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V Ústí nad Labem 5. 5. 2014 

 
Zápis 

ze Setkání  zemědělských subjektů a dalších partnerů CSV 
za účelem získání aktuálních informací k tématům Dotace v roce 2014, PRV, AEO 

 
1. Před zahájením Setkání byly při prezenci účastníkům předány propagační předměty CSV 

a odborné příručky vztahující se k programu Setkání, CD – příručku SZIF byla k dispozici při 
setkání. Setkání se zúčastnilo celkem 222 účastníků, kterým bylo nabídnuto drobné 
občerstvení (bageta a voda). 

2. Termíny setkání:  24. 4. 2014 v Postoloprtech, 25. 4. 2014 v Bohušovicích nad Ohří, 
28. 4. 2014 dopoledne v Děčíně a odpoledne v Chřibské na Děčínsku. 

3. Zahájení provedl ředitel KAZV Ústí nad Labem Ing. Oldřich Beneš. Po přivítání seznámil 
účastníky s činností CSV za rok 2013 a s plánem akcí CSV v roce 2014. Poté seznámil účastníky 
se změnami související s reorganizací KAZV na pracoviště SZIF a KAZV s ujištěním, že pro 
žadatele to nebude mít žádné negativní důsledky. Následně předal slovo dalším 
přednášejícím. 

4. Ing Tomáš Valina  – vedoucí  RO SZIF Ústí nad Labem přednesl účastníkům informace 
z oblasti evidence zemědělských pozemků s tím, že je nutné provést změny v LPIS včas. Dále 
podrobně seznámil účastníky s informacemi jednotlivým skupinám dotací a podpor pro rok 
2014 a se změnami oproti roku 2013. Uvedl několik příkladů dobré praxe z oblasti užívání 
pozemků, zejména vztahů mezi uživateli a nájemci a v provádění změn v rámci programu 
LPIS. Následně zodpověděl dotazy týkající se především právní oblasti v užívání zemědělské 
půdy a jejich souvislostí s přidělováním dotací. Dotazy účastníků byly zodpovězeny během 
přednášky. 

5. Po přestávce přednesla Ing. Jaroslava Šamsová – odborná lektorka – 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 
lektorka seznámila přítomné s připravovanými změnami v oblasti dotací pro rok 2015. S tím, 
že jde o předběžné informace, které jsou ve stadiu rozpracování na úrovni ČR. Definitivní 
materiál bude očekáván v měsíci srpnu 2014.  Dotazy k těmto tématům byly ihned 
zodpovězeny. 

6. Závěrem poděkoval Ing. Oldřich Beneš všem přednášejícím i účastníkům za velmi aktivní 
přístup k Setkání, které bylo dle vyjádření účastníků poučné a beze zbytku splnilo svůj účel. 

 
Zapsal Ing. Oldřich Beneš, ředitel KAZV Ústí nad Labem 

 
 
 
 
 

  
 

 


