
 

 

Webináře s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí 
 

Na jaře 2021 realizovalo RO Brno 2xwebináře na platformě MS TEAMS. Tyto byly připraveny z podnětu 

starostů obcí, na základě potřeb a poptávky odborné zemědělské veřejnosti.  

 

Termíny realizací webinářů: 

11. 5. 2021 (9:00-12:00 hod.) 

11. 6. 2021 (9:00-12:00 hod.) 

 

Hlavními tématy byly: 

 Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce 

 Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky 

 Příklady dobré praxe realizací PÚ 

 

Odbornými přednášejícími byli Ing. Michal Pochop (VÚMOP, ČMKPÚ) a Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph. 

D. (MENDELU, VÚMOP). Tito také zodpovídali dotazy od účastníků.  

 

Struktura účastníků: Účastníky webinářů tvořili zejména zástupci obcí a měst a zástupci MAS. Tito byli 
doplněni o další účastníky z řad soukromých zemědělců/farem, zástupce SPÚ či zástupce JMK. Celkově 
se účastnilo 79 účastníků.  
 
Dotazy od účastníků byly většinou specifického charakteru, týkající se problémů, které aktuálně 
dotčení řeší v návaznosti na PÚ (KoPÚ, JPÚ). Např. témata výsadby v krajině, proces před zahájením 
PÚ – souhlasy majitelů pozemků, společná zařízení v rámci PÚ, ÚSES, odorávání cest apod. Účastníky 
také zajímaly názory odborníků na některá aktuální témata, např. názor na vrstvu erozní ohroženosti 
půd v LPIS z hlediska reálné ochrany proti erozi. 
 
Zhodnocení akce probíhalo formou evaluačních listů. Tyto vyplnilo celkem 21 respondentů. Dle 
celkového dojmu hodnotili účastníci akci jako zdařilou a z informací si vybrali pro ně podstatné. 
 
Výběr výstupů/odpovědí z dotazníků: 
 
Témata, o která mají účastníci zájem do budoucna: 

 Aktuality k dotačním možnostem pro rozvoj venkovské ekonomiky. 

 Udržitelné hospodaření a ochrana životního prostředí. 

 Příprava SZP na období po roce 2021. 

 Příklady a sdílení dobré praxe z realizace dotačních nástrojů. 

 Sdílení zkušeností s komunitně vedeným místním rozvojem. 
 
Na jakou oblast se má SZP 2021+ zaměřit?: 

 Ochrana ŽP, dotace pro malé/rodinné podniky, modernizace farem. 

 Zlepšení funkcí krajiny, výsadby, zadržení vody v krajině, obnova cest - pozemkové úpravy. 

 Podpořit ty zemědělce, kteří mají zaměstnance  (zaměstnanost na vesnici), zemědělce s 
rozmanitými druhy plodin na orné půdě - 5 a více (ne pouze travní porosty a pasení) podle 
počtu a velikosti dílů produkčních bloků (příklad - je rozdíl 1000 ha ve 20 DPB a 50 DBP). 

 Podpořit vzhled krajiny - nepravidelné tvary bloků, zlepšit prostupnost krajiny zpevněnými 
cestami - covid 19 = zvýšení turistiky, cykloturistiky, poslat je více mimo státní  komunikace. 



 

 

 SPÚ čerpal dotace především na realizace společných zařízení - polní cesty, protierozní 
opatření apod. V příštích letech bych uvítala stejné zaměření, protože polní cesty jsou obecně 
velmi vítané a starosty požadované. 

 Vzdělávání. 
 
Co by usnadnilo čerpání dotací? 

 Zjednodušení povolování  staveb v zemědělství. 

 Seznam firem zpracovatelů žádostí o dotaci podle typu např. dotace na komunikace, zadržení 
vody, volnočasové aktivity, atd. 

 Snížení míry podpory, snížení administrativní zátěže, zvětšení potencionálních počtů zájemců.  

 Dotace bez tabulek a výběrových řízení, menší administrativní zátěž. 

 Velice mi vyhovuje dokládání všech příloh a žádostí pouze elektronicky přes Portál farmáře. 
Velice to zjednodušilo podávání žádostí. 

 
Odborné prezentace byly po skončení akce zaslány na emailové adresy registrovaným účastníkům. Jsou 
také k dispozici ke stažení na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br. 
 
V návaznosti na tyto teoretické webináře se chystá na podzim 2021 (21. září) praktická akce zaměřená 
do terénu. I přes tento úspěch webinářů na online platformě zaznělo z úst účastníků, že prezenční 
forma s osobním setkáním je žádanější a taktéž vítají spojení teoretického bloku s praktickým 
v terénu, s ukázkou realizace PÚ. 
 

 

https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br


 

 

 


