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Z P R A V O D A J

Jste znám jako kritik evropského 
i národního systému dotací, jak byste 
k nim přistoupil?
Dotační podpory představují podle mě 
jenom problém. Osobně jsem zastánce 
toho, že by se dotace měly zrušit, ale to 
je utopie. Německo, Francie ani Itálie 
či Španělsko nedovolí, aby k takovému 
kroku došlo. Budou dělat vše pro to, aby 
se dotace udržely. V unijních podporách, 
které jsou zhruba totožné, problém až 
tak není. Ten vidím především v národ-
ních dotacích, kde každý stát vyplácí 
částky, která vychází především ze síly 
a možností vlastního rozpočtu. A pak je 
to jednoduché, ekonomicky silná země 
rovná se silná podpora. U nás se minulý 
rok vyplácely například národní podpory 
na sucho, na zelenou naftu, na dojený 
skot a jiné. Kupříkladu na 1 litr mléka 
jsme obdrželi přibližně 1 Kč podpory, 
letos to bude zhruba 60 haléřů. Avšak 
okolní státy jsou na tom lépe a vyplácí na 
litr mléka od 2 Kč výše. To jim výrazně 
napomůže ve vlastním hospodaření i ve 
zlehčení exportu, kterým likvidují náš trh. 

Je tedy řešením zvýšení národních 
dotací?
Jsem pro jednotný princip těchto podpor 
napříč celou Unií. Tyto nadstandardní 
platby neposkytují pouze ministerstva 

JAK UPOZORŇUJE ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY, JE SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ VYSTAVENO NEUVĚŘITELNÉMU TLAKU ÚŘEDNICKÉ ZVŮLE A MANIPULACI, KTERÁ JE ZCELA ODTRŽENÁ OD 
KAŽDODENNÍ REALITY. KAŽDÝ, KDO VYMÝŠLÍ NOVÁ NAŘÍZENÍ A REGULACE, BY MĚL NEJPRVE ABSOLVOVAT POVINNOU PRAXI 
V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ, ABY SE SEZNÁMIL SE ZÁKONITOSTMI A ÚSKALÍMI PROVOZU, KDE BY MĚL MOŽNOST ŘEŠIT VŠE 
OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE. ABY NAČERPAL INFORMACE, ZÍSKAL PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ A EKONOMICE I INSPIRACI 
A DOSTATEK ZKUŠENOSTÍ, KTERÉ SE HODÍ I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. PÁRKRÁT SI ČLOVĚK PŘIROZENĚ MUSÍ NATLOUCI NOS, MUSÍ 
SE PROKOUSAT PROBLÉMY Z JEDNÁNÍ S LIDMI A NA VLASTNÍ KŮŽI ZJISTIT, JAK JE SLOŽITÉ VYHOVĚT POTŘEBÁM PLODIN 
A ZVÍŘAT A PŘITOM DRŽET ROK OD ROKU TLUSTŠÍ ŠANON S NORMAMI, CO VŠECHNO SE NESMÍ.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA SE DUSÍ POD 
NESMYSLNOU ADMINISTRATIVOU 

Foto: cz.123rf.com
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PORADENSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA OSTRAVSKO

Zemědělská veřejnost byla zvyklá 
z předchozích let na poradenské služby 
poskytované odborníky pracujícími u KIS 
a po ukončení činnosti tohoto informač-
ního střediska požadovala tyto služby, 
a to hlavně v období před podáním 
Jednotné žádosti a v průběhu podávání 
žádostí v rámci PRV. Další požadavky 
byly vznášeny hlavně po upozornění 
farmy na hrozbu kontrolní činnosti ze 
strany některé z kontrolních organizací.
KIS personálně využívá pro poradenskou 
činnost odborné učitele SZeŠ Dalovice, 
kteří všichni působili před nástupem do 

školy v zemědělské praxi a i v současné 
době se věnují vlastní poradenské práci 
v regionu jako soukromé osoby. V případě 
potřeby spolupracují s poradenským 
centrem externí poradci z řad Regionální 
agrární komory a poradci akreditovaní při 
MZe. Poradenské centrum plně využívá 
možnosti školského zařízení při pořádání 
seminářů nebo individuálních konzultací 
mimo farmu. V případě velkého zájmu 
zemědělských subjektů o nějakou aktivitu 
spolupracujeme s Obecním úřadem Dalovi-
ce, který má k dispozici nový přednáškový 
sál s kapacitou 150 míst a plným zázemím.

