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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 2013. 

 

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@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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Zhodnocení činnosti KIS v roce 2013 

Tématická náplň informačního působení v roce 2013: 

-           Společná zemědělská politika 

- Informační podpora Programu rozvoje venkova – PRV (EAFRD), PGRLF 

- Informace ke kontrole podmíněnosti, tzv.  Cross – compliance 

- Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe 

-  Informační podpora poradenství  

-  Informace v oblasti prvovýroby zemědělských produktů  

-  Informace k tématice potravinová bezpečnost 

- Poskytování vstupních konzultací 

-            Propagace značky Středočeská Regionální potravina 

-            Propagace regionálních výrobků 

-            Propagace středního odborného školství ve Středních Čechách 

 

Krajské informační středisko Středočeského kraje (dále jen KIS) poskytuje osobní a 

telefonické konzultace lidem, kteří mají zájem o informace ohledně společné zemědělské politiky, 

finanční podpoře z PRV, PGRLF, potravinářství, školství a venkova. Páteří informační činnosti KIS jsou 

webové stránky www.kis-stredocesky.cz a elektronicky vydávaný Informační magazín. 

KIS s pracovníky MZe konzultuje průběžně činnost a zapojení KIS do Sítě pro zemědělství a 

venkov. Přebírá informace z webových stránek a z publikací MZe, SZIF, Středočeského kraje, 

veterinární správy, zemědělské a potravinářské inspekce, UZEI a ostatních KIS. Se zaměstnanci AZV 

Příbram konzultuje složitější dotazy klientů. Se všemi okresními AZV spolupracuje KIS při 

informačních a konzultačních akcích pro zemědělskou veřejnost ve Středočeském kraji. Společně 

pořádají konzultace k problematice dotací, C-C, GAEC, nitrátové směrnici, sítě pro zemědělství a 

venkov, ekologické újmě.  

Tiskoviny, které od MZe  KIS obdrží, jsou k dispozici na infopultě chodby, kde sídlí KIS. 

Materiály, které souvisí s tématem pořádané konzultační akce, jsou při ní distribuovány. ÚZEI 

poskytuje KIS informační podporu a formální redakci internetových stránek. V listopadu UZEI pro 

KISy uspořádali seminář – informačně-konzultační kurz k obsluze webových stránek. I v případě, kdy 

webové stránky obsluhuje jedna osoba od doby vzniku KIS, byl tento kurz velice přínosný.  

http://www.kis-stredocesky.cz/
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Lesy ČR poskytují KIS tiskové zprávy a informace o hospodaření v lesích. Tyto informace jsou 

pravidelně zveřejňovány v Informačním magazínu a na stránkách KIS.  

V roce 2013 byla navázána užší spolupráce s místními akčními skupinami (dále jen MAS) ve 

Středočeském kraji. MAS posílají své články k uveřejnění na webu KIS a v Informační zpravodaji a 

spolupráce funguje i obráceně, kdy oni zveřejňují naše články.  

S ostatními krajskými informačními středisky je konzultován plán činnosti na aktuální rok, 

soutěž Regionální potravina, spolupráce při přípravě prezentace a zajištění informačního stánku KIS 

na Zemi živitelce v Českých Budějovicích v srpnu 2013. KIS Středočeského kraje měl službu na stánku 

první den výstavy a stánek byl po celý den velice navštěvován.  

Všechny důležité informace dostávají klienti přehledně tříděné v elektronickém Informačním 

magazínu, který si získal velkou oblibu a klienti práci KIS hodnotí kladně. Informační magazín je též 

zveřejněn na webových stránkách KIS, k nahlédnutí široké veřejnosti. Informační magazín obsahuje 

tiskové zprávy MZe, MŽP, SZIF, Středočeského kraje, pozvánky na semináře a akce, odkazy na 

zákony, články o regionálních potravinách, zprávy z činnosti MAS a obcí atd.  

Ve spolupráci se zakladatelskou organizací Regionální agrární komorou Středočeského kraje 

byl již po čtvrté vypracován projekt a přihláška do výběrového řízení SZIF na projekt „Středočeská 

Regionální potravina“. Ve výběrovém řízení jsme uspěli a KIS se aktivně jako subdodavatel podílí na 

již 4. ročníku této soutěže. 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. Součástí projektu Středočeská Regionální 

potravina je vyhlášení výzvy k přihlášení do soutěže pro potravinářské podniky a kompletní 

uspořádání zasedání hodnotitelské komise, kde se přihlášené vzorky potravin ochutnávají a hodnotí. 

Nedílnou součástí projektu jsou ochutnávky, kterých bylo v tomto roce 10 po celém Středočeském 

kraji. Slavnostní ocenění vítězným potravinářům bylo předáno jako každoročně na podzim v Lysé 

nad Labem u příležitosti konání výstavy Zemědělec 2013. Na výstavišti bylo možné všechny oceněné 

potraviny ochutnat a zakoupit ve stánku Středočeské Regionální potraviny. Poslední akcí v roce 2013 

bylo listopadové Marketinkové fórum konané na Čapím hnízdě okres Benešov, kde bylo možné 

všechny vítězné potraviny roku 2013 ochutnat.  

KIS zařadilo do Informačního magazínu i na webové stránky pravidelné informace o 

závadných výrobcích a proběhlých kontrolách ze strany potravinářské a veterinární inspekce.  
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KIS aktivně spolupracuje se Střední zemědělskou školou v Poděbradech: studenti této školy 

aktivně pomáhali na výstavišti v Lysé nad Labem při zajištění ochutnávek vítězných výrobků v soutěži 

Středočeská Regionální potravina a při slavnostním předávání plaket a diplomů vítězům v soutěži 

Středočeská Regionální potravina. Mezi další vedlejší náplně práce KIS za finanční pomoci UZEI nebo 

Sítě pro zemědělství a venkov patří pořádání seminářů. V letošním roce byli uspořádány jarní 

semináře k dotacím (SAPS, Agroenvi, LFA) následovány konzultacemi k povinnostem, které musí 

zemědělci plnit (C-C, GAEC, potřebné evidence, deníky, výpočet ekologické újmy apod.). Další 

semináře proběhli na podzim k nitrátové směrnici, kontrolám správné zemědělské praxe, ekologické 

újmě atd. Na webových stránkách v roce 2013 začali být uveřejňovány prezentace z proběhlých 

seminářů. 

Na jaře 2013 KIS Středočeského kraje požádalo o dotaci z programu PRV opatření I. 3.1 Další 

odborné vzdělávání a informační činnost. KIS byl v žádosti úspěšný a v roce 2014 tyto semináře ve 

Středočeském a Pardubickém kraji budou probíhat. 

 

 
Předávání ocenění vítězným výrobců soutěže Středočeská Regionální potravina 2013 v Lysé nad Labem 
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Stánek Středočeské Regionální potravina v Lysé nad Labem 
 

 
Stánek Středočeské Regionální potravina v Lysé nad Labem 
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Ochutnávka vítězných výrobků v Benešově 
 

 
Ochutnávka vítězných výrobků na Marketinkovém fóru 
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Seminář k dotacím, C-C, GAEG v Krásné Hoře nad Vltavou 
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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. 

 

 


