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On-line seminář k integrované produkci ovoce v roce 2022 

 

 

Váţená paní / váţený pane,  

 

níţe naleznete informace ke školení integrované produkce ovoce za účelem rozšíření znalostí 

o systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin, podle § 12 odst. 5 písm. i) 

nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických 

opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 10 odst. 5 písm. 

h) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 

agroenvironmentálně-klimatických opatření,ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem 

k přechodnému období je v roce 2022 moţné vstoupit do navazujícího závazku na období 

jednoho roku. Ţádost o zařazení bude moţné podat pouze na díl půdního bloku, na jehoţ 

převáţné části vedené v LPIS byl ukončen závazek podle § 3 odst. 3 v rámci podopatřeníIP 

ovoce dle nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo podle § 3 odst. 3 v rámci podopatřeníIP ovoce 

dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci jednoletých 

navazujících závazků vycházejí z podmínek pro dvouleté navazující závazky. 

V roce 2022 proběhnou školení ve dvou termínech, a to jednou na jaře a jednou v létě. 

Jarní běh školení se uskuteční formou živého on-line vysílání TV Zemědělec dne 9. března 

2022 od 9:00 hod.V průběhu živého vysílání bude možné klást přednášejícím v rámci 

jednotlivých přednáškových bloků otázky zasláním e-mailu na 

adresukonference@profipress.cz . Vaše dotazy budou zodpovězeny vdiskusních blocích, 

které budou následovat po kaţdém přednáškovém bloku (viz. program). 

Druhý termín školení na integrovanou produkci ovoce proběhne v letních měsících, 

nejpozději do 31. srpna 2022. Forma letního termínu školení bude zvolena v závislosti 

na vývoji epidemiologické situace (předpokládá se presenční forma školení).  

Registrace na jarníon-line seminář bude spuštěna 16.února2022 na webových stránkách 

Ovocnářské unie ČR www.ovocnarska-unie.cz (Po vyplnění registračního formuláře Vám 

přijde do několika minut do e-mailu automatické potvrzení o přijetí registrace, následně 

obdrţí přihlášený subjekt fakturu na úhradu vloţného (osoba je povaţována za registrovanou 

po úhradě vloţného).K on-line školení se účastník připojí dne 9.3. v 9:00 hod na 

https://tvzemedelec.cz . Odkaz na archiv vysílání pro opakované přehrávání webináře bude 

uveden rovněţ na www.ovocnarska-unie.cz (sekce školení IPO), kde naleznete i archiv 

přednášek předchozích ročníků školení. U přihlašovacího formuláře na webu OUČR 

naleznete také „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“, který je nutné vyplnit a 

odeslat (viz. instrukce níţe) na ÚKZÚZ v případě absolvování březnového on-line semináře 

do 15. června 2022. Toto Čestné prohlášení o absolvování školení slouţí pro potřeby 

ÚKZÚZ jako doklad o účasti subjektu na školení, tedy nahrazuje podpis na prezenční listině. 

Podmínkou uznání Čestného prohlášení je zaplacení poplatku za absolvované školení. 

V případě neuhrazení faktury za školení nelze doručené Čestné prohlášení uznat.  
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Instrukce pro odeslání „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“ 

 

„Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“ vyplňuje a odešle subjekt, který 

absolvoval on-line seminář. Doručené Čestné prohlášenínahrazuje podpisna prezenční listině 

a poslouţí jako doklad o absolvování školení pro Státní zemědělský intervenční fond.  

 

Čestné prohlášení subjekt vyplní a odešle přednostně prostřednictvím datové schránky. 

Pokud subjekt datovou schránku nemá zařízenou, tak odešle řádně vyplněné a vlastnoručně 

podepsané Čestné prohlášení poštou. V případě odeslání datovou schránkou akceptujeme 

oskenované vyplněné Čestné prohlášení, které nemusí být elektronicky podepsáno. V případě 

odesláníČestného prohlášenípoštou je nutné odeslat originál, kopie v tomto případě 

neakceptujeme.  

 

Adresa pro odeslání „Čestného prohlášení“:  

 

ID datové schránky ÚKZÚZ:ugbaiq7 
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Ing. Radka Šlapanská 

Hroznová 63/2 

656 06 BRNO 

 

 
Dále upozorňujeme, ţe ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této 

dotační podmínky se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině 

a doložení výpisu z obchodního rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná 

u prezence. V případě on-line semináře namísto podpisu na prezenční listině poslouţí jako 

doklad o absolvování školení Vámi vyplněné Čestné prohlášení.V případech, kdy za firmu 

jedná pověřená soba, je tato osoba povinna doloţit plnou moc k zastupování. Tuto plnou moc 

odešle spolu s formulářem Čestné prohlášení. 