V průběhu měsíců června a července 
se poradenská práce soustředila 
především do těchto oblastí:
• Evidence farmy
• Evidence ekologicky hospodařící farmy
• Program rozvoje venkova
• Zelená nafta 
• Zpracování vlastní zemědělské 
   produkce

Poradenská práce probíhá v rámci osob-
ních konzultací na SZeŠ Dalovice nebo 
na základě telefonických a e-mailových 
dotazů ze strany zemědělců. Zeměděl-

ská veřejnost má k dispozici každý den 
telefonní linku jednoho z poradců, který 
je schopen operativně řešit základní 
problémy a požadavky nebo v případě 
potřeby spojí zástupce farmy s odborní-
kem na danou speciální problematiku. 
V případě, kdy je třeba řešit problém 
nebo tvorbu evidencí přímo na farmě, 
pracovníci poradenského centra dojíždí 
přímo do podniku a požadavek je řešen 
na místě formou osobní konzultace.
Semináře jsou pořádány s ohledem na 
potřeby zemědělců. V monitorovaném 
období již žádné pravidelně plánované 
semináře a školení neprobíhaly, ale po-
radenské centrum bylo osloveno Krajskou 
celní správou s nabídkou uspořádat ško-
lení na podávání žádostí na Zelenou naftu 
prostřednictvím počítačů. Tato nabídka 
byla předložena veřejnosti a na základě 
zpětného ohlasu byly uspořádány čtyři 
školení v učebně výpočetní techniky SZeŠ, 
kdy přednášejícími byly pracovnice celní 
správy. Zpětnou vazbou – dotazováním 
zemědělců nebo jejich reakcemi po usku-
tečnění některé z nabízených poraden-
ských prací byla zjištěna potřeba nějakého 
poradenského a informačního centra při 
profesní zemědělské organizaci. Země-
dělská veřejnost si na tento styl předávání 
informací, upozorňování na případné pro-
blémy a řešení vzniklých problémů zvykla 
a vzhledem ke složitosti platné legislativy 
se bez práce poradců neobejde.

Ing. Zdeněk Perlinger

Organizačně činnost střediska zajišťují 
3 pracovníci na plný nebo částečný 
pracovní úvazek. Ředitelem organizace 
je pan Ing. Robert Kučera, který zajišťuje 
plánování a realizaci informačních akcí, 
spolupráci s Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje, zejména Odborem 
životního prostředí a zemědělství, 
Celostátní sítí pro venkov a Regionál-
ním odborem Státního zemědělského 
intervenčního fondu, územní organi-
zací Zemědělského svazu ČR, Místní 
akční skupinou Opavsko a Místní akční 
skupinou Hlučínsko. Vedoucím projektu 
regionálního informačního střediska 

a hlavním poradenským pracovníkem 
střediska je Ing. Martin Odstrčil, který je 
akreditovaným poradcem Ministerstva 
zemědělství pro oblast zemědělství. Ad-
ministrativu a další organizační činnosti 
v rámci práce střediska zajišťuje paní 
Renata Šarjaková. Regionální agrární ko-
mora Ostravsko sídlí na ulici Krnovská 69 
v Opavě v budově Ministerstva země-
dělství společně se Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem, Státním 
pozemkovým úřadem, Okresní agrární 
komorou Opava, Ostrava a regionálním 
pracovištěm Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací. 

V souladu s regionálními prioritami za-
jišťujeme přenos informací na podporu 
zemědělství, rozvoj venkova a realizaci 
Společné zemědělské politiky Evropské 
unie pomocí webových stránek, propa-
gačních materiálů a telefonických nebo 
osobních konzultací. V Opavě zajišťuje 
hlavní kancelář přenos informací pro 
okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín. 

