
 

 

 

 

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a jeho odborné sekce 

si Vás dovolují pozvat na  

Board of the  Commodities and feed association and its expert sections 

would like to invite you to 

 

 

SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY 

PLANT PRODUCTION SEMINAR 

 

 

21. 1. 2021, digitální formou, 10 00 – 12 00 hod. 

21. 1. 2021, digital form, 10 00 – 12 00 

 

Zůstáváme s úctou a těšíme se na Vás,  

We remain respectful and look forward to seeing you,  

 

 

Ing. Zdeněk Kubiska, v.r. 

předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva 

Chairman of the Board, Commodities and feed Association 

 

 

 

https://spkk.cz/


Program: 

Čas/Time: Mluvčí/Speaker: Téma/Topic: 

10:00 – 10:05 Ing. Zdeněk Kubiska, předseda 

představenstva, Spolek pro komodity 

a krmiva 

 

Chairman of the board, Commodities 

and feed association  

Zahájení semináře, přivítání účastníků a hostů, organizační informace 

 

Opening, welcoming of the participants and guests, organizational 

information 

10:05 – 10:25 Ing. Zdeněk Kubiska, předseda 

představenstva, Spolek pro komodity 

a krmiva 

 

Chairman of the board, Commodities 

and feed association  

Současná situace v českém zemědělství 

 

Current situation in Czech Republic´s agriculture 

10:25 – 10:55 Ing. Jiří Kolomazník  

vedoucí Odborné sekce rostlinné 

výroby SKK 

 

Head of the Expert section of plant 

production SKK 

Bilance sklizně obilovin 2020, vývoj a předpoklady domácí spotřeby, 

ostatní související   

 

Balance of cereal harvest 2020, development and assumptions of 

domestic consumption 

10:55 – 11:15 Ing. Martin Volf 

ředitel, Svaz pěstitelů a zpracovatelů 

olejnin 

 

Director, Union of Oil Growers and 

Processors 

Bilance sklizně řepky a olejnin 2020, aktuální situace a předpoklad 

vývoje, ostatní související  

 

Rape and oilseeds harvest 2020, current situation and assumption of 

development 

11:15 – 11:35 Ing. Martina Ferencová 

výkonná ředitelka, Český svaz 

pivovarů a sladoven, z.s. 

 

Executive Director, Czech 

Association of Breweries and Malting 

Companies 

Sladovnický ječmen a jeho perspektiva 

 

Malting barley and its perspective 

11:35 – 11:45 Dr. Pavel Filip  

předseda dozorčí rady a odborný 

pracovník, Svaz průmyslových mlýnů 

České republiky 

 

Chairman of the Supervisory Board 

and expert, Association of Industrial 

Mills of the Czech Republic 

Aktuální situace v mlynářském průmyslu 

 

Current situation in the miller industry 

11:45  Ing. Zdeněk Kubiska, předseda 

představenstva, Spolek pro komodity 

a krmiva 

 

Chairman of the board, Commodities 

and feed association  

Uzavření semináře, poděkování řečníkům a divákům  

 

Closing the seminar, thanking the speakers and spectators 

 


