
 

  

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond 
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

dovolují pozvat na seminář 
 
 

Aktuální témata a sdílení současných poznatků 
při naplňování správné zemědělské praxe 

a politiky rozvoje venkova  
pro zástupce agrárního sektoru 

 
 

Odborný seminář s prezentacemi předních českých odborníků zaměřený 
na změny dotačních podmínek v roce 2022, na implementaci Green Deal 

do Programu rozvoje venkova (PRV) prostřednictvím racionální výživy 
a integrované ochrany rostlin, prostřednictvím přijímání postupů a výsledků 

projektů EIP a inovací. V průběhu programu bude prostor pro diskuzi 
nad prezentovanými tématy s přednášejícími lektory.  

Akce je určena pro zemědělskou veřejnost, potenciální žadatele, partnery 
Celostátní sítě pro venkov a zástupce akademické sféry. 

 
 
 
 

Termín: 10. března 2022 od 8:30 do 15:30 hodin 
 

 

Místo konání: Restaurace Chata Habřinka 
(561 14 České Libchavy 171) 

 
 

Program: 
 

8:00 hodin  Prezence účastníků  
 

8:30 hodin  Zahájení bloku odborných přednášek, Představení činnosti Celostátní 
sítě pro venkov  

 (Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk spol. s r.o., 
Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov) 
 

8:40 hodin  Dotační pravidla a podmínky pro zemědělský sektor zaměřená na PRV 
(Ing. František Smítal, akreditovaný poradce MZe) 

 

9:40 hodin Přestávka - občerstvení 
 

9:50 hodin Green Deal a další rozvoj venkova se zaměřením na využití statkových 
a organických hnojiv 
(Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Fakulta regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně) 
 

 



 

  

10:50 hodin Příspěvek diagnostiky ve výživě a hnojení rostlin pro realizaci Green  
Deal v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření PRV 
(Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.) 

 

11:20 hodin Výsledky implementací technologií hnojení a zpracování půdy 
za podpory PRV v operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin 
a projektů EIP a v operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

    (Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.) 
 

12:00 hodin Přestávka – oběd 
 

13:00 hodin Ochrana rostlin jako forma ochrany dotovaného majetku před riziky 
vyvolanými škodlivými činiteli 
(Ing. Jan Brzkovský, BAYER s.r.o.) 

 

14:15 hodin Přestávka - občerstvení 
 

14:30 hodin Diskuze a dotazy k prezentovaným tématům s přednášejícími lektory 
(moderuje Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.) 

 

15:00 hodin Dotazy a shrnutí 
 

15:30 hodin Ukončení akce 
 

 

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
 

Občerstvení zajištěno, účast na semináři je bezplatná. 
 
 

Rezervace účastníků a kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Jiří Dostál, CSc.,  
 

e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz, tel. 605 529 739 
 
 

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to 
zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2022. 

Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní 
epidemiologické situace v regionu. 

 
 

 

Za organizátory Vás srdečně zve 
 
 

Ing. Aleš Sobel 
ředitel Regionálního odboru Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond 
 
 
 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice č. 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz 

mailto:jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz
http://www.szif.cz/