Mimo hlavní kancelář střediska v Opavě 
působí v okresech Bruntál a Frýdek 
Místek také konzultační střediska při 
Okresních agrárních komorách. Indivi-
duální poradenství směřujeme zejména 

na problematiku dotací a zemědělských 
evidencí. Hlavním cílem je pomoci 
zemědělcům s povinnými evidencemi, 
žádostmi o dotace a evidencí pozemků, 
poskytnout jim nejen obecné, ale 
i odborné rady. Pro individuální zájemce 
i skupiny zajišťujeme školení, semináře 
a workshopy k problematice Portálu 
farmáře, Ekologického zemědělství 
a podmínek Kontrol podmíněnosti 
u žadatelů o zemědělské dotace 
a ostatních oblastí spojených 
s podnikáním v zemědělství. 

Ing. Rudolf Kučera

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PLYNULE NAVÁZALO NA SVOU ČINNOST V MINULÝCH LETECH. REGION PŮSOBNOSTI 
JE ZHRUBA SHODNÝ S ÚZEMÍM KARLOVARSKÉHO KRAJE, NĚKTERÉ FARMY LEŽÍ V PLZEŇSKÉM A JINÉ V ÚSTECKÉM 
KRAJI. PROVOZ PORADENSKÉHO CENTRA ZAJIŠŤUJE, TAK JAKO V MINULOSTI, STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE VE 
SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU.

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA OSTRAVSKO SE V ROCE 2017 ZAŘADILA MEZI 13 REGIONÁLNÍCH INFORMAČNÍCH STŘEDISEK, KTERÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ VE SVÝCH OBLASTECH PŘENOS INFORMACÍ PRO ZEMĚDĚLCE 
I LAICKOU VEŘEJNOST. CÍLOVÝM REGIONEM JE PRO NAŠE STŘEDISKO CELÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, ČINNOST KOORDINUJEME 
TAKÉ S OKOLNÍMI STŘEDISKY V REGIONU MORAVY A PARTNERY V POLSKU, AGRÁRNÍMI KOMORAMI KATOWICE A OPOLE. 

Foto: Zdeněk Perlinger
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Z P R A V O D A J

UČILI PRODUCENTY CHYTAT ZÁKAZNÍKY DO SÍTÍ

ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY PLZEŇSKÉHO KRAJE

V reakci na zájem zemědělců a malo-
výrobců potravin o informace ohledně 
povinného zavádění elektronických 
pokladen zprostředkovala jihočeská 
agrární komora poslední květnový pátek 
konzultační setkání s daňovým poradcem 
Tomášem Hajdůškem. Účastníci, zejména 
z řad prodejců „ze dvora“ a na farmář-
ských trzích, ocenili jasný výklad nových 
legislativních požadavků v této oblasti. 

RAK JK dále, i v návaznosti na projekt 
CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, zor-
ganizovala dvě školení zaměřená na 
zvýšení konkurenceschopnosti zejména 
malých producentů potravin. Jednak jim 
umožnila konzultaci s Pavlem Smeta-
nou, vedoucím Katedry kvality zeměděl-
ských produktů Jihočeské univerzity na 
téma „Využití regionálních surovin jako 
zdroje antioxidantů pro zvýšení zdravotní 
prospěšnosti potravin v rámci projek-
tu Národní  agentury pro zemědělský 
výzkum“. Vědecky prokázaná zdravotní 
prospěšnost potravin obsahujících 
například česnek, cibuli, len, konopí 
potěšila přítomné potravináře, kterým 
zástupce akademické sféry nabídl kro-
mě rámcových konzultací i technologic-
kého poradenství a pomoc při zavádění 
systému kontroly HACCP či možnost 

využití laboratoří zemědělské fakulty 
pro základní analytické rozbory surovin 
a stanovení nutričních hodnot potravin. 
Navazující konzultace s reklamním 
expertem Tomášem Petříkem byla 
zaměřená na využití nejznámější sociální 
sítě pro levné a efektivní zviditelnění 
a zvýšení odbytu regionální produkce.
Končící školní a akademický rok každo-
ročně znamená zvýšený počet zájemců 
o uplatnění v agropotravinářských obo-
rech ze strany absolventů vysokých 
a středních zemědělských škol. Nicmé-
ně vzhledem k růstu ekonomiky, nízké 
nezaměstnanosti a rozjezdu sezónních 
prací v zemědělství zaznamenala, že si 
agropodniky stěžovaly na nedostatek 
kvalitních pracovních sil. Proto opera-
tivně, před začátkem letních prázdnin, 
v rámci Marketingového fóra ve Dvoře 
Vondrov, RAK JK zorganizovala „kiosek“ 
pro setkání uchazečů o zaměstnání se 
zástupci zemědělských a potravinář-
ských  subjektů. Těmto také nabízela 
využití “elektronické burzy práce v jiho-
českém  zemědělství a potravinářství “, 
provozované RAK JK skrze  http://www.
agroreport.cz/trh-prace.

