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Michaela Šojdrová - poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL, kde působí jako členka a koor-
dinátorka Evropské strany lidové ve Výboru pro kulturu a vzdělávání a je rovněž zastupující členkou ve 
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Michaela Šojdrová - member of the European Parliament for KDU-ČSL where she acts as a member 
and coordinator of the European People‘s Party in the Committee on Culture and Education and is 
alternate member in the Committee on Agriculture and Rural Development. 

Milena Vicenová - po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně prošla praxí veterinární lékařky v Čes-
ké Lípě. Zkušenosti z terénu využila při práci v odborném časopise Náš chov. V roce 1996 nastoupila na 
Ministerstvo zemědělství ČR. Od roku 1998 řídila přípravu a čerpání programu SAPARD, v letech 2002 
až 2004 se podílela na přípravách resortu zemědělství na vstup do Evropské unie. V roce 2006 byla mi-
nistryní zemědělství a od roku 2008 do roku 2012 velvyslankyní České republiky v Bruselu. Nyní pracuje 
v Technologické agentuře ČR. 

Milena Vicenová - after graduating from the University of Veterinary Medicine, she experienced the 
practice of the veterinary doctor. In 1996, Mrs. Vicenová joined the Ministry of Agriculture. Since 1998, 
she has been managing the preparation and drawing of the SAPARD programme and since 2002 parti-
cipated on the preparations of the agriculture resort to join the European Union. In 2006 she was Minis-
ter of Agriculture and from 2008 to 2012 was Ambassador of the Czech Republic in Brussels. Currently 
Mrs. Vicenová is working in the Technology Agency of the Czech Republic.

Poslanci Evropského parlamentu 
Members of the European Parliament

Moderátorka konference / Moderator of the conference

Veronika Vrecionová - od roku 2019 je poslankyní Evropského parlamentu za ODS. Dlouhodobě se 
věnuje tématům zemědělství a rozvoje venkova. V Evropském parlamentu působí ve Výboru pro ze-
mědělství a rozvoj venkova a ve Výboru pro regionální rozvoj. Je také předsedkyní Spolku pro obnovu 
venkova České republiky.

Veronika Vrecionová - since 2019 member of the European Parliament for ODS. Long - term political 
and professional expert for agriculture and rural development. In the European Parliament is active in the 
Committee on Agriculture and Rural Development and Committee on Regional Development. She is also 
chairwoman of the Rural Reconstruction Association of the Czech Republic.

Alexandr Vondra - český politik a diplomat, v současné době poslanec Evropského parlamentu za 
ODS. Působí ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Ve své agen-
dě se primárně zaměřuje na otázky klimatické změny, biodiverzitu a rozumné nakládání s pesticidy  
a chemickými látkami. 

Alexandr Vondra - Czech politician and diplomat, currently member of the European Parliament for 
ODS. Actually operates in the Committee on Environment, Public Health and Food Safety. His agenda 
focuses primarily on climate change issues, biodiversity and the rational handling of pesticides and 
chemicals in general.
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Asociace soukromého 
zemědělství České re-
publiky (ASZ ČR) - dobro-
volná, stavovská a profes-
ní organizace zastupující  
7 500 svých členů. ASZ 

ČR již dvacet let hájí zájmy soukromých zemědělců v Čes-
ké republice, a to bez ohledu na jejich velikost či specializa-
ci prostřednictvím 50 autonomních regionálních a zájmových 
organizací. Cílem organizace je zejména obrana svobodného 
podnikání bez zbytečné byrokracie a podpora rodinného hos-
podaření. ASZ ČR prosazuje své priority na všech politických  
a sociálních úrovních, a to nejen v rámci České republiky, ale  
i v orgánech EU (Copa-Cogeca).

