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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

Nakládání s hnojivy a jinými 
závadnými látkami  

z hlediska ochrany vody a 
půdy 

  
Cílem semináře je podat ucelené informace o správném nakládání s hnojivy a jinými 

závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy. Úvodem budou podány aktuální 

informace k podmínkám pro dotace v roce 2019. Dále budou shrnuty aktuální 

požadavky jednotlivých předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody a dotací), týkající 

se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami, pomocnými látkami, pesticidy a 

pohonnými hmotami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení 

povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících 

výpočtů a prakticky využitelnými pomůckami (např. produkce statkových hnojiv, 

bilance živin, aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, informace k jednotlivým 

opatřením nitrátové směrnice v LPIS). K praktickému využití obdrží účastníci 

metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, 

prezentace v elektronické formě). 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

 

 

Termín a místo konání: 

13. 12. 2018, Motorest ZD Kokory, Kokory 381, 751 05 Kokory 



P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy 

 
 

08.30 – 09.00  Prezence účastníků 

09.00 – 15.00  Seminář 

 

Program semináře: 

1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2019 (DZES, přímé platby). 

2. Závadné látky a základní požadavky na nakládání s nimi (havarijní plán, zkoušení 

těsnosti, kontrolní systém, vlastní kontrola skladů a skládek).  

3. Obecné principy a vhodné postupy při skladování a evidování hnojiv, pesticidů a 

PHM (požadavky na sklad, skladové karty). 

4. Používání dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek 

(technologické vody). 

5. Základní požadavky na používání hnojiv (způsoby aplikace hnojiv, výpočet 

produkce statkových hnojiv a živin, vyhodnocení rozborů a přepočet 

z laboratorních protokolů apod.).  

6. Ochrana vod před znečištěním dusičnany (4. akční program nitrátové směrnice, 

aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě a dalším opatřením nitrátové 

směrnici a k ochranným pásmům v LPIS).  

7. Základní principy a postupy ve v péči o půdu, výživě rostlin a hnojení (plány 

hnojení, bilance živin a organické hmoty). 

Lektoři:  Ing. Jan Klír, CSc.  

Ing. Lada Kozlovská 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně 

       Zemědělský svaz České republiky  
 



Organizační pokyny a přihláška 

 

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

 

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášení na seminář lze nejpozději do 10. 12. 2018 na tento kontakt: 

 
Neradilová Jana 
ZS ČR, Územní organizace Přerov 
Wurmova 606/2 
75002 Přerov I-Město 
Mobil: 728 730 428 
Email: oakpr@volny.cz 
 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČ 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného 
příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp. 
jinou alternativu 
- Kontaktní mail 
 

Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační 
akce. 
 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 
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Přihláška na seminář Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami  
z hlediska ochrany vody a půdy 

 

13. 12. 2018 
 

Jméno a příjmení: 
…………………………………………………………………………………. 
Věk:                        do 40 let         nad 40 let         (nehodící se škrtněte) 
Název PO/sídlo:   
…………………………………………………………………………………… 
Adresa FO              
                                
………………………………………………………………………………….. 
 
                                
..…………………………………………………………………………………. 
IČ:                            
………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní email:   
………………………………………………………………………………….. 
Typ účastníka:       
………………………………………………………………………………….. 

( vybrat z níže uvedených možností) 
 

Typ účastníka 
Uvede se jedna z možností: 
1 – zemědělský podnikatel 
2 - výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty  
3 - vlastník zemědělské půdy  
4 - vlastník lesní půdy  
5 - osoba hospodařící v lesích 
6 - zaměstnanec 1-5 (např. zaměstnanec zemědělce: 6/1, zaměstnanec potravinářského 
podniku: 6/2, atd…)  
7- osoba pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem 
působícím ve venkovských oblastech  
8 - osoba, která se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.  
 
Zemědělský podnik (ZD, a.s. atd.) = 1 
Soukromý zemědělec =  1  
Pouze u 6. (tedy zaměstnance) se píše /1.2.3.4.5. 
Zaměstnanec soukromého zemědělce = 6/1 
Zaměstnanec zemědělského podniku = 6/1 
Předseda ZD a ředitel a.s. (– jsou v zaměstnaneckém poměru ) =  6/1 
Předseda ZD a ředitel a.s. pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru:  
pokud je 100% vlastníkem = 1  
jinak = 7 (osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou MSP působícími ve 
venkovských oblastech), pokud je subjekt MSP;  
Rodinný příslušník soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec =  8 

 


