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Vážení přátelé, 

 

předkládám vám výroční zprávu Krajského informačního 

střediska Středočeského kraje o.p.s., která popisuje činnost a 

hospodaření KIS v roce 2015. 

 

Ing. Gabriela Jeníčková 
ředitelka společnosti  
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Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní jméno: Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. 

Identifikační číslo: 272 33 162 

Založení: 22. dubna 2005 

Zapsána: O 366 vedená u Městského soudu v Praze  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo společnosti: Poštovní 4, Příbram V 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 528275379/0800 

Působnost: Středočeský kraj  

Statutární zástupce: Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka společnosti 

Kontakty: tel: 721 315 260 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 

 web: ww.kis-stredocesky.cz 

 

 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/
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Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:  

 

- poskytování informací a poradenství se zaměřením na problematiku 

zemědělství a rozvoje venkova, přenosem od centrálních orgánů ČR, Krajského 

úřadu v Praze, Státního intervenčního fondu a Pozemkového úřadu v Příbrami 

a od Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, nediskriminačně 

zemědělským podnikatelům a jejich profesním sdružením ve Středočeském kraji, 

regionálním iniciativám rozvoje venkova i lokálním samosprávám v kraji 

a nestátním neziskovým organizacím s rezortním (zemědělství a venkov) 

zaměřením působícím v kraji (dále jen "cílové skupiny") 

 

 

- šíření informací všem cílovým skupinám v kraji za účelem zprostředkování 

jejich kontaktů na zemědělské státní a akreditované poradce v registru 

Ministerstva zemědělství České republiky 

  

 

- šíření informací na základě spolupráce s akčními skupinami, se 

zemědělskými školami a výzkumných ústavů a s informačními středisky 

v ostatních krajích, a to za účelem zlepšení informovanosti cílových skupin v kraji 

o posledních poznatcích v oblasti vědy a výzkumu a o aktivitách zemědělských 

škol a výzkumných ústavů v kraji 

 

Doplňková činnost:  vzdělávání dospělých v oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
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Členové Správní rady 
 

Jméno a příjmení funkce 
Jmenovaní zakladatelem 

Ing. Karel Daniel předseda 

Agrární komora Příbram 

Ing. Milan Šustr místopředseda Zemědělský svaz České 
republiky, územní organizace 
Příbram a Beroun 

Jiří Dřízal člen Regionální agrární komora 
Středočeského kraje 

Ing. Vladimír Pešta člen Asociace soukromých 
zemědělců okresu Příbram 

Ing. Otakar Janeba člen Regionální agrární komora 
Středočeského kraje 

Ing. Vladimír Kuncl člen Asociace soukromých 
zemědělců okresu Příbram 

 

 

 

Jméno a příjmení funkce 
Jmenovaní zakladatelem 

Ing. Jaroslav Mikoláš  

předseda Regionální agrární komora 
Středočeského kraje 

Alena Horáková  

člen 
Zemědělský svaz České 
republiky, územní organizace 
Příbram a Beroun 

Bohuslav Mašek  

člen 

Agrární komora Příbram 
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Zakladatelé 
 

 
 

  

  

Regionální agrární komora Středočeského kraje 

Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01  

Identifikační číslo: 26717816  

 

 

 

Agrární komora Příbram 

Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01  

Identifikační číslo: 46355421  

 

 

 

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Příbram a 

Beroun  

Příbram V, Poštovní 4, PSČ 261 01  

Identifikační číslo: 70954496  

 

 

 

Asociace soukromých zemědělců okresu Příbram  

Brzina 7, 262 56 Svatý Jan 

Identifikační číslo: 26535572  
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Informační podpora Společné zemědělské politice 

V březnu 2015 byla vypracovaná nabídka ze strany KIS na organizaci série školení k dotacím po 

celém Středočeském kraji za finanční dotaci od Sítě pro venkov. Naše nabídka byla vítězná a byly 

zorganizovány semináře ve všech okresech po celém kraji na téma Dotace 2015, viz tabulka níže. O tyto 

školení byl neuvěřitelný zájem a účast byla velice nadprůměrná. Na stránkách KIS jsou k dispozici 

prezentace z pořádaných seminářů, informace ze Společné zemědělské politiky 2014-2020.  