Association of Private Farming of the Czech Republic (APF 
CR) - voluntary and professional organization associating 7 500 
members. APF CR has been promoting and representing inte-
rests of family farmers regardless of their size or farming spe-
cialization via fifty autonomous regional and professional orga-
nizations more than twenty years. The aims of the organization 
are particularly defence of the free enterprise without undue 
bureaucracy, support of family business and high-quality food 
production. We strive to promote our priorities at all political 
and social levels, not only within the Czech Republic, but also in 
the European institutions (Copa-Cogeca). 

Jaroslav Šebek - předseda ASZ ČR. Sedm-
náct let zastával funkci  tajemníka ASZ ČR,  
v červnu letošního roku byl zvolen jejím 
předsedou. Souběžně působí ve funkci 
předsedy regionu ASZ Litoměřice, který pa-
tří k největším v Asociaci. Se svou rodinou 
hospodaří na rodinné farmě v Kyškovicích 
v severních Čechách, farma se zaměřuje na 
agroturistiku, rostlinnou produkci, pěstování 
a zpracování ovoce a chov koní.

Jaroslav Šebek - Chairman of the APF CR Jaroslav Šebek has 
been in the position of Secretary General of the APF CR for se-
venteen years, in June 2019 was elected Chairman of the APF 
CR. He is parallelly Chairman of the regional department of the 
APF in Litoměřice, which is one of the largest in the Association. 
He manages a family farm in Kyškovice in northern Bohemia, his 
farm is focused on agritourism, traditional plant production, fruit 
cultivation and processing and horse breeding.

 
Rakouská zemědělská komora (LKÖ) - zastřešující or-
ganizace devíti regionálních zemědělských komor v Ra-
kousku. Je součástí sociálního partnerství a plní své úko-
ly jménem členů na federální úrovni, zejména ve vztahu  

k ministerstvům, par-
lamentu a veřejným 
orgánům, dále na ev-
ropské a mezinárod-
ní úrovni.

Austrian Chamber of Agriculture (LKÖ) - is the umbrella or-
ganization of the nine regional chambers of agriculture in Aus-
tria and is set up as an association. The LKÖ is part of the Social 
Partnership and fulfils its tasks on behalf of the members on the 
federal level especially vis-a-vis ministries, the Parliament and 
public authorities, furthermore on the EU and international level.

Thomas Maximilian Weber - národ-
ní expert v oblasti zemědělské a regi-
onální politiky, odborník pro aplika-
ce IACS (integrovaný administrativní  
a kontrolní systém) v Rakousku. Hlavní oso-
ba pro jednání na úrovni ministerstva země-
dělství, platební agentury (AMA) a na úrovni 
EU v rámci témat souvisejících se SZP.

Thomas Maximilian Weber - National expert for Agricultural 
and Regional Policy as well as the implementation of IACS (In-
tegrated Administration and Control System) in Austria. Main 
counterpart for the ministry of agriculture, the paying agency 
(AMA) partners on EU level in CAP related topics.

Svaz mladých zemědělců 
(AGRYA) - zastřešující organiza-
ce pro 6 000 mladých farmářů  
v Maďarsku. AGRYA reprezentuje 
zájem mladých zemědělců nejen 
na domácí půdě, ale také na me-
zinárodní úrovni. Je organizací pro 

rozvoj zemědělství a venkova. Jedním z jejích nejdůležitějších 
cílů je podporovat a zastupovat zájmy mladých zemědělců. Jako 
organizace zastupující zájmové skupiny se podílí na procesech  
a konzultacích v rámci maďarské zemědělské politiky.

Young Farmers‘ Association (AGRYA) - umbrella organisati-
on for 6 000 young farmers in Hungary. AGRYA represents the 
interest of young farmers not only at national level, but also at 
international level. Organisation is focused on support of ag-
riculture and rural development. One of its most important 
objectives is to promote and represent the interests of young 
farmers. As an organisation representing interest groups, it par-
ticipates in the processes and consultations in the field of trai-
ning decisions of Hungarian agricultural policy.

Borbála Benedek - specialistka na proble-
matiku mladých zemědělců. Je aktivní far-
mářkou a pracuje rovněž jako specialistka 
pro podporu mladých farmářů v maďarské 
Národní zemědělské komoře (NAK). Sou-
běžně je aktivní členkou AGRYA - organizace 
zastupující mladé zemědělce v Maďarsku.