Kromě pravidelného poskytování vlastní 
konzultační činnosti a organizace dvou 

setkání s akreditovanými poradci MZe, 
jihočeská agrární komora v průběhu 
hodnoceného období zajistila semi-
nář  k reformě Společné zemědělské 
politiky 2020+, prezentaci Potravinové 
banky Jihočeského kraje, čtyřikrát zvala 
chovatele na konzultace k elektronické 
evidenci hospodářských zvířat, rozesíla-
la aktuální informace stovkám adresátů 
elektronickou poštou. Odvětvové aktu-
ality uveřejňovala na webovém portálu 
www.agroreport.cz a na www.chutna-
hezkyjihocesky.cz.

Zástupci úřadu opakovaně jednali 
s představiteli Jihočeského kraje, 
například kvůli hrozbě odvětvových 
a společenských dopadů redefinice LFA 
oblastí nebo novely zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Také příprava společné 
expozice na veletrhu Země živitelka 
a tvorba nového grantového schématu 
Jihočeského kraje svedla představitele 
krajské samosprávy a místně příslušné 
agrární komory k jednomu stolu. 

Ing. Hana Šťastná

Seminář pro chovatele koz a ovcí
Agentura venkova o.p.s. Plzeň dlouho-
době spolupracuje se Svazem chovatelů 
ovcí a koz v Plzeňském kraji, především 
v oblasti poradenství pro chovatele 
a pořádání informačních akcí, indivi-
duálních a hromadných konzultací. Ve 
spojení s Chovatelským dnem ovcí a koz, 
který proběhl v neděli dne 23. července  

2017 v Horšovském Týně, se uskutečnil 
tematický seminář zaměřený na 
poradenství v chovu a výživě zvířat 
a možnosti zpracování vlny. Účastníci 
akce byli seznámeni se zásadami chovu 
ovcí a koz, s racionální organizací chovů 
či s výběrem zvířat pro plemenitbu. Byla 
odpovězena řada detailních dotazů týka-
jící se péče o mláďata, odstavu mláďat, 

připouštění plemenic či výživy zvířat, 
kde většina dotazů pocházela od za-
čínajících chovatelů. Zájem účastníků 
byl také o zpracování vlny, která je pro 
chovatele ovcí závažným problémem. 
Proběhla ukázka stříhání ovcí, spřádání 
vlny a pořizování některých výrobků 
z ní. Přítomným byla také předvedena 
ukázka práce s pasteveckými psy, kde 

byl zájem o informace týkající se volby 
vhodných plemen psů a o některé detaily 
týkající se vedení pasteveckého psa. Pro 
zájemce o zpracování vlny proběhl od-
borný zácvik. Akce se zúčastnilo přes 40 
zájemců a byla přínosem především pro 
začínající zájemce o chov koz a ovcí.

Dr. Václav Brožík

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB. REGIONÁLNÍ POTRAVINY JAKO ZDROJ ANTIOXIDATŮ. AGRO-JOB POINT. PREZENTACE 
REGIONÁLNÍCH POTRAVIN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. TO JE JEN STRUČNÝ VÝČET KONKRÉTNÍCH TÉMAT KONZULTACÍ 
POSKYTNUTÝCH REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) UŽIVATELŮM VEŘEJNÉHO INFORMAČNÍHO 
SERVISU ZA PODPORY DT 9.F.E. KAŽDOU Z UVEDENÉ ČTVEŘICE SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NAD RÁMEC PLÁNOVANÉ 
ČINNOSTI INICIOVALA POPTÁVKA  ZE STRANY POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ KONZULTACÍ.

