
 

    

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední 
odbornou školou Poděbrady si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

 

Začínáme podnikat v zemědělství   
Chov zvířat a welfare 

 

Seminář proběhne dne 12. dubna 2017 od 8 hodin 
v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech 

adresa: Boučkova 355/49, Poděbrady  
 

Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství 
s akcentem na chov zvířat a welfare. Budou představeny dotační možnosti v rámci 
agrárního resortu, s akcentem na Program rozvoje venkova. Dále budou prezentovány 
požadavky na welfare zvířat z pohledu chovatele a Státní veterinární správy. To vše 
doplněno o zkušenosti přímo z praxe. 
 

Program semináře: 
Zahájení semináře:  8,00 hod., prezence od 7,30 hod. 
 

Celostátní síť pro venkov 
Ing. Martin Benda – Státní zemědělský intervenční fond 

Program rozvoje venkova 2014-2020 
Ing. Martin Benda – Státní zemědělský intervenční fond 

Nákazová situace v chovech zvířat v ČR i v Evropě.  
MVDr. Jan Bartoněk – vedoucí oddělení epizotologie, Krajská veterinární 
správa pro Středočeský kraj 

Kontroly welfare na zemědělském podniku z pohledu veterinární správy 
MVDr. Jan Bartoněk ml. – odborný rada welfare, Krajská veterinární správa 
pro Středočeský kraj 

 

přestávka (9,45 – 10,00 hod.) 
 

Welfare: jeho význam v chovu hospodářských zvířat 
Legislativní základy welfare v chovu hospodářských zvířat s napojením na 
praxi 
Uplatňování zásad welfare u vybraných druhů hospodářských zvířat 

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. – odd. Technologie a technika chovu 
hospodářských zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  
Ing. Vojtěch Zink, Ph.D. – společnost FARMCZSYSTEM 
Ing. Irena Kolmanová – společnost LUKROM milk, s.r.o. 

  
V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem 

sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe. 
 

Předpokládaný konec semináře: 13,15 hod. 
 

Účast na semináři je BEZPLATNÁ.   
Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.  

Rezervace místa na semináři prostřednictvím emailu: martin.benda@szif.cz 
 

Za organizátory srdečně zve  
Ing. Martin Benda – krajský koordinátor, Celostátní síť pro venkov 
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