Borbála Benedek - expert on  young far-
mers‘ issues in Hungary. She is also active farmer, and simulta-
neously works as an expert of the Hungarian National Chamber 
of Agriculture (NAK), specialized in the field of young farmers. 
She takes part as active member in AGRYA too – organization 
associating young farmers in Hungary.

Česká republika
Czech Republic

Asociace soukromého zemědělství České republiky 
(ASZ ČR) 

Association of Private Farming of the Czech Republic 
(APF CR)

Rakousko
Austria

Rakouská zemědělská komora (LKÖ) 
Austrian Chamber of Agriculture (LKÖ)

Maďarsko
Hungary

Svaz mladých zemědělců (AGRYA) 
Young Farmers‘ Association (AGRYA)
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Maďarská farmářská asociace (MAGOSZ)
 Hungarian Farmers‘ Association (MAGOSZ)

Maďarská farmářská asociace (MA-
GOSZ) - největší zemědělská organizace 
maďarských zemědělců. Členské orga-
nizace se nacházející ve všech regionech 
Maďarska. Její prioritou je, aby zeměděl-
ská půda byla v majetku farmářů, pod-
pora malých zemědělců a jejich rodin  
a podpora malým rodinným podnikům 

k rozvoji v moderní a konkurenceschopnou ekonomickou en-
titu. MAGOSZ zastupuje malé rodinné farmy v Maďarsku jak 
na domácí půdě, tak při tvorbě evropských právních předpisů  
a  také v legislativních záležitostech na všech úrovních.

Hungarian Farmers‘ Association (MAGOSZ) - is the largest 
agricultural organization of Hungarian farmers. Member or-
ganisations are located in all regions of Hungary. Main goal 
of organization is to have farmland in the property of farmers, 
support small farmers and their families, plus help small family 
businesses develop a modern and competitive economic enti-
ty. MAGOSZ represents small family farms in Hungary, on nati-
onal and European legislation level, and in legislative cases at 
all levels.

Tamás Jakab - tajemník organizace MA-
GOSZ je zemědělským odborníkem a již 
desítky let také aktivním zemědělcem. Jeho 
specializací je pozemková politika a země-
dělské poradenství.

Tamás Jakab - Secretary General of MA-
GOSZ is an agricultural expert having been 
working decades in the practice. He is ex-
pert in land policy and farm advisory. Long-
-time active farmer. 

Tibor Cseh - odborný tajemník organiza-
ce MAGOSZ, který zajišťuje právní zázemí. 
Dále je jeho úkolem zpracovávat ekonomic-
ké a právní návrhy organizace.

Tibor Cseh - Professional Secretary has the 
task to provide the Association‘s legal bac-
kground and has the role to elaborate the 
economical and legal proposal made by 
the MAGOSZ. 

Slovensko
Slovakia
Vidiecká platforma

Vidiecká platforma - organizace 
slovenských farmářů založená před 
pěti lety a zastřešující i další organi-
zace působící na venkově. V součas-
né době má více než 20 členských 
spolků a kolem 1000 jednotlivých 
členů. Vidiecká platforma spolupra-

cuje při tvorbě legislativy, komunikuje s orgány veřejné sprá-
vy jménem svých členů a také působí jako poradce pro malé  
a střední zemědělce na Slovensku.
 
Vidiecká platforma - organization of Slovakian farmers, foun-
ded five years ago as umbrella organization for other rural or-
ganizations operating in the country. Currently, there are more 

than 20 member organisations and approximately 1000 indivi-
dual members. Vidiecká platforma cooperates in the drafting 
of legislation, communicates with public administrations on be-
half of its members and also acts as a consultant for small and 
medium-sized farmers.

Anna Balková - spolu s manželem hospo-
daří na rodinné farmě, kde se zaměřují na 
chov zvířat - koz, ovcí, koní a prasat. Je člen-
kou Výkonného výboru Vidiecké platformy.

