
 

 

 

 

 

                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 

Nové podmínky 

společné zemědělské politiky  

do roku 2027 

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

 

Termín a místo konání: 10. 1. 2023, KD Větrný Jeníkov 198,   

                                                 588 42 Větrný Jeníkov 

Zaměření semináře: 
 

Seminář přinese účastníkům informaci o úrovni přípravy nové společné zemědělské 

politiky, jak na úrovni EU, tak na straně národních institucí podílejících se na přípravě 

a implementaci těchto nástrojů. 

Součástí semináře bude celkový přehled o opatřeních reformované SZP, a to ve 

vazbě na úroveň zpracování národní legislativy, případně pravidel a metodických 

pokynů. 

Účastníci budou seznámeni s horizontálními parametry nástrojů SZP, resp. s prvky 

které jsou společné pro více než jeden nástroj - Cross compliance (podmíněnost) a 

poté s parametry opatření I. a II. pilíře. 

 
Lektor:  Ing. Jan Ulrich 

ředitel Zemědělského svazu České republiky 

 

Organizační informace a přihláška 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.30  Seminář 



Seminář je zdarma. 

Na semináři je omezená kapacita míst. 

Stravování bude zajištěno.   

 

Přihlásit se na seminář lze nejpozději do 5. 1. 2023 na tento kontakt: 

 
Ing. Michal Bratršovský 
ZS ČR, Územní organizace Jihlava 
Fritzova 4 
586 01 Jihlava 
Tel.: 567308764 
Mobil: 604 449 435 
Mail: zs.jihlava@seznam.cz 
 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
-  Věk do 40 let nebo nad 40 let 
-  Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby 
-  IČ 
-  Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka soukromého zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho 
zaměstnanec, příp. jinou alternativu 

-  Kontaktní email 
 

Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce, proto Vaše přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se 
zpracováním Vámi uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel 
zpracování.  
 
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely 
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 
 
Prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV bude automaticky probíhat sbírání 
zpětné vazby pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí.  
 
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 
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