K ROZVOJI ZEMĚDĚLSTVÍ PATŘÍ I VÝCHOVA MLADÉ GENERACE, KTEROU VEDLE RODIČŮ ZABEZPEČUJÍ REZORTNÍ ŠKOLY, 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A TAKÉ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. ZA ÚČELEM POŽADOVANÉHO PŘENOSU INFORMACÍ PRO ŽÁKY, 
JEJICH RODIČE, ŠKOLY A OBCE VYDÁVÁ  AGENTURA VENKOVA, O.P.S. VE SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM ÚŘADEM EDIČNÍ ŘADU: 
ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY PLZEŇSKÉHO KRAJE. JIŽ BYLY VYDÁNY PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLY PLASY, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
A UČILIŠTĚ SUŠICE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN.

Foto: archiv Regionální agrární komory Jihočeského kraje
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KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI POKRAČOVALA ČINNOST INFORMAČNÍHO 
CENTRA PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 

Seminář Zelená nafta
V souvislosti s novelizací zákona 
o spotřebních daních, organizovala 
Okresní agrární komora Olomouc ve 
spolupráci s Celním úřadem pro 
Olomoucký kraj dne 17. 5. 2017 seminář. 
V úvodu semináře zaznělo pár slov k le-
gislativě, především se přednášející vě-
novali § 57 zákona o spotřebních daních, 
vrácení daně z PHM spotřebovaných
 v zemědělské prvovýrobě. Prezentace 
dále nabídla informace k prvovýrobě jak 
rostlinné, tak především nově k živočiš-
né prvovýrobě a dále také k oblasti 
lesnictví a rybníkářství, lhůtám 
a způsobům podání daňového přizná-
ní, uplatnění nároku na vrácení daně, 
normativech spotřeby nafty v živočišné 
prvovýrobě a mnoho dalších důležitých 
novinek z oblasti Zelené nafty. Závěrem 
semináře dostali slovo samotní země-

dělští podnikatelé, kde měli prostor 
k diskuzi a dotazům.

Workshop „Rozvoj zemědělství 
a venkovského prostoru v návaznosti 
na školství v Olomouckém kraji“
Dne 21. 6. 2017 se uskutečnilo setkání 
zástupců Krajského úřadu Olomouckého 
kraje za oblast školství, zástupců Agrár-
ní komory, představitelů zemědělských 
škol v Olomouckém kraji a zeměděl-
ských podnikatelů. Cílem byla výměna 
informací týkajících se problematiky 
zemědělského školství a nedostatku 
pracovních sil v zemědělství. Účastníci 
zhodnotili jednání u kulatého stolu jako 
přínosné a užitečné zejména pro výměnu 
informací mezi resortem školství 
a zemědělství. Byla dohodnuta spolu-
práce mezi krajem a zástupci zeměděl-
ských podniků. Zástupci Krajského úřa-

du Olomouckého kraje přislíbili snahu 
o zlepšení stávající situace v zeměděl-
ském školství. Většina účastníků se 
shodla, že by bylo dobré podobné akce 
zopakovat.

Farmářské trhy v Šumperku
V letošním roce Okresní Agrární komora 
Šumperk ve spolupráci s městem Šum-
perk a Olomouckým krajem pořádá již 
posedmé farmářské trhy. Trhy probíhají 
od dubna do října vždy první pátek 
v měsíci. Na trzích bývá téměř 40 stánků 
a návštěvníci si mohou vybrat zboží od 
výrobců, kteří na trhy jezdí tradičně,
jako jsou ovčí sýry z Brníčka, masné 
a uzenářské výrobky z Krnova, džemy ze 
Zábřehu, sezónní ovoce a zeleninu, ry-
bízové víno, rakytníkové výrobky, koření, 
ale také různé rukodělné výrobky. 

Bobrovnický den
Okresní agrární komora Jeseník dne 
10. června pořádala akci „Bobrovnický 
den“. Cílem této akce bylo seznámit
 návštěvníky Jeseníků, a především 
mladší generaci a studenty se 
zemědělskou činností v této oblasti. 
V rámci akce probíhalav ZD Jeseník 
prohlídka farmy koz a ovcí, sýrárny 
s ochutnávkou sýrů a dalších mléčných 
výrobků. Byl připraven bohatý dopro-
vodný program, např. ochutnávka 
regionálních potravin, koloběžkový výlet 
do Faunaparku, setkání chovatelů chod-
ských psů s ukázkami jejich výcviku, 
výstava trofejí a fotografií apod. Bohužel 

této akci příliš nepřálo počasí a účast 
byla menší, než se očekávalo.

