
Úvodní slovo 
 

 Předkládaný 4. svazek sborníku prací PEF v rámci tématického okruhu „Agrární 

perspektivy“ obsahuje referáty a příspěvky přednesené a doručené u příležitosti mezinárodní 

vědecké konference PEF ČZU v Praze konané ve dnech 19. a 20. září 1995 na téma „Agrární 

souvislosti evropské integrace“. 

 

 Volba nosného tématu mezinárodní vědecké konference byla určena průběhem 

politických a ekonomických změn v České republice a v rámci Evropy a zvláště pak v oblasti 

agrárního sektoru. O významu a aktuálnosti zvoleného tématu pro ČR a jeho agrární sektor 

svědčí m.j. skutečnost, že Mze ČR se stala spolupořadatelem této konference. 

 

 Struktura programu konference vycházela z tradice předchozích setkání. Jednání 

vědecké konference bylo zahájeno 19. září v aule ČZU v Praze plenárním zasedáním, kde 

vystoupili s přínosnými referáty zástupci akademické, výzkumné a exekutivní sféry z ČR a 

zejména pak ze zahraničí. Druhý den jednání konference probíhal v rámci tří sekcí, jejichž 

zaměření se týkalo problematiky ekonomiky, řízení a informatiky. 

 

 Významnou součástí konference se stal již tradičně společenský večer, exkurze pro 

zahraniční účastníky a jednání Společnosti absolventů a přátel PEF. 

 

 V rámci ústředního tématu konference byly velmi cenné příspěvky českých i 

zahraničních účastníků, které v různé míře představovaly pozice a pohled jednotlivých 

zájmových skupin v rámci agrárních aspektů evropských integračních tendencí. S tímto 

záměrem byli pozváni i zahraniční účastníci z velkých, malých i nových zemí EU, ze zemí 

přidružených k EU, ze zemí usilujících o přidružení aj. Ke komplexnosti pohledu 

v uvedených souvislostech přispěla prezentace příspěvků účastníků z Dánska, Finska, Litvy, 

Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Ukrajiny, USA a Velké Británie. 

 

 Je třeba konstatovat, že v rámci evropských integračních procesů a ve spojitosti 

s agrárním sektorem hrají významnou roli uzavřené či připravované asociační dohody. Nelze 



opomenout fakt, který zůstává v současnosti poněkud v pozadí, že integrační procesy ve svém 

souhrnu a z dlouhodobého hlediska jsou přínosem pro obě strany. 

 

 Vedení PEF ČZU si je vědomo důležitosti a významu nosného  tématu konference pro 

orientaci akademických aktivit. Současné i budoucí zaměření výzkumné činnosti, 

pedagogické práce a kooperace se zahraničními partnery bude v potřebné míře orientováno na 

uvedenou problematiku agrárněpolitických aspektů přidružení a vstupu do EU. 

 

 Konference a tento sborník vytvořily též základnu pro prezentaci výsledků výzkumné 

činnosti v rámci řešení obsahově souvisejícího projektu GAČR „Zemědělskopotravinářský trh 

ČR po připojení k EU“. 

 

 Jménem vedení PEF ČZU v Praze si dovoluji ocenit účast MZe ČR na obsahovém a 

finančním zabezpečení konference jakož i tradiční sponzorský příspěvek University of 

Missouri-Columbia (Dr. Sandy Ricoon). 
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