
 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

Hospodaření se živinami, 
péče o půdní úrodnost a 

ochrana prostředí, zejména 
vody před znečištěním  

 
Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační 

požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí.  

Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech 

při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i 

dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. 

technologické vody). Na semináři budou shrnuty aktuální i připravované požadavky 

jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se 

nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Účastníci budou 

seznámeni i se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence 

hnojení), postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet 

skladovací kapacity, plány hnojení, bilance živin a organických látek apod.).  

 

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

 

Termín a místo konání: 

31. 10. 2019, ZEPOS Radovesice a.s., Radovesice 5,  

410 02 Radovesice 

 



P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí,  

zejména vody před znečištěním 

 

08.30 – 09.00  Prezence účastníků 

09.00 – 15.00  Seminář 

 

Program semináře: 

 

1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2020, se zaměřením na 

ochranu prostředí, hospodaření se živinami a péči o půdní úrodnost, včetně 

seznámení s návrhy dotačního systému po roce 2020 (SZP 2020+). 

2. Základní legislativní požadavky na nakládání s hnojivy, upravenými kaly, 

sedimenty a technologickými vodami, způsoby vedení povinných evidencí, včetně 

návrhů na změny od roku 2020. 

3. Pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech, vývoj obsahu dusičnanů 

v povrchových a podzemních vodách, příprava 5. akčního programu  

(od hospodářského roku 2020/2021). 

4. Základní principy hospodaření se živinami a péče o půdní úrodnost (produkce 

statkových hnojiv, výpočet skladovacích kapacit, potřeba živin, potřeba hnojení, 

obsah přístupných živin v půdě, využitelný dusík, využití inhibitorů nitrifikace a 

ureázy apod.). 

5. Plány hnojení, bilance živin a organických látek. 

 

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.     

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. 10. 2019 na tyto kontaktní údaje: 

 
Štork Václav 
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Litoměřice 
Pekařská 8 
412 01 Litoměřice 
Mobil: 724 107 905 

Mail: zemsvazltm@tiscali.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 
- 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 1.2.1 Informační 
akce. 
 

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