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179. Žofínské fórum
konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie 
Praha, Velký sál paláce Žofín, 26. května 2015

V hlavní části se svými příspěvky vystoupili:

Marian Jurečka
ministr zemědělství

Jaroslav Faltýnek
předseda Zemědělského výboru PS PČR

Miroslav Toman
prezident Agrární a Potravinářské komory



Program 179. ŽF



O čem se hovořilo…..

179. Žofínské fórum, které připravila Agentura NKL Žofín s. r. o. ve spolupráci se svými partnery, se konalo dne
26. 5. 2015 od 13:00 hod. ve Velkém sále paláce Žofín.
179. Žofínské fórum se konalo pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a za podpory Agrární komory
České republiky, Potravinářské komory České republiky a Hospodářské komory České republiky. Vážíme si
podpory a zájmu jak Ministerstva zemědělství ČR, tak i profesních komor o toto již tradiční Žofínské fórum.
S aktuální situací v zemědělském a potravinářském resortu seznámil přítomné v úvodní prezentaci ministr
zemědělství Marian Jurečka. Ve svém vystoupení se zaměřil např. na srovnání a vývoj produkce a výrobu
vybraných komodit, na srovnání dotací dle jednotlivých sektorů v návaznosti na státní rozpočet, zaměřil
pozornost na program rozvoje venkova pro léta 2014 -2020 a další témata jako zisk českého zemědělství a jeho
meziroční nárůst, čerpání dotací a další témata.
I další přizvaní odborníci diskutovali a prezentovali své názory k aktuálním tématům, jako jsou např. biopaliva,
zákon o významné tržní síle, podpora marketingu a propagace českých potravin, zákon o prodeji zemědělské
půdy, výše zemědělské produkce a další. Právě složení vystupujících v hlavním diskusním bloku zajistilo pro
účastníky ŽF prezentaci názorů na diskutované otázky jak z pohledu představitelů státní správy, tak i dalších
zainteresovaných subjektů. Vystoupení všech panelistů 179. Žofínského fóra byla předmětem živé diskuse a
prezentace jsou dostupné na webové stránce www.zofin.cz v archivu Žofínských fór, po dobu cca tří měsíců. Na
našich webových stránkách je možné rovněž nalézt i průběžně aktualizovaný seznam Žofínských fór a akcí,
pořádaných Agenturou NKL Žofín.
O významu Žofínského fóra zaměřeného na téma zemědělství a potravinářství svědčí zájem a návštěvnost z řad
odborné veřejnosti, především zemědělských producentů, působících jak v soukromém, tak i ve státním
sektoru, dále byli přítomni poslanci a senátoři, další zástupci státní správy, výzkumných ústavů, finančních a
pojišťovacích společností, agrárních komor, masokombinátů, zemědělských zpracovatelských podniků, dále
zástupci profesních svazů a mnozí další. 179. Žofínského fóra se zúčastnilo více než 200 hostů.
Na úspěšné realizaci Žofínského fóra se podíleli i naši partneři. Je pro nás ctí, že naši partneři přijali pozvání
k realizaci 179. Žofínského fóra a jsme přesvědčeni, že prezentace společností v paláci Žofín, znamená nejen
pro nás, ale stejně tak i pro naše partnery záruku prestiže, společenského i podnikatelského úspěchu.

Partneři Žofínského fóra se již tradičně prezentovali v prostorách paláce Žofín odbornými publikacemi,
časopisy i vlastními prezentačními materiály, které byly pro účastníky ŽF k dispozici. Spolupráce s našimi
partnery při přípravě a organizaci 179. Žofínského fóra probíhala vstřícně a na profesionální úrovni.
Téma 179. ŽF vzbudilo řadu mediálních ohlasů. Žofínské fórum bylo zpravodajsky pokryto Českou televizí (ČT

24), dále bylo předmětem zájmu Českého rozhlasu Radiožurnál, TV Barrandov a vybraných deníků jako např.
Právo, E 15, Pražský deník i odborných časopisů - časopis Zemědělec a další. Mezi naše stálé mediální partnery
také patří Česká informační agentura, s.r.o., která se specializuje na zpravodajství z ekonomiky a trhů České
republiky.
V rámci konání 179. Žofínského fóra připravila Agentura NKL Žofín s. r. o. společenské setkání s občerstvením,
na kterém probíhala další, neformální diskuse účastníků. V rámci tohoto společenského setkání bylo pro nás
ctí prezentovat české výrobky, oceněné národní značkou kvality KLASA. Mezi další producenty, které jsme měli
čest představit v rámci 179. Žofínského fóra, můžeme jmenovat společnost Vitaminátor s. r. o., která se rovněž
prezentovala svými výrobky.

Velmi si této spolupráce vážíme a všem svým partnerům děkujeme.

V Praze dne 26. 5. 2015

Agentura NKL Žofín s. r. o.

http://www.zofin.cz/
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Prezentace našich partnerů v rámci 179. Žofínského fóra



Výstupy v médiích
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Velmi děkujeme všem partnerům Žofínského fóra 

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

http://www.bandi.cz/
http://www.bandi.cz/
http://www.komora.cz/
http://www.komora.cz/
http://www.agrocr.cz/
http://www.agrocr.cz/
http://www.foodnet.cz/
http://www.foodnet.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.kb.cz/
http://www.kb.cz/
https://www.billa.cz/
https://www.billa.cz/
http://www.renomia.cz/o-renomia/renomia-agro/
http://www.renomia.cz/o-renomia/renomia-agro/
http://www.eklasa.cz/
http://www.eklasa.cz/
https://www.ceskapojistovna.cz/
https://www.ceskapojistovna.cz/
http://www.interlacto.cz/
http://www.interlacto.cz/
http://www.soud.cz/
http://www.soud.cz/
http://pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php
http://pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php
http://www.qualitysl.cz/
http://www.qualitysl.cz/
http://www.ctpp.cz/
http://www.ctpp.cz/
http://www.agro-merin.cz/
http://www.agro-merin.cz/
http://www.vitaminator.cz/
http://www.vitaminator.cz/
http://www.usovsko.cz/
http://www.usovsko.cz/
http://www.agro-jesenice.cz/




Kontakt pro realizaci Žofínských fór

PhDr. Jiří Vaníček

ředitel vnějších vztahů a manažer Žofínských fór

Agentura NKL Žofín s. r. o.

e-mail: jiri.vanicek@zofin.cz

telefon: +420 224 930 848

mobil: +420 737 215 006

Organizační zajištění Žofínských fór

Romana Korbelová   rkorbelova@zofin.cz
Táňa Urbanová urbanova@zofin.cz

telefon: +420 224 930 848  forum@zofin.cz

mailto:jiri.vanicek@zofin.cz
mailto:rkorbelova@zofin.cz
mailto:urbanova@zofin.cz

