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V Praze, dne 14. 4. 2014 

 
Zápis 

ze semináře pro zemědělce a odbornou veřejnost  
za účelem získání aktuálních informací k tématům Dotace v roce 2014, PRV, AEO, který se 

uskutečnil dne 14. 4. 2014 v Městském společenském domě v Kolíně. 
 

 
1. Před zahájením Setkání byla při prezenci účastníkům předána CD – příručka SZIF. Účastníkům 

bylo poskytnuto drobné občerstvení. 
2. Zahájení provedl ředitel KAZV Praha a Středočeský kraj Ing. Karel Šilpoch. Po přivítání všech 

seznámil účastníky s činností CSV za rok 2013 a s plánem akcí CSV v roce 2014. Následně 
pokračovala v dalším odborném výkladu Ing. Prokůpková. 

3. Ing. Prokůpková seznámila podrobně přítomné s informacemi z oblasti LPIS s tím, že je nutné 
provést změny v LPIS včas. Dále podrobně seznámily účastníky s informacemi jednotlivým 
skupinám dotací a podpor pro rok 2014 a se změnami oproti roku 2013. Uvedly několik 
příkladů dobré praxe z oblasti užívání pozemků, zejména vztahů mezi uživateli a nájemci 
a v provádění změn v rámci programu LPIS. Dále seznámily přítomné s možnostmi dotací 
v rámci národních podpor. Dotazy účastníků byly zodpovězeny během výkladu. 

4. Ing. Jaroslava Šamsová po krátké přestávce uvedla konkrétní poznatky dobré praxe z oblasti 
kontrol podmíněnosti a k rozšíření podmínek GAEC. Podrobně se věnovala především oblastí 
LFA s nutností provádět důsledně půdoochranná opatření při skladování hnoje, močůvky 
a hnojůvky a při obdělávání půdy na svažitých pozemcích. Dále seznámila přítomné s nutností 
vypracování hodnocení rizik ekologické újmy. Dotazy k těmto tématům byly ihned 
zodpovězeny. 

5. Ing. Zajícová – vedoucí pracoviště SPÚ v Kolíně seznámila přítomné s průběhem 
restrukturalizace PF a PÚ na SPÚ. Dále sdělila přítomným postup prováděných pozemkových 
úprav v okrese. 

6. Závěrem omluvil Ing. Karel Šilpoch představitelku MAS Podlipansko Ing. Pošíkovou 
a poděkoval všem přednášejícím i účastníkům za velmi aktivní přístup k Setkání, které bylo 
dle vyjádření účastníků poučné a beze zbytku splnilo svůj účel. 

 
Zapsal Ing. Karel Šilpoch 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


