
         Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační magazín vydává Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s.,  

Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

IČO: 27233162, tel.: 721 315 260, mail: kis.stredocesky@atlas.cz, www.kis-stredocesky.cz 

INFORMAČNÍ 

MAGAZÍN 

LEDEN 2023 
 

 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz


         Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

 

Ohlašování úhorů (U) a umožnění změn z kultur G a 

T na U 

11.1.2023 

Vážení uživatelé, na základě Vašich četných dotazů ohledně ohlašování úhorů 

(U) a změn ostatních kultur na U v LPIS za účelem vyčlenění neprodukčních 

ploch uvádíme základní informaci pro žadatele. Podrobnější informace naleznete 

po prokliku novinky. 

1. Ohlášení změny kultury na úhor (U) v roce 2023 může probíhat až do jednoho dne 

před podáním jednotné žádosti. Předstih jednoho dne v ohlášení změny kultury před 

dnem podání žádosti je nutný proto, aby došlo k zúčinění změny v LPIS a změna se 

promítla do žádosti. 

2. Novela nařízení vlády č. 307/2014 Sb., umožní mimo jiné nově změny z kultur G 

(travní porost na orné půdě) a také z T (trvalý travní porost) na kulturu U. V případě 

změny z G a T na U nebude nutné fyzicky pozemek rozorávat a zakládat porost 

zeleného úhoru znovu. 

3. V případě změny z kultury T na U je podmínkou, že se daný díl půdního bloku musí 

stát součástí deklarace neprodukčních ploch v rámci DZES 8 anebo ekoplatby. V 

případě, že nebude součástí této deklarace, pak se bude tato změna považovat za 

rozorání kultury T s příslušnými sankcemi v případě změny na environmentálně 

citlivých plochách („červené plochy“ v LPIS) a návaznou povinností jejich zatravnění, 

nebo s případnou povinností provést zatravnění za náhradu u žadatelů o ekoplatbu u 

T mimo oblasti environmentálně citlivých ploch. 

4. Nadále bude počítána doba tzv. dozrávání kultury G nebo U s tím, že maximální 

doba trvání těchto kultur činí 5 let a po vypršení této lhůty dochází k překlopení do 

kultury T. Do této pětileté lhůty se však nezapočítává rok, ve kterém byla kultura U 

součástí deklarace ploch EFA v rámci greeningu nebo bude kultura U součástí 

deklarace neprodukčních ploch v rámci DZES 8 či ekoplatby. 

5. Ohlášení změny z kultur G/T na U bude v LPIS umožněno poté, co novela nařízení 

vlády č. 307/2014 Sb., nabude účinnosti, což lze předpokládat v průběhu března 2023. 

Do této doby bude pozastaveno tzv. „dozrávání“ DPB s kulturou G, a jestliže u 

některých DPB svítí příznak dozrání 5 let, bude uživateli umožněno, aby se po nabytí 

novely nařízení vlády č. 307/2014 Sb. rozhodl, zda na DPB bude chtít kulturu U anebo 

dojde ke změně na T. 

Zdroj. MZe 
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Výzva k podávání projektů na činnost 

Demonstračních farem v roce 2023 

6.1.2023 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru průřezových 

činností a zemědělských informací Výzvu pro podávání projektů v rámci 

dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2023. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství 

České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc 

zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů 

udržitelných způsobů hospodaření. 

Příjem projektů bude probíhat do 6. února 2023. 

Celková alokace dotačního programu 9.F.m. pro rok 2023 je 15 mil. Kč. 

Přílohy 

 Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 

2023   (PDF, 614 KB) 

Zdroj: MZe 

 

 

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy 

Jedná se o třetí aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnout 

nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze 

půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak 

hospodařit v souladu se standardem DZES 5. K prvnímu vydání příručky došlo 

v roce 2011 a k druhému v roce 2014. 

Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovaných 

změnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámci 

Monitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní kalkulačce a dalších nástrojích 

týkajících se problematiky eroze půdy a hospodaření na erozně ohrožených půdách. 

Přílohy 

 Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy   (PDF, 19 MB) 

 

Zdroj: MZe 

 

https://eagri.cz/public/web/file/716110/Vyzva_9.F.m_2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/716110/Vyzva_9.F.m_2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/293635/MZE_prirucka_ochrany_proti_erozi_zemedelske_pudy_2017.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/716110/Vyzva_9.F.m_2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/716110/Vyzva_9.F.m_2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/293635/MZE_prirucka_ochrany_proti_erozi_zemedelske_pudy_2017.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/293635/MZE_prirucka_ochrany_proti_erozi_zemedelske_pudy_2017.pdf
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 

Vzdělávací program Ministerstva zemědělství. 