Semináře 

Název seminářů Počet seminářů Počet účastníků 

Dotace 2015, Beroun 1 102 

Dotace 2015, Benešov 1 290 

Dotace 2015, Katusice 1 129 

Dotace 2015, Jesenice u Prahy 1 120 

Dotace 2015, Královice 1 157 

Dotace 2015, Kolín 1 365 

Dotace 2015, Kutná Hora 3 208 

Dotace 2015, Krásná Hora Příbram 1 326 

Dotace 2015, Rakovník 1 101 

Dotace 2015, Mělník 1 158 

 

Ve spolupráci s KIS Pardubického kraje jsme pořádali v loňském roce semináře na téma C-C, GAEC, 

SZP 2014-2020. Semináře byly uskutečněny na základě podání žádosti do 18. kola PRV 3.1.1., ve kterém 

jsme byli úspěšní. Po vyúčtování, které jsme odevzdali začátkem roku 2015, nám byl celý projekt SZIFem 

proplacen. 
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Akreditace vzdělávacího subjektu – KIS Středočeského kraje 

V červnu 2015 se statutární zástupce KIS Ing. Gabriela Jeníčková účastnila vzdělávací akce Posilování 

pedagogických kompetencí lektorů na UZEI Praha. Cílem tohoto školení bylo připravit účastníky na výkon 

funkce odborného garanta vzdělávacích akcí, které budou financovány z OP PRV v období 2015 – 2020. 

V listopadu 2015 byla na Ministerstvo zemědělství podána Žádost o akreditaci vzdělávacího subjektu – 

Krajského informačního střediska Středočeského kraje o.p.s na období 2014 – 2020. V dubnu 2016 bylo 

Krajské informační středisko akreditováno. 

 

 

Řemeslný a farmářský trh v Rožmitále pod Třemšínem 

KIS se 26. 9. 2015 aktivně podílel na dni věnovaný 

řemeslným a farmářským trhům v Rožmitále pod 

Třemšínem. Zde se propagovalo ve spolupráci se 

Zemědělským svazem, to že zemědělství není 

mrtvý obor, ale že žije, prostřednictvím naučné 

stezky, poznávačky zvířat, zemědělských strojů, 

rostlin, semen atd. Ve spolupráci se Střední 

zemědělskou školou v Březnici bylo na této akci 

prezentováno zemědělské školství i jediná 

pobočka České zemědělské univerzity Praha ve Středních Čechách. Na tomto Podbrdském farmářském a 

řemeslném trhu byla prezentována a propagována činnost KISu, činnost Celostátní sítě pro zemědělství a 

venkov, Středočeská Regionální potravina, regionální výrobci a prodejci. Součástí trhů byla i propagace 

místních farmářů, prostřednictvím výstavy 

nových a starých zemědělských strojů 

s tabulkami o jaký stroj jde, datum výroby, 

k čemu slouží a pochopitelně kdo jej vlastní. 

Návštěvnící byli také seznámeni s projekty, které 

v minulém plánovacím období 2007-2013 uspěly 

v žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova.  

Na programu byly bohaté aktivity pro děti i 

dospělé: slavnostní otevření nové části 
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expozice Podbrdského muzea a komentovaná prohlídka, vystoupení dechového orchestru 

Rožmitálská Venkovanka, ukázka tanců - Česká beseda. Po celý den byl připraven bohatý program 

pro děti na hřišti Podbrdského muzea, který zajistila mateřská centra z Rožmitálu a Březnice. 

Nedílnou součástí trhu byla také ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální 

potravina. Ochutnat a koupit bylo možné Cvrčovický chléb, Maso v pepři, Poličan a Frantíka od 

Řeznictví a uzenářství u Dolejších, Bašovo zelí, Majolku Boneco, Květový med z Ořecha, Kounické 

pivo, Nakládaný chřest, Špenát ochucený a Sýrové provázky z Karlštejna. Obrovský úspěch měl 

prodej kvalitních domácích produktů a výrobků - uzeniny, zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, 

březnické pivo Herold, pražírna kávy, mouka a mnoho dalšího.  

Celý den návštěvníky provázela moderátorka celé akce paní Jana Filinová, která nejenom 

seznamovala přítomné s trhovci, kteří zde nabízeli své zboží, ale i upozorňovala návštěvníky na 

probíhající akce. 

Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit losování o ceny. Akce Podbrdský 

farmářský a řemeslný trh se účastnilo přes 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se 

jednalo o velice vydařenou akci, v které je třeba pokračovat i nadále.  
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Země živitelka 

V letošním roce Středočeský KIS ve spolupráci a finanční účasti se všemi KIS v ČR, vytvořil a nechal 

vytisknout společný leták všech KISů, který jsme rozdávali na Zemi živitelce – viz níže. Dále Středočeský 

KIS inicioval tvorbu a tisk polepů na stánek v Českých Budějovicích, aby byl stánek důstojně a jednotně 

polepen. Opět ve spolupráci se všemi KIS v ČR – viz foto níže. Středočeský KIS prezentoval svou činnost na 

Zemi živitelce středočeským letákem, brožurami k přímým dotacím i dostupných informací k 1. kolu PRV. 

 

 

Stánek na Zemi živitelce 
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Leták KISů v ČR 
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Informační podpora Rozvoje zemědělství a venkovského prostoru 

V září 2015 jsme zorganizovali ve spolupráci se Sítí pro venkov, dva semináře (v Krásné Hoře nad 

Vltavou a v Poděbradech) na téma Program rozvoje venkova 1. kolo. Prezentace ze seminářů je zveřejněna 

na webu KIS Středočeského kraje. Jako přednášející na seminářích k PRV byl vysokoškolský profesor Ing. 

Pavel Černý, VŠE. Seminářů se účastnili i zaměstnanci SZIF Praha, oddělení PRV, kteří zodpovídali 

účastníkům složitější otázky. 

 

Název semináře 
Počet 

seminářů Počet lidí 

Program rozvoje venkova 2014 - 2020  I. kolo Krásná Hora (okres Příbram) 1 60 

Program rozvoje venkova 2014-2020  I. kolo Poděbrady (okres Nymburk) 1 63 

 

 

 

 

Seminář PRV v Krásné Hoře 
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Informace ke kontrole podmíněnosti, Cross compliance, GAEC, nitrat 

V únoru a březnu 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s ÚZEI seminář na téma Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice). Místa a počet lidí, 

kteří se účastnili seminářů níže v tabulce. Přednášející byla již tradičně Ing. Jaroslava Šamsová. 

Název semináře 
Počet 

konání 

Počet 

lidí 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

(nitrátová směrnice), Kutná Hora 1 63 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

(nitrátová směrnice), Poděbrady 1 42 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

(nitrátová směrnice), Rakovník 1 52 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

(nitrátová směrnice), Příbram 1 55 

 

 

Seminář v Rakovníku 
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Propagace značky Regionální potravina 

Ve spolupráci se zakladatelskou organizací Regionální agrární komorou Středočeského kraje byl 

vypracován projekt a přihláška do výběrového řízení SZIF na projekt „Středočeská Regionální potravina 

2015“. Ve výběrovém řízení jsme opět uspěli a KIS se aktivně jako subdodavatel podílel na již 6. ročníku 

této soutěže. Jako subdodavatel poskytujeme tyto služby: mediální zajištění celého projektu, spolupráce 

při tvorbě a distribuci metodiky, spolupráce při organizačním zajištění zasedání hodnotitelské komise, 

spolupráce při tvorbě katalogů, letáků, certifikátů, plaket, spolupráce při slavnostním vyhlášení výsledků 

soutěže v Lysé nad Labem, spolupráce při zajištění prezentace soutěže na výstavě Zemědělec 2015 v Lysé 

nad Labem, spolupráce při zajišťování prezentací značky Regionální potravina formou ochutnávek, 

spolupráce při zajištění Marketinkového fóra, spolupráce při zajištění propagačních materiálů. KIS 

zveřejňuje na svých webových stránkách informativní články o soutěži, vítězích, ochutnávkách, 

slavnostním předání ocenění, farmářských trzích, ale i o bezpečnosti potravin a také o nebezpečnosti 

některých potravin.  

