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Časový plán 
 

 

Program 
 

8:30–9:00 hod. P r e z e n c e 

9:00–12:00 hod.  O d b o r n á   s d ě l e n í  

 Ing. Josef Patzak, Ph.D., jednatel společnosti 

Chmelařský institut s.r.o. 

Zahájení 

Ing. Jaroslav Humpál 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, pracoviště Praha 

Aktuální situace v přípravě nové SZP po roce 2020 

Ing. Bohdana Janotová  

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, pracoviště Zlín   

Sledování a analýza nákladů a rentability chmele 

Ing. Michal Kovařík 

Svaz pěstitelů chmele ČR 

Aktuální dotační politika státu u komodity chmele 

Ing. Josef Patzak, Ph.D. 

Chmelařský institut s.r.o. 

Vývoj zahraničního obchodu s chmelem v letech 2009–2017  

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. 

Chmelařský institut s.r.o., účelové hospodářství Stekník 

Ekonomický rozbor různých organizací porostu chmele 

Ing. Jan Podsedník 

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec; Závod Mechanizace 

Inovace česacích a sušárenských technologií na chmel 2018–2019  

 
D i s k u z e   a   z á v ě r 

12:00–12:30 hod.  O b ě d 

Změna programu vyhrazena. 
 

Garant semináře: Ing. Josef Patzak, Ph.D. 
 

Vložné Kč 300,-- včetně DPH bude placeno hotově při prezenci. 
 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7. 3. 2019 (do 12.00 hodin) na e-mail:  

akce@chizatec.cz (uveďte název firmy a jméno účastníka). 

mailto:akce@chizatec.cz


 

 

 

Mediální partner 

 

 

 

 

 

 

 

   Během akce jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záběry. 
Vstupem na akci a zápisem do prezenční listiny účastník vyjadřuje souhlas s použitím výše uvedených 

záznamů pro publicitu organizátorů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů („GDPR“). Bližší informaci o nakládání s Vašimi osobními údaji v naší firmě 

naleznete na našich webových stránkách www.chizatec.cz.  

 

 

Doložka pro uznání nákladů (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění) 

Chmelařský institut s.r.o se sídlem v Žatci, Kadaňská 2525, 438 01  Žatec, IČ: 14864347, DIČ: CZ14864347, sděluje, 

že poskytnuté pohoštění je v hodnotě Kč 130,-- bez DPH v přepočtu na 1 účastníka semináře.  

 