Na poradě vedení č. 44/2020 byl projednán a schválen dodatek ke „Kurzu pro výkon 

obecných zemědělských činností“, v rozsahu 300 hodin, č. j. 35271/2010 - 13090, ze 

dne 14. 12. 2010, který byl dne 2. 12. 2020 podepsán panem ministrem. 

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční 

výuku distanční formou vzdělávání s podporou digitálních technologií, s výjimkou 

tematického celku praxe, a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situací. 

Všechny ostatní podmínky kurzu zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2 ze dne 17.1.2023 níže v odkazu. 

Přílohy 

 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností   (DOC, 164 KB) 

 Osnova absolventského projektu   (DOC, 25 KB) 

 Deník praxe KOZČ   (DOC, 46 KB) 

 Dodatek ke Kurzu pro výkon obecných zemedělských činností   (PDF, 

116 KB) 

 Dokatek č. 2 ze dne 17. 1. 2023   (PDF, 255 KB) 

 

Zdroj: MZe 

 

EVIDENCE HNOJENÍ - aktuální informace k 

povinnosti elektronického předání 

16.1.2023 

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v 

letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31. 1. 2023) 

odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022. 

Od 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, která 

zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha 

povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech (včetně evidence pastvy) 

použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích (dále jen „evidence hnojení“). 

Podrobnosti vedení evidence hnojení zpřesňuje prováděcí vyhláška k zákonu o 

hnojivech č. 377/2013 Sb., v platném znění. 

Nově se v evidenci hnojení také zaznamenává datum výsevu/sadby plodiny, 

datum sklizně/zapravení plodiny a také výnos plodiny, a to jak hlavního produktu 

(zrno, semeno, hlízy, bulvy), tak vedlejšího produktu (sláma, chrást, nať). 

https://eagri.cz/public/web/file/101886/Kurz_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnosti.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101888/Osnova_absolventskeho_kurzu.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101890/Denik_praxe_KOZC.doc
https://eagri.cz/public/web/file/666137/Dodatek_ke_Kurzu_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnost_fin..pdf
https://eagri.cz/public/web/file/666137/Dodatek_ke_Kurzu_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnost_fin..pdf
https://eagri.cz/public/web/file/717243/Dokatek_c._2__ze_dne_17._1._2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/101886/Kurz_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnosti.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101886/Kurz_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnosti.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101888/Osnova_absolventskeho_kurzu.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101888/Osnova_absolventskeho_kurzu.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101890/Denik_praxe_KOZC.doc
https://eagri.cz/public/web/file/101890/Denik_praxe_KOZC.doc
https://eagri.cz/public/web/file/666137/Dodatek_ke_Kurzu_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnost_fin..pdf
https://eagri.cz/public/web/file/666137/Dodatek_ke_Kurzu_pro_vykon_obecnych_zemedelskych_cinnost_fin..pdf
https://eagri.cz/public/web/file/717243/Dokatek_c._2__ze_dne_17._1._2023.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/717243/Dokatek_c._2__ze_dne_17._1._2023.pdf
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Povinnost evidence výnosů se nevztahuje na trvalé travní porosty. Vyhláška 

umožňuje tyto údaje vést i samostatně. 

Zákon navíc stanovuje povinnost pro zemědělské podnikatele vedoucí evidenci 

hnojení v elektronické podobě ji za kalendářní rok elektronicky předat do 

Jednotného úložiště dat evidence hnojení. Tato aplikace umí zpracovat i přijmout 

data evidence hnojení vedené v Portálu farmáře, komerčních softwarech i ve 

speciálním Excelovém souboru připraveném Ministerstvem zemědělství. 

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala 

v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31. 1. 2023) 

odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022. 

Všechny výše zmíněné náležitosti lze evidovat v aplikaci EPH na Portálu farmáře, ale 

i v běžném komerčním software určeném k vedení zemědělských evidencí. Návod pro 

vyplňování výnosů a zaslání dat do jednotného úložiště z EPH je zveřejněn na 

odkazu EPH_Zadavani_vynosu.pdf (eagri.cz) 

Ministerstvo zemědělství navíc připravilo excelový soubor s předepsanou strukturou, 

který umožňuje vedení evidence (Vedení evidence hnojení v MS Excel (Portál farmáře, 

eAGRI) a také videonávod  k jeho vyplňování (Vedení evidence hnojení v MS Excel 

(Portál farmáře, eAGRI). 

Předepsanou strukturou se rozumí zejména vazba na číselníky plodin a hnojiv a dále 

vazba na nové číselníky produktů a užitkových směrů ve vazbě na jednotlivé plodiny. 