Ochutnávky vítězných potravin proběhli po celém Středočeském kraji 

13.6.2015 10 - 15 hod Čáslavské slavnosti Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova 

14.6.2015 14 - 18 hod Přílepské ladění Velké Přílepy, Praha západ 

18.6.2015 7 - 12 hod Trhy ve Slaném  Slaný, Masarykovo náměstí 

19.6.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 

20.6.2015 7 - 12 hod Příbramské farmářšké trhy Příbram, Dvořákovo nábřeží 

23.6.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Beroun, Husovo náměstí 

25.6.2015 13 - 17 hod Farmářské trhy Dolní Břežany, náměstí Na Sádkách 

17.9.2015 7 - 12 hod Trhy v Rakovníku Rakovník, Husovo náměstí 

18.9.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Kolín, Karlovo náměstí 

19.9.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Benešov, Masarykovo náměstí 

26.9.2015 10 - 14 hod 
Podbrdský farmářský a 
řemeslný trh Rožmitál p. Tř., Palackého 10 

8.10.2015 9 - 17 hod 
Výstava Zemědělec a Náš 
Chov Lysá nad Labem, Masarykova 

9.10.2015 9 - 17 hod 
Výstava Zemědělec a Náš 
Chov Lysá nad Labem, Masarykova 

10.10.2015 9 - 17 hod 
Výstava Zemědělec a Náš 
Chov Lysá nad Labem, Masarykova 

11.10.2015 9 - 17 hod 
Výstava Zemědělec a Náš 
Chov Lysá nad Labem, Masarykova 
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Ochutnávka Regionálních potravin 
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Ocenění výrobci v Lysé nad Labem 

Stánek na výstavišti v Lysé nad Labem 
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Propagace vysokého odborného školství 

Podpořili jsme konání Marketinkového fóra 18. 11. 2015 v zasedací místnosti České zemědělské 

univerzity v Praze, kde k zemědělcům a potravinářům hovořili profesoři i děkani z této velice prestižní 

zemědělské university. Hovořili se zemědělci o mléku, masu (hovězí, vepřové, drůbeží), erozi a utužování 

půdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketinkové fórum 
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CHKO BRDY 

Ve spolupráci s MAS PODBRDSKO jsme pořádali seminář k CHKO BRDY. Prezentaci s následnou 

diskuzí vedl Mgr. Bohumil Fišer, vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy. Seminář byl koncipován tak, že Mgr. 

Fišer představil faunu a floru, která se nachází v budoucím CHKO. Hovořil také o možnostech turismu, 

domu přírody, ale také o určitých omezeních pohybu turistů, které v CHKO také musí být. Více než hodina 

byla věnována dotazům přítomných, z kterých bylo zřejmé, že otázka vzniku nového CHKO lidi zajímá. 

Semináře se zúčastnilo 50lidí z řad starostů, neziskovek, ochranářů i veřejnosti. Na semináři byl 

představen KIS, jako pořádající organizace a rozdávány letáky, bločky, záložky a propisky KIS.  

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/ImOXi78Smc9ENcl7gy24Lg7ELqkgS1MFOsDazR_l07YwUvsdaqaK3Uh_EgFUCx6NUZcqGV8/DSC06146.JPG
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Hospodaření za rok 2015 

 

Rozvaha 

Aktiva v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 46 

Dlouhodobý hmotný majetek 310 

Oprávky k dlouhodobému majetku -356 

Pohledávky 15 

Finanční majetek 1643 

Aktiva celkem 1658 

  

Pasiva v tis. Kč 

Základní jmění 4 

Závazky  27 

Výsledek hospodaření 216 

Jmění 1411 

Pasiva celkem 1658 
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Výkaz zisku a ztrát 

Náklady 

činnost (v tis. Kč) 

hlavní hospodářská 

Spotřebované nákupy 68 31 

Služby 258 195 

Osobní náklady 425 11 

Daně a poplatky  1 0 

Ostatní náklady 4 0 

Náklady celkem 756 237 

   

Výnosy 

činnost (v tis. Kč) 

hlavní hospodářská 

Tržby za vlastní výkony 176 534 

Provozní dotace 500 0 

Výnosy celkem 676 534 

      

Výsledek hospodaření -80 297 
 

 

Dokumenty jsou uloženy v sídle KIS Středočeského kraje o.p.s., Příbram V, Poštovní 4. 

 

Výroční zpráva za rok 2015 byla schválena Správní a Dozorčí radou dne 17. 5. 2016. 

 

 


