
 

 

 

 

 
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na seminář 

 
 

„Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, 
potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a 
pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje Vysočina„ 

 
 

dne 3. března 2016 (čtvrtek) od 13.00 hodin  
Hotel Palcát  

(9. května 2471/2, 390 02 Tábor) 
 

Program: 
 

11.00   Prezence účastníků, představení a prezentace Programu rozvoje venkova, Celostátní 
sítě pro venkov a Státního zemědělského a intervenčního fondu a partnerských 
společností 

 Občerstvení ve formě rautu 
   
 

13.00   Přivítání hostů a zahájení semináře 
Ing. Miroslav Vondruška, předseda Okresní agrární komory Tábor 
Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing 

 

14.00   Zemědělství v České republice v roce 2016, výhled, dotační tituly 
      Ing. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory České republiky  
 

14.20   Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond v roce 2016 
      Delegovaný představitel PGRLF a.s 
 

14.35   Státní zemědělský a intervenční fond v roce 2016 a výhled  
Ing. Jiří Chmel, ředitel Regionálního odboru SZIF České Budějovic 

 

14.50   Celostátní síť pro venkov v roce 2016 a výhled 
  Ing. Kamila Kupcová, krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov na RO SZIF ČB 

 

15.05   Ekonomické přínosy diverzifikace výroby v zemědělském podniku v praxi 
Ing. Bohumír Hutař, předseda ZD Hrotovice 

 

15.20   Trh s komoditami a trendy v rostlinné výrobě, výhled  
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva a generální ředitel  ZZN Pelhřimov a.s., 
předseda Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, člen 
představenstva Potravinářské komory České republiky a člen Dozorčí rady Agrární komory 
České republiky 

 

15.35  Aktuální situace v živočišné výrobě, trh s mlékem, výhled 
Zdeněk Houška, místopředseda MHD JIH, předseda ZD Skalka Lipí  

 

15.50   Pěstování brambor – aktuální situace, výhled v roce 2016 a dále  
Ing. Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu z.s. 

 

16.00  Diskuse účastníků a ukončení semináře 

 
Registrace účastníků bude probíhat na emailu howorka@seznam.cz do 2. března 2016. 

 
Na akci srdečně zve: 
 

Ing. Kamila Kupcová                          Ing. Miroslav Vondruška 
         koordinátor CSV                               předseda OAK Tábor  

http://www.pgrlf.cz/
http://www.foodnet.cz/slozka/?id=13

