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Agentura NKL s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR,  
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 

 
 

 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na 204. Žofínské fórum: 
 

Potraviny, kvalita a soběstačnost. 
 

Praha, Velký sál paláce Žofín, 1. listopadu 2016 od 13,00 hod. 
 

Na fóru vystoupí a zodpoví dotazy: 

Marian Jurečka ministr zemědělství 
Miroslav Toman prezident Agrární a Potravinářské komory ČR 

Martin Klanica ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Zdeněk Juračka předseda Asociace českého tradičního obchodu  
Karel Havlíček předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

Pavel Poc  europoslanec, člen výboru pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

V rámci diskuse vystoupí jednatel Penny Market s.r.o. Espen Berge Larsen, jednatel BILLA s.r.o. Jaroslaw  
Szczypka, manažerka roku 2015, ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary Monika Nebeská a další 
hosté.                                                                                                                       Změna programu vyhrazena! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Účastnický poplatek za 1 osobu: 1 500,- Kč (včetně DPH) 
Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy AK ČR a PK ČR za 1 osobu:  1 000,- Kč (včetně DPH) 

 
Prosíme zaškrtněte:              Jsem členem AK ČR                            Jsem členem PK ČR                     
 

 
Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně 

občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u PPF banky a. s., č. ú.: 2021170008/6000, VS: 
161101. Po uskutečnění akce obdrží účastník daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet 

pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. 
V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je 
však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. 
Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám.  
  
Každý účastník má možnost získat od partnera fóra, České informační agentury dárek, předplatné elektronického 
manažerského zpravodajského přehledu v hodnotě 750 Kč a jeden z účastníků obdrží voucher na odběr tohoto 
elektronického přehledu v hodnotě 15 000 Kč. Další tři účastníci fóra obdrží dárkové poukazy od společnosti Bandi 
v hodnotě 3 000 Kč a 1 000 Kč. 
   
Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách 
paláce Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa. 

Informace – telefon 224 930 848 nebo na www.zofin.cz 
 

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na fax 224 932 539 nebo e-mail: forum@zofin.cz 

 

Přihláška na 204. Žofínské fórum 
 
Příjmení, jméno, titul: ……………………….....……...................       Pracovní pozice: .……...………………………………………. 
 
Firma: …………………………...………………….........................       tel.: …..…………….    e-mail: ....……..……………………….       
 
Sídlo: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
IČ: ……………………………….   DIČ: …………………………..         Bank. spojení:...…….………………………………………….. 
 
 

          Podpis:...…………………..…………. 
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