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Exkurze  praktická ukázka  

kontroly podmíněnosti – pěstování rostlin - GAEC 
 
Od 1. 1. 2011 zavádí Česká republika do kontrol podmíněnosti povinně 7 nových zákonných požadavků na hospodaření (SMR). 
Tentokrát jsou všechny nové SMR zahrnuty do jedné oblasti „Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin“. V rámci systému kontrol se 
s nimi zemědělci budou setkávat jako se SMR 9 – 15. Zahrnují používání a skladování přípravků na ochranu rostlin, zákaz používání 
některých veterinárních přípravků a léčiv u zvířat určených k produkci potravin, potravinové právo obecně, tzv. „potravinový balíček“, 
prevenci, tlumení a eradikaci vybraných nákaz zvířat a nákaz přenosných ze zvířat na člověka. Do kontrol podmíněnosti také vstoupí 
další státní dozorové organizace jako Státní veterinární správa, Ústav pro kontrolu veterinárních léčiv a biofaktorů a Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. Od 1. 1. 2010 platí nové podmínky „Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)“, které jsou 
rovněž součástí kontrol podmíněnosti. Agentura ZERA, o. s. pro vás připravila soubor odborných seminářů a exkurzí, na kterých se 
dozvíte, co bude v rámci nových SMR a GAEC po zemědělci požadováno, jak se budou kontrolované požadavky hodnotit a jak je 
potřeba se na kontroly připravit. Při exkurzích do vybraných zemědělských podniků vám inspektoři státních dozorových organizací 
předvedou, jak bude postupováno při kontrole na místě a odpoví na vaše praktické otázky. Lektorskou činnost a ukázky vzorových 
kontrol na místě zajišťují lektoři a pracovníci Ministerstva zemědělství a státních dozorových organizací, které jsou kontrolami 
podmíněnosti pověřené. 
 
TERMÍN: pátek 5. 11. 2010 zahájení v 8.30 hod.  
 
SRAZ: ZERA, o.s. V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou (budova Česko rakouského centra) zahájení v 8.30 hod 
 
MÍSTO KONÁNÍ: NIVA - ČIKOV, s.r.o., Čikov 75, 675 78  Číkov 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Praktická ukázka kontroly standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. 
Lektor: Ing. Ondřej Krym, ředitel systémové podpory SZIF Praha 
Lektor: inspektoři SZIF. 
 
 

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich 
www.zeraagency.eu  Kapacita semináře je omezena.  

Kontakt: 568 620 070, mobil: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu 
 
 

 
 