Zemědělec bude mít možnost Excelový soubor do aplikace nahrát a v případě 

nesrovnalostí data před odesláním v aplikaci upravit. 

Proces předání dat probíhá obdobně, jako fungovalo např. předání dat pro účely 

statistiky použití přípravků na ochranu rostlin anebo odesílání hlášení pohybů zvířat 

do ústřední evidence. V případě nekonzistence dat je zobrazen chybník, po opravení 

chyb je možné provádět odeslání evidence opakovaně. Předání v jiném formátu než 

výše popsaných není možné. 

Evidence hnojení (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

Zdroj: MZe 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

POZOR AKTUALIZACE 

Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v 

elektronické formě 

26.1.2023 

Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změně povinnosti ve vedení 

evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu 

(poprvé do 31. 1. 2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, která byla pro zemědělce 

nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Ffile%2F707943%2FEPH_Zadavani_vynosu.pdf&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0dRsgn9BGMXf7WImXs684p9S9g6kmqoynwm39Wvw1OU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Ffarmar%2FLPIS%2Fnovinky%2Fvedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel.html&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3HnT7vQB8JzNqyBEjkC30KdkeVfykrpug3yxJOBYhJo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Ffarmar%2FLPIS%2Fnovinky%2Fvedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel.html&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3HnT7vQB8JzNqyBEjkC30KdkeVfykrpug3yxJOBYhJo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Ffarmar%2FLPIS%2Fvideonavody%2Fvedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel-1.html&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6f8QCuFaFyWDbxmf9XH4Wj5jv2yXoj5py%2BqCMZx4hRM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Ffarmar%2FLPIS%2Fvideonavody%2Fvedeni-evidence-hnojeni-v-ms-excel-1.html&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6f8QCuFaFyWDbxmf9XH4Wj5jv2yXoj5py%2BqCMZx4hRM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fukzuz%2Fportal%2Fhnojiva-a-puda%2Fhnojiva%2Fkontrola-hnojiv%2Fevidence-hnojeni%2F&data=05%7C01%7Ckristina.svobodova%40ukzuz.cz%7C5ba9594b1a0249cb296d08daf7a5566f%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C638094586738501161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lfik57U5Wyi%2FF%2FSej%2BsFVYNWm4We6BkeA8NuK3x9Vmc%3D&reserved=0
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zkoušení zemědělských půd s účinností od 1. 1. 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o zcela novou formu vedení evidence o použití hnojiv a dosažených výnosech, bude 

pro letošní rok, s ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských 

subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání 

evidence do jednotného úložiště po 31. 1. 2023, a to až do 31. 3. 2023. Předání 

evidence v elektronické podobě do úložiště po 31. 1. 2023 do 31. 3. 2023 tedy nebude 

považováno za porušení zákona o hnojivech. 

Zdroj: MZe 

 

V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro 

ekoplatbu 

19.12.2022 

Pásy kolem vod mají v LPIS charakter tzv. „referenčních“ pásů, na který musí 

žadatel o ekoplatbu vytvořit v praxi ochranný pás s porostem trav nebo jejich 

směsí, případně s maximálně 10%-ním podílem nízkovzrůstých dusík vázajících 

plodin. Referenční pás znamená, že se jedná o minimum, které musí být v terénu 

pokryto, v praxi se bude jednat zpravidla o pás delší podle možností a dispozic 

každého příslušného dílu půdního bloku. Do tzv. neprodukčních ploch se pak 

započítává skutečné velikost pásu až do šíře 30 metrů od hranice dílu půdního 

bloku. Více informací získáte po prokliknutí nadpisu novinky. 

Pojetí pásů kolem vod v LPIS 

Pásy kolem vod jsou vymezeny na DPB s kulturami R, U a G, přičemž vlastní 

povinnost založení pásů pro ekoplatbu je povinná na pouze kultuře R.  Na 

kulturách G a U vznikají pásy kolem vod v LPIS proto, aby v případě změny kultury 

na R zemědělec dopředu věděl, že tam vznikne povinnost vyčlenit pás kolem vod. 

Pásy vznikají při hranicích DPB, které se nacházejí ve vzdálenosti 

1. do 6 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený 

pro základní ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 6 

metrů  - takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný 

rozsah“ (PKVZ-PR). 

2. do 10 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený 

pro prémiovou ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 12 

metrů  - takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný 

rozsah“ (PKVP-PR). 

