
 
 

           
 

Pozvánka 

 na vzdělávací akci 
„Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti  

od roku 2019 - počítačový kurz.“ 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk) 
a Krajské informační středisko Jihomoravského kraje (KIS JMK) 

ve spolupráci a v gesci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 
a s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují 

pozvat (na základě Vaší přihlášky) na vzdělávací akci-kurz na téma: 
 

„Změna erozní ohroženosti od roku 2019“, 
 

který se uskuteční 
  

čtvrtek 9. května 2019 od 8:00 hodin do 12:30 hodin 
 

Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
budova A, odborná učebna č. 416, 5. podlaží 

 

 

Cíl semináře: 
poskytnout metodické vysvětlení přístupu k novému znění standardu DZES 5 a 7 platnému 
od 1. ledna 2019 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k řešení eroze v souladu s 
požadavky stanovenými Ministerstvem zemědělství (MZe).  

Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS vytvářet 
protierozní opatření tak, aby byli schopni podat Jednotnou žádost pro rok 2019 
prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘ v souladu s novým zněním standardu DZES 5 a 7. 
 
„Osobní údaje uvedené v prezenční listině a v přihlašovacích dokumentech jsou potřebné pro 
účely stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
respektive Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě 
§ 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
  



 

Program semináře: 

 
1. Aktuální stav DZES, změny legislativy, minimální pokryv půdy (4+), klasifikace 

plodin pro erozi, pro rok 2019 zůstává stále v platnosti DZES 4, klasifikace 
plodin pro erozi 
 

2. Půdoochranné technologie obecně, uznané půdoochranné technologie pro 
SEO plochy, uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy 

 
3. Praktické příklady DZES 5, kreslení erozních pozemků, zákres obsevů, zákres 

pásu, kontrola správnosti řešení eroze  
 

4. Odpovědi na dotazy – z přihlášek a diskuze 
 
 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních 
nebo technických důvodů nezbytné. 
 
 
 
Organizační pokyny a doporučení: 
 

- !!!Doneste si vlastní přístupové údaje do Portálu Farmáře (k přístupu na 
registr v LPIS svých pozemků)!!! 
 

- Případné, již známé problémy do dotazů a diskuze, zašlete obratem na 
adresu rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz 

 
- Pokud můžete, doneste si s sebou vlastní notebook, z důvodu jištění účelu Vaší 

účasti na semináři při případné nefunkčnosti školících notebooků.  
 

- Přihlášení k účasti na Vámi zvoleném termínu bude akceptováno do 
naplnění kapacity učebny, dle pořadí došlých přihlášek. V případě počtu 
nad kapacitu, budete kontaktováni k přesunu na termín s volnou 
kapacitou. 

 
 
Účast na semináři je bezplatná. 
 
 
V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na:  

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., RAK Jmk – tel. 607 612 772 

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk - tel.: 725 035 960  

Kateřina Patočková, RAK Jmk - tel.: 601 563 794  

e-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz 
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