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POZVÁNKA NA WEBINÁŘ 
 

 

Udržitelné hospodaření se živinami 

a organickými látkami dle nových 

dotačních a legislativních 

požadavků  

 

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění 

setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na 

platnou legislativu (zákon o hnojivech, zákon o odpadech, nitrátová směrnice) a v 

provázanosti s novými pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé 

platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a 

ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.   

V rámci tohoto zadání podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a 

hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí. Současně přehledně popsat v době 

realizace seminářů platné legislativní podmínky, vč. dotačních, uvést vhodné způsoby 

plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky.  

 

 

 

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 
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Místo konání: online Microsoft Teams 

Čas: 08:30 – 15:00  

 

Termíny a odkazy na registraci  

(s ohledem na nutné omezení počtu sledujících Vás prosíme o výběr konkrétního termínu, 

který Vám vyhovuje a registraci přes přiložený odkaz. Pokud bude kapacita naplněna, 

vyberte jiný termín). 

 

14. 2. 2023 - odkaz 

16. 2. 2023 - odkaz 

21. 2. 2023 - odkaz 

23. 2. 2023 - odkaz 

28. 2. 2023 - odkaz 

  2. 3. 2023 - odkaz 

  7. 3. 2023 - odkaz 

  9. 3. 2023 - odkaz 

14. 3. 2023 - odkaz 

16. 3. 2023 - odkaz 

21. 3. 2023 - odkaz 

23. 3. 2023 - odkaz 

 

Program webináře:  

08:30 – 10:00 Legislativní požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv, 

pomocných půdních látek a upravených kalů, včetně provázanosti s 

podmínkami dotací od roku 2023  

10:00 – 10:30 přestávka 

10:30 – 12:00 Způsoby vedení evidence hnojení, plodin a výnosů, elektronická forma 

evidencí, skladové karty, výpočet produkce statkových hnojiv a živin, 

vyhodnocení rozborů statkových a organických hnojiv i upravených kalů 

12:00 – 13:00 přestávka na oběd 

13:00 – 14:30 Základní principy výživy rostlin a hnojení, plány hnojení, bilance živin a 

organických látek, včetně praktické ukázky vyplnění tabulek 

14:30 – 15:00 diskuze 
 

Lektoři:   Ing. Jan Klír, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) 

Ing. Lada Kozlovská (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) 

https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=61
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=62
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=63
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=64
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=65
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=66
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=67
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=68
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=69
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=70
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=71
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=72
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Organizační pokyny a přihláška 

Webinář je pro účastníky zdarma. 

 

V případě jakýkoliv dotazů, nebo technických problémů, kontaktujte: 
 
Ing. Lenka Rychlá 
tel.: 606 681 089 
email: rychla@zscr.cz 
 
 
Při registraci, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
-  Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby 
-  IČ 
-     Věk do 40 let nebo nad 40 let 
-  Uveďte kategorii, do které spadáte (dle typů uvedených po rozkliknutí rozbalovacího 

okna v registračním formuláři) 
-  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 a prezentace k webináři budou uvedeny také na stránkách organizátora:  

https://ivzops.cz/cz/  

https://www.zscr.cz/ 

https://ivzops.cz/cz/
https://www.zscr.cz/

