. Zbyněk Semerád,
ústřední ředitel, Státní
veterinární správa
Central Director, State
veterinary administration

Cechovní normy pro krmiva
Guild standards on feed
Význam a přínos cechovních norem pro krmiva, ostatní
související.
Importance and contribution of guild standards to feed, other
related.

Zdravotní okénko
Health view
Ptačí chřipka.
HPAI, Highly pathogenic avian influenza.

11:45 – 12:05

MVDr. Zbyněk Semerád,
ústřední ředitel, Státní
veterinární správa
Central Director, State
veterinary administration

12:05 – 12:25

Ing. Petr Jílek,
ředitel,
Odbor
environmentálního
a
ekologického zemědělství,
Ministerstvo zemědělství
ČR
Director, Department of
environmental and organic
agriculture, Ministry of
Agriculture of the Czech
Republic

12:25– 12:45

MVDr. Jiří Bureš,
ředitel, Ústav pro státní
kontrolu
veterinárních
biopreparátů a léčiv
Director, Institute for state
control
of
veterinary
biologicals and medicines

12:45 – 13:05

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

Zdravotní okénko
Health view
Africký mor prasat.
African swine fever.

Udržitelnost živočišné produkce / krmiv
Sustainability of animal production / feed
Udržitelnost jako klíčové téma budoucnosti zemědělství a krmiv,
včetně všech souvisejících témat – z pohledu MZe a všech
činností, jež v tomto směru MZe vyvíjí.
Sustainability as a key theme of the future of agriculture and feed,
including all related topics - from the perspective of Ministry of
Agriculture and all the activities Ministry is developing in this
direction.

Činnost dozorových orgánů
Activities of supervisory authorities
Veterinární léčiva a medikovaná krmiva – aktuální situace a
výhled.
Veterinary medicines and medicated feed – current situation and
outlook.

Činnost dozorových orgánů
Activities of supervisory authorities
Zhodnocení roku 2019 z pohledu dozorového orgánu,
plány, výzvy, atd. pro rok 2020, 2021.
The evaluation of 2019 from the perspective of the supervisory
authority, plans, challenges, etc. for 2020, 2021.

