
 
 
 
 
 
                                   

 
POZVÁNKA NA SEMINÁ Ř 

 

 
Využití no vých 

informa čních technologií v 
zemědělských podnicích  

 
 
 
 
Na semináři budou sděleny účastníkům změny a aktuality v dotační politice pro rok 

2019 (změny nařízení vlády pro přímé platby, změny podmíněnosti, přístup ke 

splnění požadavku DZES 5) a možnosti využití portálu farmáře (LPIS, registr zvířat) a 

dalších informačních zdrojů při plnění dotačních podmínek a přípravě jednotné 

žádosti. Hlavní pozornost bude věnována možnostem využití nových informačních 

technologií (interpretace družicových snímků, internet věcí – čidla a senzory v 

zemědělské praxi a další). Výklad nových informačních technologií bude spojen s 

praktickou ukázkou na modelových farmách pro všechny účastníky včetně praktické 

ukázky čidel, senzorů a aplikačních map. Pokud si účastník donese svůj notebook 

včetně přístupu na portál farmáře, identifikátor v SZR a WS-klíč pro webové služby 

bude si moci vyzkoušet nové technologie na svých pozemcích s odborným 

komentářem. Účastníci obdrží informační materiály k uvedené problematice. 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 

 



Termín a místo konání: 

23.4 2019, Restaurace Na Návsi, Brn ěnská 53, 664 82 Říčany 

https://www.restaurantnanavsi.cz/  

 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 
 

 
Využití nových informa čních technologií v zem ědělských podnicích 

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00  Seminář 

 

 

Program seminá ře: 
 

1. Přehled stávajících informa čních technologií a informa čních zdroj ů 

využitelných p ři práci v nov ě zakládaných a p řebíraných 

zemědělských podnicích. 

 

2. Ukázka využití nových informa čních technologií založených na využití 

GPS, interpretaci družicových snímk ů a internetu v ěcí. 

 

3. Možnost vyzkoušení nových informa čních technologií (inovací) 

účastníky vzd ělávací akce pod vedením lektora - realizace aktiva ční 

metody.  

 

 

Lektor:   Ing. Lubomír Smrček 

 



Organiza ční pokyny a p řihláška  

 

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

prezenci. 

  

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášky zasílejte na tyto kontaktní údaje: 

 
Ing. Martina Boková 
ZS ČR, Územní organizace Brno – venkov a Znojmo 
Email: bokova@zscr.cz 
Mobil: 733 712 164 
 
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČO 
- 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 1.1.1 Vzdělávací 
akce. 
 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

 

 