Anna Balková - together with her husband 
are managing family farm, where they focus 
on animal husbandry – goats, sheep, horses 
and pigs. She is a member of the Vidiecká 
Platforma Executive Committee.

Hnutí SME RODINA - pracovní skupina pro země-
dělství, potravinářství a regionální rozvoj

SME RODINA Movement - Working Group of ex-
perts on Agriculture, Food and Rural Development 

Hnutí SME RODINA - Slovensko dnes 
čelí významným změnám v oblasti ze-
mědělství a výroby potravin. Je třeba 
změnit roli a postavení resortu země-
dělství z organizace, která pouze roz-
děluje granty, na funkční nástroj, jenž 
zaručí zejména rozvoj venkova. Cílem 
je dosáhnout 40% podílu malých, 

středních a rodinných podniků z celkové zemědělsko - potravi-
nářské produkce státu, a to v desetiletém horizontu. 

SME RODINA Movement - Slovakia is nowadays facing major 
changes in the field of agriculture and food production. Orga-
nisation wants to change the role and status of the resort of 
agriculture from an organisation that divides grants to a func-
tional resort that will guarantee food security and sovereignty 
of Slovakia and, in particular, rural development. Their goal is 
to achieve 40% share of small, medium and family business on 
total agro-food production of the state in the 10-year horizon.

Jaroslav Karahuta - předseda pracovní 
skupiny zodpovědný za koncepci zeměděl-
ské politiky, potravinové suverenity a po-
travinové bezpečnosti Slovenska. Odborný 
konzultant pro živočíšnou výrobu a bezpeč-
nost potravin. 

Jaroslav Karahuta - Chairman of the Wor-
king Group responsible for the concept of 

agricultural policy, food sovereignty and food security of Slo-
vakia. Professional consultant for animal production and food 
safety. 

Vladimíra Debnárová - je zodpovědná za 
oblast dotací, podpory, evropské zeměděl-
ské politiky a veřejného financování země-
dělsko-potravinářského systému Slovenské 
republiky.

Vladimíra Debnárová - is responsible for 
the area of agriculture subsidies, support, 
European agricultural policy and public 
funding of agri-food system of the Slovak 
Republic.
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Spolok farmárov Slovenska
Farmers´Assotiations of Slovakia 

Spolok farmárov Slovenska - farmářská 
organizace sdružující malé a rodinné ze-
mědělce byla přirozenou potřebou slo-
venského rolníka reagovat na vývoj ve 
slovenské společnosti a na události, které zá-
sadně zasahovaly a doslova zlikvidovaly malé  
a rodinné zemědělce. Cílem organiza-
ce je zlepšení podnikatelského prostředí  
v zemědělství na Slovensku, ochrana země-

dělské a lesnické půdy, rovnost postavení malých zemědělců 
v přístupu k pronájmu nebo nákupu pozemků ze Státního po-
zemkového fondu.

Farmers´ Association of Slovakia - The farmers‘ organization 
bringing together small and family farmers was a natural need 
for Slovakian farmers to respond to developments in the Slo-
vakian society and to events which have been fundamentally 
interfering and have literally disposed small and family farmers. 
The aims of the organisation are to improve the business en-
vironment in agriculture sector, to protect agricultural and fo-
restry land, to enhance farm and soil status in Slovakia and to 
achieve equality of the position of small farmers in access to 
rent or purchase land from State Land Fund.

Milan Kyseľ - člen Rady Spolku farmárov 
Slovenska, aktivní zemědělec.

Milan Kyseľ - member of the Council of the 
Farmers´ Association of Slovakia, active far-
mer.

Polsko
Poland

Národní rada zemědělských komor (KRIR) 
National Council of Agricultural Chambers (KRIR)

Národní rada zemědělských komor 
(KRIR) - je uskupení polských zeměděl-
ců, které sdružuje všechny polské far-
máře. KRIR sdružuje 16 komor v jednot-
livých vojvodstvých, zabývá se analýzou 
legislativních návrhů týkajících se země-
dělské politiky a venkovských oblastí.