Výrobek Olomouckého kraje
Ocenění „Výrobek Olomouckého kraje“ 
s právem označení „Výrobek OK®“ 
uděluje Agrární komora Olomouckého 
kraje od roku 2005 tradičně pod 
záštitou hejtmana Olomouckého kraje. 
V letošním roce získává toto ocenění 
15 výrobků, celkem se značkou pyšní již 
166 výrobků z odvětví potravinářství 
a zemědělství. Ve čtvrtek 13. července 
zasedala sedmičlenná odborná hodnoti-
telská komise, aby vyhodnotila ty nejlep-
ší potravinářské a zemědělské výrobky. 
Hodnotí se obal, označení, vzhled, chuť, 
kvalita a složení výrobků, důležitá je také 
originalita a vysoký podíl ruční práce. 
Výrobek musí být vyroben v Olomouckém 
kraji. Vítězné produkty získávají logo, které 
mohou používat na svých obalech. Tvoří je 
kombinace žlutozeleného a modrého troj-
úhelníku a rok, v němž byl výrobek oceněn. 
„Žlutozelený trojúhelník znázorňuje pře-
chod úrodné Hané do jesenického pohoří, 
postupně tmavnoucí modrý představuje 
Moravu, která stéká z Jeseníků a mění se 
v mohutnou řeku. Zájem o značku dokazuje 
počet přihlášených výrobků. Jen letos bylo 
do soutěže přihlášeno 118 výrobků od 49 
žadatelů. Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhne 6. října 2017 na výstavišti Flora Olo-
mouc při příležitosti podzimní výstavy Flora 
a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA. 

Ing. Darina Juříčková

V 1. pololetí se naše činnost zaměřila 
především na poradenství a předávání 
informací. Uskutečnily se konzultační 
dny s akreditovaným poradcem Ing. 
Jaroslavou Šamsovou. Proběhly také 
plánované konzultace zaměstnance KIS 
Středočeského kraje. Na 2. pololetí jsou 
plánované konzultační dny v Rakovníku, 
Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a v Příbra-
mi. Čtyři dny v měsíci jsou uskutečněny 
konzultační dny v sídle střediska. Kon-
zultační dny jsou k uveřejněny na www.
kis-stredocesky.cz. Zemědělci samo-

zřejmě volají, píší a navštěvují kancelář 
i mimo tyto konzultační dny. Vždy se jim 
snažíme maximálně vyjít vstříc a poradit.
Veškeré semináře pro zemědělce se 
uskutečnili v době, kdy zemědělci 
nemohou pracovat na svých pozem-
cích, a to lednu až dubnu. Bylo pro ně 
po celém kraji uspořádáno školení na 
zelenou naftu, nitrátovou směrnici, PRV 
4. kolo, precizní zemědělství, veterinární 
problematiku, ekonomiku v zemědělství 
a výhled do budoucna. V červnu jsme 
pořádali pracovní workshop-konzultace 

k pozemkovým úpravám. Počet země-
dělců, kterým zasíláme aktuální infor-
mace z Informačního centra je 890.
Aktivity se týkaly těchto oblastí - Princi-
py SZP, přímé platby, SAPS, DZES, regis-
tr LPIS, greening apod., PRV - vyúčtování 
jednotlivých kol, pravidla výběrových 
řízení, žádosti, Rozvoj zemědělství 
a venkovského prostoru.  

Pro 2. pololetí máme zajištěny před-
nášky k nitrátové směrnici (Katusice, 
Příbram, Rakovník) s Ing. Janem Klírem, 

PRV 5. kolo, tedy žádost, výběrové řízení 
a ke klimatickým změnám a zachytávání 
vody v krajině s RNDr. Václavem Cílkem, 
CSc. z Geologického ústavu AV ČR, 
v. v. i., Praha.

Tým, který zabezpečuje informační 
a vzdělávací centrum, tvoří Ing. Jaro-
slava Šamsová, akreditovaná poradkyně 
MZe a Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka 
KIS Středočeského kraje, o.p.s.

