
 

 

 

 

 

                                   

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

Využití nových 
informačních technologií v 

nově zakládaných nebo 
přebíraných zemědělských 

podnicích 

 
 

Cílem semináře je usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj 

stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských 

podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. 

Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do 

praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a 

zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských 

podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) 

seznámeni s využitím aktivační metody. 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 

 

 

Termín a místo konání: 

28. 3. 2019, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9,   

392 01 Skopytce – Chabrovice 



P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 

 
Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných 

zemědělských podnicích 
 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00  Seminář 

 

 

Program semináře: 

 

1. Přehled stávajících informačních technologií a informačních zdrojů 

využitelných při práci v nově zakládaných a přebíraných 

zemědělských podnicích. 

 

2. Ukázka využití nových informačních technologií založených na využití 

GPS, interpretaci družicových snímků a internetu věcí. 

 

3. Možnost vyzkoušení nových informačních technologií (inovací) 

účastníky vzdělávací akce pod vedením lektora - realizace aktivační 

metody. 

 

 

Lektor:  Ing. Lubomír Smrček 

 

       Zemědělský svaz České republiky  
 
 
 
 
 



Organizační pokyny a přihláška 

 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

  

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. 3. 2019 na tyto kontaktní údaje: 

 
Iva Míková 
ZS ČR, Územní organizace Tábor  
Purkyňova 2533 
390 02 Tábor 
Mobil: 728 066 974 
Email: zs.tabor@volny.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 
- IČO 
- 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 
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