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Nositel statutu: Krajské informační středisko pro rozvoj 

zemědělství a venkova Středočeského kraje podporováno 

Ministerstvem zemědělství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

 

Předkládám Vám výroční zprávu Krajského informačního střediska 

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

hospodaření v roce 2012. 

 

Bc. 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: Bc. Gabriela Jeníčková, ředitelka společnosti 

Kontakty: tel: 721 315 260 

                  e-mail: kis.stredocesky@seznam.cz 

                  web: www.kis-stredocesky.cz 

 

 

mailto:kis.stredocesky@seznam.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, Zemědělské agentury 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. Mikoláš Jaroslav 

předseda Regionální agrární komora 
Středočeského kraje 

Horáková Alena 

člen Zemědělský svaz České 
republiky, územní organizace 
Příbram a Beroun 

Mašek Bohuslav 

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  

Příbram II, Žižkova 489, PSČ 261 01  

Identifikační číslo: 26535572  
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Činnost KIS v roce 2012 
 

Společnost KIS Středočeského kraje pokračovala v činnosti podle plánu činnosti pro dotační titul 9 F 

e Podpora poradenství v zemědělství. 

 

 Společnost udržuje a aktualizuje vlastní webové stránky www.kis-stredocesky.cz, počet shlédnutí od 

založení webových stránek je 9 689 163. Společnost posílá pravidelně aktuální informace ze zemědělství, 

potravinářství a rozvoje venkova ve formě elektronického magazínu a měsíčního kalendáře. Z finančního 

hlediska a s předpokladem, že skoro všichni zemědělští podnikatelé a obce mají e-mailové schránky, klasickou 

poštou neposíláme nic. V kanceláři KIS je možné se informovat o zemědělské problematice v rámci pracovní 

doby zaměstnance KIS. Na mobilním telefonu prakticky kdykoliv. 

 

V roce 2012 došlo ke krácení finančních prostředků na všechna krajská informační střediska v ČR. Od 

původně plánované dotace na provoz 400 000,- Kč, obdrželo každé informační středisko 280 000,-Kč. O 

krácení dotace byl KIS informován koncem srpna 2012. Díky této skutečnosti bylo hospodaření společnosti 

v roce 2012 ztrátové. 

 

 V rámci spolupráce se zemědělskými organizacemi jsme se účastnili 7 jednáních či schůzí 

zakladatelských organizací,  jednání krajských informačních středisek, různých vzdělávacích akcí, seminářů a 

kurzů. Ve spolupráci s ostatními KISy jsme zajistili informační stánek na výstavě Země živitelka 2012 

v Českých Budějovicích, pravidelně se účastníme jednání Krajského koordinačního výboru Sítě pro 

zemědělství a venkov . 

  

Kromě činnosti hrazené z dotací společnost provozovala doplňkovou činnost, tj. organizování 

seminářů mimo plán činnosti pro MZe. Společnost uspořádala spolu s místními okresními zemědělskými 

organizacemi a zemědělskými agenturami celkem 8 seminářů, po celém kraji na témata: jarní kolo podávání 

žádostí o přímé platby a platby z osy II PRV, Nitrátová směrnice a ochrana vod, kontrola podmíněnosti cross 

compliance, GAEC a krajinné prvky, ekologická újma. Semináře byly pořádány s využitím finančních 

prostředků ÚZEI Praha a Krajské sítě pro zemědělství a venkov. 

 

Krajské informační středisko bylo hlavním subdodavatelem při organizaci soutěže STŘEDOČESKÁ 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Soutěž byla vyhlášená a finančně podporovaná Státním zemědělským a 

intervenčním fondem. K zajištění celé soutěže bylo nutné: vytvořit metodiku, oslovit výrobce, technicky 

zajistit hodnotitelskou komisi, vytvořit letáky a katalogy s vítěznými potravinami, zajistit a provozovat stánek 

na Zemi živitelce a v Lysé nad Labem, zajistit medializaci v denících a v rádiu po celém Středočeském kraji, 

zorganizovat slavnostní předání ocenění v Lysé nad Labem. 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/
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Hospodaření za rok 2013 

 

Rozvaha 

Aktiva v tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 301 

Pohledávky 0 

Finanční majetek 1114 

Aktiva celkem 1114 

  

Pasiva v tis. Kč 

Základní jmění 4 

Závazky  2 

Výsledek hospodaření 126 

Jmění 982 

Pasiva celkem 1114 
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Výkaz zisku a ztrát 

 

Náklady 

činnost (v tis. Kč) 

hlavní hospodářská 

Spotřebované nákupy 55 35 

Služby 105 81 

Osobní náklady 367 0 

Ostatní náklady 3 0 

Náklady celkem 530 116 

   

Výnosy 

činnost (v tis. Kč) 

hlavní hospodářská 

Tržby za vlastní výkony 0 270 

Ostatní výnosy 2 0 

Provozní dotace 500 0 

Výnosy celkem 502 270 

      

Výsledek hospodaření -28 154 
 

 

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

 

Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena Správní radou dne 12. 3. 2014. 

 

 