National Council of the Agricultural Chambers (KRIR) - is 
organization of Polish farmers associating farmers of all orien-
tations and sizes in Poland. KRIR brings together 16 Chambers 
in voivodships of Poland, deals with issues on legal acts concer-
ning agricultural policy and rural areas

Robert Nowak - člen představenstva KRIR 
(Národní rada zemědělských komor) provo-
zuje farmu s plochou 84 hektarů zaměřenou 
na rostlinnou produkci.

Robert Nowak - member of the Board of 
Directors of the KRIR, active farmer with the 
area of 84 hectares with a plant production.

 
Zemědělská univerzita v Krakově  

- prezentace projektu SALSA
University of Agriculture in Krakow (UAK)  

- presentation of SALSA project

Zemědělská univerzita v Krako-
vě (UAK) - je jednou z předních 
univerzit v oblasti přírodních věd 
v Polsku. Vznikla z Jagellonské 
univerzity v Krakově, kde se země-
dělské a lesnické vědy rozvíjely již 

od roku 1890. Dnešní zemědělská univerzita je tvořena sed-
mi fakultami a jednou mezinárodní jednotkou. Univerzitu na-
vštěvuje 12 000 studentů, má 1 400 zaměstnanců (včetně 743 
akademických pracovníků), 24 hlavních oborů, 54 specializací 
a 26 postgraduálních programů (pro držitele magisterských 
stupňů). Univerzita poskytuje odborné vzdělání v oblasti ze-
mědělství, lesnictví, přírodních věd a veterinárního lékařství, 
dale v oblasti ekonomie, technických a sociologických věd. 
Díky kvalitnímu vzdělání, které poskytuje, je Univerzita známá 
a oceňovaná v Polsku i v zahraničí.

University of Agriculture in Krakow (UAK) - is one of the 
leading universities in the area of life sciences in Poland. It 
derives from the Jagiellonian University in Krakow, where ag-
ricultural and forestry sciences developed since 1890. Uni-
versity of Agriculture today: 7 Faculties and 1 inter-universi-
ty unit, c.a. 12 000 students, c.a.1400 employees (including 
743 academic staff), 24 main fields, 54 specializations and 26 
post-graduate programmes (for Master degree holders).The 
University provides professional education for specialists in 
the areas of agricultural, forestry and life sciences, veterinary 
medicine, in the field of economics, technical and sociological 
sciences. Due to the high quality education it provides, the 
University is known and valued in Poland and abroad. 

Marta Czekaj, Katarzyna Żmija - vědec-
ké pracovnice polské Zemědělské univer-
zity v Krakově a Evropského výzkumného 
střediska malých zemědělských podniků. 
Hlavní výzkumné činnosti se týkají ma-
lých hospodářství, jejich stavu a významu 
pro místní prostředí, dále hospodářské 
výkonnosti zemědělských podniků, pří-
mého prodeje potravinářských výrobků  
a jejich uvádění na trh.

Odbornice pracují na projektu SAL-
SA (malé farmy, malé potravinářské 
podniky a udržitelné potravinové za-
bezpečení - http://www.salsa.uevora.
pt/en/). Tento projekt obdržel finanční 
prostředky z programu Evropské unie 
Horizon 2020 pro výzkum a inovace. 

Marta Czekaj, Katarzyna Żmija – experts of the University of 
Agriculture in Krakow in Poland, European Research Centre of 
Small Agricultural Holdings. Their main research activities are 
focused on small farms, their condition and importance for lo-
cal environment, economic efficiency in farms, direct selling of 
food products, marketing in agribusiness, consumption and 
behaviour patterns among consumers.

Responsible for SALSA Project (SALSA - Small farms, small 
food businesses and sustainable food security - http://www.
salsa.uevora.pt/en/). This project has received funding from 
the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation 
programme.
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