Chcete získat informace, jak se aktuálně vyvíjí
zemědělsko-potravinářské trhy a jaká je
ekonomika komodit v ČR a v zahraničí? Chcete
se dozvědět, jaké jsou aktuální a připravované
nástroje řízení rizik v SZP?

Přijďte na náš seminář, kde budeme probírat následující
témata:
1.

Klasifikace rizik a nástrojů jejich řízení
V této části se dozvíte, jaká rizika ohrožují zemědělce a jak je lze členit a jaké
postupy je vhodné pro efektivní eliminaci jejich potenciálních dopadů
zvažovat. Seznámíte se s aktuální situací v oblasti řízení rizik v zemědělství
u nás i ve světě.

2.

Ekonomika komodit
V této části představíme ekonomické výsledky výroby hlavních zemědělských
komodit RV a ŽV v ČR na pozadí volatility cen a představíme ekonomické
výsledky výroby mléka, vepřového a hovězího masa v konkurenčních zemích
EU spolu s popisem jejich trhů.

3.

Zpeněžování zemědělských komodit ve vertikále
V této části analyzujeme rizika zpeněžování zemědělských komodit a potravin
ve výrobně – spotřební vertikále a naznačíme nové možnosti zlepšení pozice
zemědělců ve vertikále, jak je nabízí připravovaná SZP na období 2021+.

Lektoři:
Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Václav Vilhelm, CSc. a Ing. Iveta Bošková, Ph.D.,
z ÚZEI, kteří Vám představí problematiku zemědělských zemědělských trhů a řízení
rizik a zodpoví Vaše otázky.

KDY A KDE?

7. 2. 2019 v sídle Zemědělského svazu ČR, územní organizace
Litoměřice, Pekařská 8, 412 01 Litoměřice
Od 8.30 – 9.00 bude probíhat prezence účastníků
Od 9.00 – 15.00 bude probíhat hlavní náplň semináře

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 4. 2. 2019 na tento kontakt:
Štork Václav
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Litoměřice
Pekařská 8
412 01 Litoměřice
Mobil: 724 107 905
Mail: zemsvazltm@tiscali.cz

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČ
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného
příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp.
jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

