
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

 

Zápis ze seminářů DOTACE 2015  

 Praha a Středočeský kraj 

 
V roce 2015 organizovala Celostátní síť pro venkov pro Prahu a Středočeský kraj ve 

spolupráci s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje o.p.s. dvanáct seminářů 

DOTACE 2015 pro odbornou zemědělskou veřejnost. 

Semináře si kladly za cíl přispět k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí na 

čerpání finančních prostředků z PRV, k menší chybovosti žadatelů při podávání Jednotné žádosti 

o finanční podporu; k širší informovanosti účastníků semináře o možnostech využití dotačních 

titulů v rámci PRV.  

Přehled míst konání seminářů: 

 

Okres Datum Čas Místo 

Benešov 7. 4. 2015 10 - 13 Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov 

Příbram 8. 4. 2015 10 - 13 
Zasedací místnost ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.,  

Krásná Hora nad Vltavou 172 

Mělník 9. 4. 2015 10 - 13 Hotel Ludmila, Pražská 2639, Mělník 

Mladá Boleslav 9. 4. 2015 14 - 17 Kulturní dům v Katusicích, Mšenská 187, Katusice 

Kutná Hora 9. 4. 2015 8 / 11 /14 Zasedací místnost SZIF/MZe, Benešova 97, Kutná Hora 

Beroun 
10. 4. 

2015 
10 - 13 

Zasedací sál ÚZSVM Beroun, Politických vězňů 20, 

Beroun 

Praha 
13. 4. 

2015 
10 - 13 

Společenské centrum Jesenice, Budějovická 303,  

Jesenice u Prahy 

Kolín 

Nymburk 

14. 4. 

2015 
10 - 13 

Městský společenský dům v Kolíně, Zámecká 109, 

Kolín 

Kladno 
15. 4. 

2015 
10 - 13 Společenský sál „Královická Hospůdka“, Královice 27 

Rakovník 
15. 4. 

2015 
14 - 17 

Zasedací místnosti SZIF/MZe, Lubenská 2250, 

Rakovník 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

Počet proškolených účastníků:  

Celkem bylo v rámci Středočeského kraje proškoleno během 7 dnů 1955 osob; počet  doložen 

prezenčními listinami, které jsou součástí tohoto zápisu.  

Pro ilustraci lze uvést, že v roce 2014 se těchto školení zúčastnilo 824 osob a meziroční nárůst 

tedy činí 1131 osob. Dlužno přiznat, že některé okresy spadající pod Regionální odbor SZIF Praha 

v minulosti neměly svá individuální školení, např. Nymburk či Praha východ/západ. 

Velký zájem o školení zřetelně vyplývá i z pořízené fotodokumentace, která je taktéž součástí 

zápisu. 

 

Na úvod každého semináře vystoupil Ing. Zdeněk Procházka, ředitel  Regionálního 

odboru SZIF Praha, který všechny zúčastněné přivítal. Ve svém projevu vyjádřil odhodlání 

Státního zemědělského intervenčního fondu poprat se s letošním nelehkým dotačním rokem. 

Především nabídl pomocnou ruku, ale také upozornil, že v letošním roce bude nezbytná domácí 

příprava žadatelů před podáním žádostí. Ubezpečil však přítomné, že pracovníci SZIF jsou 

připraveni, stejně jako byli připraveni v minulých letech, vyjít žadatelům vstříc.  

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

Následovalo vystoupení Ing. Martina Bendy, koordinátora Celostátní sítě pro venkov 

pro Středočeský kraj a Prahu, který přítomné obeznámil s činností CSV za období 2010 až 2014, 

zmínil zajímavé aktivity, které proběhly v rámci CSV. Závěrem tohoto příspěvku nastínil 

možnosti některých dalších aktivit CSV pro druhou polovinu roku 2015 i rok 2016, a to jak 

v rámci spolupráce s partnery Sítě tak i v rámci činnosti tematických pracovních skupin. 

K problematice podávání Jednotné žádosti Ing. Martin Benda zdůraznil, že rok 2015 je 

přelomový. Upozornil, že při podávání Jednotné žádosti o dotace na přímé platby a neprojektová 

opatření Programu rozvoje venkova mohou žadatelé individuálně využít poradenskou službu  na 

okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS, jejichž seznam je mimo jiné uveřejněn i na 

webových stránkách SZIF. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla schválena nařízení vlády pro 

všechna opatření v rámci Jednotné žádosti, jsou informace o jednotlivých podporách postupně 

zveřejňovány taktéž na webových stránkách SZIF v sekci Zpravodajství.  

