
 

Pavlína Hloucalová, hloucalova@smacr.cz, +420 724 506 933 

 

 
 

Management rodinného podniku 
 

 

V rámci projektu PRV 16/002/01110/152/000122 jsme pro Vás 
připravili sérii seminářů pod vedením Ing. Josefa Prouzy, 
zaměřených především na zlepšení manažerských dovedností v 
zemědělském podniku, lepší time-managemet zemědělce, 
řízení lidských zdrojů, psychologii, komunikaci a osobní rozvoj 
zaměstnance zemědělského podniku.  

 

 
Termíny a témata:  

 

15. ledna 2018 (10-16 hod.) Manažerské dovednosti v zemědělském podniku, lepší time-managemet 
zemědělce 

16. ledna 2018 (9-15 hod.) Řízení lidských zdrojů v živočišné a rostlinné výrobě, ve zpracovatelském průmyslu 
 

Smetanův statek, Klacovská 50, Hradec Králové - Svobodné Dvory, 503 11 
 

V současné době vzrůstají požadavky na manažerské dovednosti pracovníků v zemědělství, které vyžadují aplikaci 
nových postupů a poznatků. To povede k zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů 
působících v resortu. 
 
Účastníci se dozví nejaktuálnější přístupy v oblastech jako jsou např. obchodní dovednosti, psychologie, 
komunikace, osobní rozvoj, aktivní naslouchání a poskytování zpětné vazby, kontrola a hodnocení, krizový 
leadership. 
 
Cílová skupina účastníků je především: 

• zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba 

• výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec 

• výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec 

• vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec 

• jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve 
venkovských oblastech 
 

Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba/seminář (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Při účasti na obou termínech 
sleva – 600 Kč/osoba (450 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita 
kurzu je 10 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. V případě potřeby je možnost ubytování přímo 
na statku – každý si zajišťuje a hradí sám (kontakt: 777 741 473 Smetanová). 

 

Přihlášení na seminář online: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/  
- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás 
pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení 
- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit  
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