Ing. Gabriela Jeníčková

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO POSKYTUJE INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE OLOMOUCKÉHO KRAJE A POŘÁDÁ RŮZNÉ AKCE 
PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO ORGANIZACÍ OAK JESENÍK, OAK OLOMOUC, OAK PROSTĚJOV, OAK PŘEROV A OAK ŠUMPERK. SÍDLO 
KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA JE V SÍDLE OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OLOMOUC, BLANICKÁ 3, 77900 OLOMOUC. 

OD 16. KVĚTNA 2017 PRO ZEMĚDĚLCE CELÉHO STŘEDOČESKÉHO KRAJE POKRAČUJE ČINNOST KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
CENTRA ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ. DO TÉ DOBY V TOMTO ROCE PORADENSTVÍ BYLO 
POSKYTOVÁNO Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA SE SÍDLEM V PŘÍBRAMI.

Foto: Darina Juříčková
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AKTIVITY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘIJĎTE SI VYCHUTNAT ZLÍNSKÝ KRAJ VŠEMI SMYSLY!

Současně pak propojuje informační 
podporu poradenského systému MZe, 
transfer poznatků vědy a výzkumu do 
praxe a podporu regionálních produktů 
resortní povahy.

Šíření informací probíhá především 
elektronickou formou pomocí 
e-mailů a nových webových stránek 
www.rakkhk.cz. Na těchto internetových 
stránkách jsou k dispozici informace jak 
pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. 
Hned na úvodní stránce je pro zájemce 
o členství připraven odkaz na kontakty 
pro registraci. Dále na úvodní straně na-
leznete informace k připravovaným nebo 
probíhajícím zemědělským akcím 
v Královéhradeckém kraji. 

Jednou z těchto akcí jsou Královéhra-
decké krajské dožínky 2017, které se 
budou konat ve dnech 15. a 16. září 2017 
v prostoru před koupalištěm Flošna 

a Všesportovním stadionem v Hradci 
Králové. Pátek 15. září, Den zemědělství, 
je zaměřen především na děti mateř-
ských a základních škol, které sem 
budou sváženy autobusy z celého kraje. 
Formou zábavně naučného programu 
se děti budou seznamovat se středními 
školami zemědělskými, veterinárními, 
řemeslnými, potravinářskými a s pod-
niky a svazy obdobného zaměření. 
V sobotu se budou konat Královéhra-
decké krajské dožínky, v rámci kterých 
pojede městem slavnostní kočárový 
průvod s význačnými osobnostmi. Akci 
bude provázet moderovaný, hudebně 
zábavný program. Budou vyhlášeni 
vítězní zemědělci a potravináři Králové-
hradeckého kraje. V místě se bude konat 
výstava zemědělských zvířat s doprovod-
ným programem, výstava zemědělské 
techniky a v neposlední řadě stánkový 
prodej občerstvení, textilu, předmětů 
a potravin regionálního původu.

Součástí webových stránek www.rakkhk.cz 
je dále sekce Aktuality, kam jsou každý 
týden vkládány jak aktuality regionální, 
tak aktuality na úrovni republikové 
a evropské. Aktuality jsou často dopro-
vázeny grafickými obrázky k danému 
tématu. Aktuální informace jsou pravi-
delně také šířeny pomocí e-mailů, 
které zasíláme členům i nečlenům 
v Královéhradeckém kraji. Tímto způso-
bem jsou distribuovány zemědělcům 
i informace na míru. V případě krizové 
situace je možné volat na horkou linku 
702 082 483, Mgr. Simona Vachová.

Informace na míru jsou často předávány 
také slovní formou v rámci pořádaných 
konzultačních dnů poradců, odborníků 
a pracovníků žadatele. Tyto dny 
proběhly od druhé poloviny května do 
konce července již desetkrát. 
V rámci těchto dní byly podány informa-
ce například na téma: Převod podniku 

na rodinného příslušníka, převod dotací 
SAPS, AEKO, LFA, PVP, EFA, ekologické 
zemědělství–podmínky vstupu, Zelená 
nafta, záznamy hnojiv, změny v gree-
ningu, dobré životní podmínky skotu, 
prevence otrav včel a další. V rámci 
podpory zemědělců v oblasti dotací jsou 
již nyní připravovány vzdělávací akce 
Nitrátová směrnice a Portál farmáře 
(workshop), které budou probíhat v září 
a říjnu. Součástí pořádaných odborných 
a prezentačních akcí je i propagační 
činnost informačního střediska 
a Regionální agrární komory 
Královéhradeckého kraje jako takové.
V rámci této činnosti je zajišťována také 
spolupráce s Královéhradeckým krajem, 
spolupráce se školami, místními médii, 
tiskem a ostatními, s vysokými školami 
a se Statutárním městem Hradec 
Králové.