Dále uvedl, že je zájmem SZIF, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně informována 

a příjem Jednotné žádosti  mohl probíhat plynule i v novém programovacím období. Závěrem 

svého vystoupení se věnoval SZP ve vazbě na stávající programové období. 

Následoval informační blok akreditovaného poradce.  Ve dnech 7. 4., 8. 4., 14. 4. a 15. 4. vedla 

tento blok Ing. Jaroslava Šamsová. Ve zbývajících dnech Ing. Jitka Tvrzníková. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

Přednášející představila novinky v dotacích Programu rozvoje venkova pro rok 2015. 

Především zdůraznila podmínky zemědělského podnikatele a aktivního zemědělce 

s vysvětlením, co se pod těmito pojmy skrývá a co všechno žadatel musí udělat, aby splnil tyto 

podmínky.  

Subjekt, který požádá o dotaci na opatření v rámci Jednotné žádosti, musí být 

zemědělským podnikatelem nebo organizační složkou státu. Touto podmínkou nejsou omezeny 

pouze nová Agroenvironmentálně-klimatická opatření a závazky z Agroenvironmentálních 

opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období. Pokud žadatel nebude evidován 

jako zemědělský podnikatel, bude jeho případná žádost o podporu dotčených opatření v rámci 

Jednotné žádosti zamítnuta. Vysvětlila, co spadá pod pojem negativní činnosti dle číselníku CZ 

NACE a jaké jsou výjimky, popř. které subjekty v jakých případech musí podat zprávu auditora. 

Dále se školitelka konkrétněji zaměřila na podmínky pro opatření Jednotná platba na 

plochu, plnění greeningu (ozelenění), příplatku za tzv. mladého zemědělce, Přechodným 

vnitrostátním podporám a Dobrovolným podporám vázaným na produkci. 

Po tomto bloku informací byla vyhlášena přestávka, neboť nelze udržet koncentraci 

posluchačů po celé tři hodiny školení. 

Po přestávce následovaly informace o neprojektových dotacích PRV –

Agroenvironmentálně-klimatické operace, Ekologické zemědělství, Dobré životní podmínky 

zvířat (welfare), NATURA 2000 na zemědělské půdě a tzv. staré AEO (tedy závazek AEO pro 

roky 2007 až 2013).   

V závěru svého vystoupení se přednášející zaměřila na správnou zemědělskou praxi; 

standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Uvedla několik příkladů dobré 

praxe z oblasti užívání pozemků, zejména vztahů mezi uživateli a nájemci a v provádění změn 

v rámci registru LPIS. Připomněla změnu názvosloví v oblasti Cross compliance. 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

Po informačně vyčerpávajícím bloku proběhly tři krátké prezentace (Ing. Procházka 

a Ing. Benda), zaměřené na řešení reálných problémů:  Jak ověřit a „vyřešit“ negativní činnosti; 

Jak si připravit osevní plán na Portále farmáře MZe – a díky tomu výrazně zjednodušit tvorbu 

a podání Jednotné žádosti 2015; Shrnutí celého semináře. 

V průběhu semináře a především o přestávce a po skončení prezentací účastníci vznášeli 

dotazy, které jim byly zodpovězeny. Mezi nejčastější dotazy a opakující se v každém okrese byly 

okruhy otázek k problematice splnění podmínek aktivního zemědělce, závazky AEKO 

a ošetřování travních porostů. V rámci přímých plateb byly nejčastější nejasnosti a pochyby 

v podmínkách plnění greeningu, především vymezení EFA ploch. Bylo nutné opětovně vysvětlit 

vymezení úhoru či meziplodin, popř. rostlin vážící dusík.  

Seminář ukončil Ing. Zdeněk Procházka, který poděkoval všem přednášejícím i účastníkům za 

velmi aktivní přístup k semináři, které bylo dle vyjádření účastníků poučné a beze zbytku splnilo 

svůj účel. 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

Výše uvedené informace platí i pro školení, která proběhla dne 9.4.2015 v Kutné Hoře 

v zasedací místnosti budovy SZIF/MZe. Zde proběhla tři po sobě jdoucí školení, která byla 

rozsahově kratší a byla vedena výhradně pracovnicí SZIF, Ing. Ludmilou Hejdánkovou, dříve 

koordinátorkou CSV pro okres Kutná Hora. Přestože časový rozsah školení byl menší, účastníci 

nebyli ochuzeni o všechny podstatné a relevantní informace uvedené v tomto zápise. 

 

Dne 24. 4. 2015 zapsal: Ing. Martin Benda, koordinátor CSV pro Prahu a Středočeský kraj 

 

 

přílohy: fotodokumentace, prezenční listiny 

 