Kde v LPIS pásy naleznete? Pro více informací klikněte zde: 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/v-lpis-byla-zverejnena-vrstva-

pasu-kolem.html 

Zdroj: MZe 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/v-lpis-byla-zverejnena-vrstva-pasu-kolem.html
https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/v-lpis-byla-zverejnena-vrstva-pasu-kolem.html


         Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

 

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022 

– 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ 

V Praze dne 23. ledna 2023 

Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve znění nařízení vlády 33/2022 Sb., 

zveřejňuje SZIF finanční částku určenou na dotace na včelařská opatření provedená 

v přechodném období vymezeném od 1. 8. do 31. 12. 2022. Tato opatření jako podpora 

v rámci včelařských programů podle čl. 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou 

spolufinancována EU z prostředků zemědělského rozpočtového roku 2023. V souladu 

s přílohou X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (nařízení o 

strategickém plánu SZP) činí příspěvek Unie na rozpočtový rok 2023 částku 2 121 528 

EUR. Příspěvek Unie včelařským programům odpovídá 50 % výdajů hrazených 

členskými státy na tyto programy. 

Pro přepočet finanční částky v Kč má být použit v souladu s čl. 31a nařízení v 

přenesené pravomoci (EU) 2022/127 směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2022 ve výši 

24,116 CZK/EUR. 

Ing. Michal Barbuš, v.r.,  

SZIF, vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace 
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Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Zemědělská prvovýroba  
a ekologické zemědělství 

 

Termín a místo konání: 
21. 2. 2023, Poštovní 4, Příbram V (zasedací místnost) 

 

Program:  

8:45 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 11:00 přednášející: Ing. Klára Vrchotová, ABCERT  

- Problematika živočišné a rostlinné výroby v režimu ekologického zemědělství 

- souběh konvenčního a ekologického hospodaření 

- Udržení orné půdy v dobré kondici 

- Vstup do ekologického zemědělství, systém kontrol, komunikace s kontrolními 
institucemi 

- Zkušenosti z kontrol 

- Faremní zpracování, značení potravin v ekologickém zemědělství 

11:00 - 11:15   přestávka 

11:15 – 12:15  přednášející: Lenka Lexová 

- Dotační poradenství týkající se ekologického hospodaření 

12:15 – 13:00 Diskuze, závěr 

Cílová skupina: zemědělští prvovýrobci a faremní zpracovatelé 

Vložné na semináři není. Nutné potvrzení účasti na zs.pribram@c-box.cz (Jméno, 
příjmení, IČO). Kapacita sálu je omezená na 30 lidí. 

 

 Jeníčková Gabriela 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci Dotačního projektu 9.F.e. 
Regionální přenos informací ve spolupráci se  Zemědělským svazem územní organizací 

Příbram a Beroun 

 

mailto:zs.pribram@c-box.cz
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Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun  
P o š t o v n í 4, 261 01 Příbram V 
tel: 721315260 ●  e-mail zs.pribram@c-box.cz   

 

 

 

Pozvánka na seminář Ing. Bohumíra Holečka 
(auditor a daňový poradce, Organizační kancelář Praha-Písek) 

 

na téma Účetní a daňová závěrka za rok 2022 a změny pro 

rok 2023 

Program: 
Právní rámec  
A.   Účetnictví zemědělského podniku – změny a vývoj 
B.   Soustava daní a její vývoj  
C.   Zákon o daních z příjmů – změny účinné od roku 2022 
D.   Zákon o daních z příjmů – další vývoj  
E.   Další vybrané problémy, změny limitů 
F.   Daň z přidané hodnoty – poslední vývoj + změny 
 

Seminář je určen pro předsedy, jednatele, ředitele a ekonomy včetně účetních  
a proběhne 

 

v pondělí 6. února 2023 od 9hod. (8,30 - 9h prezence) 
 

Místo konání: Středověký hostinec U Pletánků, Zdabořská 61, 261 01  Příbram V-Zdaboř,  
                        GPS: 49.6680361N, 13.9893733E                                                     
 
Organizační zabezpečení:   

    - účast je nutné nahlásit na zs.pribram@c-box.cz (podklady vám budou zaslány na přihlašovací 
mail týden před seminářem)    

                         
 
  Cena za seminář – pro členy ZS Příbram a Beroun - zdarma         
                           – pro ostatní – 1.000Kč / osobu (úhrada hotově na místě) 

 
                        
 
Těšíme se na Vaši účast, zajištěn oběd v hostinci. 
 
 
 
V Příbrami 11. ledna 2023 
 
Vyřizuje: Ing. Gabriela Jeníčková 
                                                                               Ing. Marie Červenková                                                       
                                                                            předsedkyně ÚO ZS územní    
                                                                           organizace Příbram a Beroun  

 

mailto:zs.pribram@c-box.cz

