
 

   

 

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 

Hradec Králové 
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 

mob. 725 365 355, e-mail: oakhk@iol.cz 

 

Hněvčeves, 15. 4. 2014 

Z á p i s 
 

ze setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Hradec Králové ze  semináře a aktivit 

zaměřených na "Poučení o dotacích a podporách v roce 2014", konané dne 15. 4. 2014 ve 

sportovní hale v Hněvčevsi 
Určeno pro: subjekty, které se rozhodnou žádat o některou z plateb jednotné žádosti, případě 

o podpory z některých dalších dotačních titulů, předávání zkušeností z podpor z Osy II 

PRV  
 

Přítomni: dle prezenčních listin 157 účastníků 

 

Řádný program 

1. Zahájení, plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014, aktuální stav 

implementace programu, úspěšně realizované projekty, Ing. Otakar Divíšek, ředitel KAZV 

Královéhradecký kraj 

  2. Praktické zkušenosti z kontrol SZIF, Ing. Pavel Krejza, vedoucí oddělení inspekční služby 

opatření na plochu a SOT, SZIF Hradec Králové 

  3. Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce 2014 – ing. 

Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZE 

  4. Správná zemědělská praxe – ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZE 

  5. Integrovaná ochrana rostlin – ing. František Koldas, UKZÚZ, Havlíčkův Brod 

  6. Jednotná žádost pro rok 2014, Agro-environmentální podpory, národní dotace, LPIS – Ilona 

Langrová, RO SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPSI, SZIF Hradec Králové 

 

 Seminář zahájil ing. Ivo Konopa, ředitel Okresní agrární komory Hradec Králové, který 

přivítal přítomné účastníky a upozornil na semináře, které pro tento rok bude ještě pořádat 

agrární komora. Dále připomenul zemědělcům působení KISu a jeho e-mail 

www.kishk@seznam.cz. Poté předal slovo panu ing. Otakaru Divíškovi KAZV Královéhradecký 

kraj, který informoval o rozvoji venkova a o novinkách. Připomenul zúčastněným, že již od 1. 1. 

2014 ho najdou na původním místě. 

 

Ing. Pavel Krejza pohovořil o praktických zkušenostech z kontrol SZIF 

 krátké seznámení se systémem kontrol opatření na plochu ze strany SZIFu. 

 informace k nutnosti evidence veškeré obhospodařované zemědělské půdy. 

 informace o počtu kontrol a kontrolované ploše za rok 2013. 

 informace o nejčastěji se vyskytujících chybách při kontrolách (deklarace výměry, 

porušení podmínek opatření, neohlášené plochy, neobhospodařované plochy, trvalé 

prvky, pěstování erozně nebezpečných plodin na erozně ohrožené půdě, rušení 

krajinných prvků, rozorávka travního porostu, výška travního porostu po 31.10.) 

 informace k sankcím za některá porušení. 

 

Ing. Marcela Beranová v první části informovala o aktuálním stavu příprav zemědělské 

politiky po roce 2014 a srovnala se stávajícím obdobím 

http://www.kishk@seznam.cz/


 

   

                              

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 

Hradec Králové 
Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

mob. 725 365 355, e-mail: oakhk@iol.cz 

 rok 2014 je přechodové období pro zemědělce  

 SZP 2014 + celkem 4 nařízení: přímé platby 

podpora rozvoje venkova – EAFRD 

společné tržní organizace (CMO) 

horizontální nařízení (kontroly, platby, GAEC a SMR) 

nařízení byla oficiálně vydána v OJ dne 20. 12. 2013 

 v současné době se řeší na úrovni EK prováděcí předpisy v rámci delegované pravomoci, 

prezentace předpoklad finalizace cca duben 2014 

 ohledně přímých plateb řeší zejména otázky aktivního zemědělce, ekologické postupy, 

platba pro mladé zemědělce, dobrovolně vázanou podporu 

 pokud se týká horizontálního nařízení, pak se jedná o krácení plateb a pokut 

V druhé části paní ing. Marcela Beranová představila správnou zemědělskou praxi, standardy 

dobrého zemědělce a opatření osy II. PRV 

 možnost přesunu až 15% do P2 

 zálohy do 50% na přímé platby do 16.10. 

 pokračování stávajících LFA a AEO 

 pokračování čl. 68 – 6,5% obálky přímých plateb 

 pokračování přechodné vnitrostátní podpory TNA 

 možnost redistributivní platby 

Klíčové prvky od roku 2015 

 možnost přesunu až 15% do pilíře 2 

 možno 5% na LFA  

 Ozelenění (ekologicky zaměřené plochy, střídání plodin, zachování TTP) 

 degrese 

 podpora mladých začínajících 

 dobrovolný zjednodušený systém pro malé farmy do 5 ha 

 platby spojené s produkcí 13% + 2 % 

 možnost SAPSu 

 redistributivní platba- tj. zvýhodnění prvních 89 ha, možnost použít až 30% národní 

obálky, min. 5% 

 aktivní farmář – povinný negativní seznam v nařízení 

 přechodné vnitrostátní platby TNA (top-up) 

Paní Beranová dále zodpovídala na jednotlivé dotazy zemědělců 

 

Ing. František Koldas, UKÚZ, Brno vysvětlil zemědělcům povinná pravidla pěstování plodin 

a kontrolní body. 

 Kontroly pro SZIF – evidence použitých přípravků na ochranu rostlin 

 Kontroly podmíněnosti – CC- odborná způsobilost, kontrolní testování, bezpečné 

skladování přípravků, omezená aplikace přípravků v blízkosti vod 

 Národní kontroly – stejné požadavky jako CC + dodržování omezení přípravků 

 Kontroly IOR – 2014-15 ověření ve vybraných podnicích 

 

 

 



 

   

                                           

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 

Hradec Králové 
Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

mob. 725 365 355, e-mail: oakhk@iol.cz 

2016 jako součást CC 

Od 1. 1. 2014 povinnost pro profesionální uživatele pesticidů zásady integrované ochrany 

rostlin (IOR) dle přílohy III směrnice 

Plnění zásad bude kontrolováno UKZÚZ 

Nepřímé metody: střídání plodin, používání vhodných pěstitelských postupů, vyvážené 

hnojení atd. 

Doporučení dát přednost specifickým přípravkům. 

Dle správných IOR získáváte body. Bližší informace najdete na www.UKZÚZ.cz 

 

Paní Ilona Langrová z RO SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS, SZIF Hradec Králové 

vysvětlila přítomným jednotlivé dotace. 

 LPIS 

 Národní dotace 

 Agro-environmentální podpory 

 Jednotlivé platby SAPSu 

 Platby LFA 

Paní Langrová připomněla zemědělcům včasnost podání žádostí do 15. 5. 2014 bez sankce. 

Před začátkem semináře bylo podáno občerstvení. 

Seminář ukončil pan ing. Ivo Konopa, který poděkoval přednášejícím a zemědělcům popřál 

úspěšný rok. 

 

V Hradci Králové dne 15. 4. 2014 

 

Zapsala: Markéta Macková 

 

 

 

 
              

http://www.ukzúz.cz/