Mgr. Simona Vachová

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘI REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ 
KOMOŘE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SI KLADE ZA CÍL POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ JAK ODBORNÍKŮM, TAK ŠIROKÉ 
VEŘEJNOSTI.

Zveme Vás na Den Zlínského kraje, který se uskuteční 23. září 2017 ve Zlíně. Zahájení je v 10:00 hod. na Platformě 14|15 Baťova Institutu. Celý den je připraven nejen bohatý 
kulturní program pro dospělé, ale i děti, bude připravena řada specialit, kulinářských show. Jako hlavní bod programu bude předávání ocenění 13. ročníku Perla Zlínska 
2017, ke kterému přikládáme pro připomenutí fotku z loňského roku. Na závěr dne si můžete poslechnout vystoupení skupiny Hradišťan.

Jménem organizátorů Vás zve Agrární komora Zlínského kraje
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ROZVOJ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA ÚSTECKÉHO 
KRAJE PŘI OAK MOST
OD 16. KVĚTNA 2017 PRO ZEMĚDĚLCE CELÉHO ÚSTECKÉHO KRAJE POKRAČUJE ČINNOST KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO 
CENTRA. BYL ZPRACOVÁN PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017. V PRVNÍM POLOLETÍ SE ČINNOST ZAMĚŘILA PŘEDEVŠÍM NA 
PORADENSKOU A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST.
Byly uskutečněny 2 semináře. Prezen-
tace informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje 
– poradenský systém MZe – seznámení 
s plánem činnosti a Novela zákona 
č. 353/2010 Sb., o spotřebních 
daních – vratka spotřební daně u nafty. 
Byly uskutečněny 2 workshopy, a to 
na Rozvoj zemědělství a venkovského 
prostoru v podmínkách Ústeckého kraje 
a Sucho v Ústeckém kraji – zemědělství 
v období klimatických změn – technolo-
gie pro udržitelné zemědělství a obnovu 
krajiny. Uskutečnily se konzultační dny 
poradců a odborníků v celkovém počtu 
4 s účastí 41 osob, počet ostatních 

konzultací v sídle OAK Most – celkový 
počet 7 (28 hodin) s účastí 25 osob.
Počet zapojených zemědělců do IC je 
423, kterým denně zasíláme aktuální in-
formace a týdně pak souhrnné informa-
ce, které za sledované období zahrnují 
132 individuálních informací. 
Zhlédnutí na našich stránkách
www.kisuk.cz činí 96,9 %. 

Aktivity se týkaly oblastí: Principy 
SZP – přímé platby, SAPS, DZES, registr 
LPIS apod., Jednotná žádost (konzultace 
k vyplňování žádosti) a Rozvoj zeměděl-
ství a venkovského prostoru ve vztahu 
k Ústeckému kraji.

Vydali jsme 6 prezentací z uskutečně-
ných seminářů a workshopů. Ve své 
činnosti úzce spolupracujeme s Ústec-
kým krajem, Statutárním městem Most, 
Euroregionem Krušnohoří, Ekologickým 
centrem v Mostě, saskými zemědělci, 
ÚZEI Praha, HSRM a HSR ÚK.

Pro následující pololetí máme zajištěny 
zajímavé přednášky ke klimatickým 
změnám a zachytávání vody v krajině 
– RNDr. Václav Cílek, CSc., Geologický 
ústav AV ČR, v. v. i., Praha, k ochraně 
půdy, erozi půdy a aktuální problemati-
ce – Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 

Praha a k rychle rostoucím dřevinám – 
Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D., Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Tým, který zabezpečuje informační 
a vzdělávací centrum, tvoří:
• Ing. Jaroslava Šamsová, akreditovaná 

poradkyně MZe
• Ing. Roman Honzík, VÚRV v.v.i.
• Josef Zeidel, Most
• Ludmila Holadová, OAK Most
• Monika Plachá, OAK Most
• Bc. Lenka Skalská, OAK Most

Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most

Foto: archiv OAK Most




