
  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

ve spolupráci   

s Ovocnářskou unií České republiky  

pořádají školení 

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) 

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

Čas a místo konání: 

Úterý 24.8. 2021  od 8:00 hod. - ON-LINE SEMINÁŘ na www.tvzemedelec.cz  

Vzhledem k opatřením vůči zamezení šíření onemocnění COVID  19  probíhá  školení v roce 2021 

v souladu s níže uvedenými instrukcemi formou vzdáleného přístupu: 

1. Přihlášení probíhá standardním způsobem pomocí on-line formuláře na webových 
stránkách Ovocnářské unie ČR . 

2. Podrobné informace ke školení jsou připraveny v samostatném souboru, který naleznete u 
přihlašovacího formuláře na webu OUČR. 

3. Po přihlášení obdržíte potvrzující e-mail, a fakturu pro úhradu vložného. 
4. Presentace ke školení a záznam školení naleznete pod odkazem: 

http://www.ovocnarska-unie.cz/index.php?page=91  
5.  Dokument - Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení  naleznete u přihlašovacího 

formuláře na webu OUČR. Je  Tento dokument po vyplnění, podpisu statutárním zástupcem 
firmy  a odeslání na ÚKZÚZ nejpozději do 31.8.2021 datovou schránkou nebo zaslání 
originálu poštou slouží jako doklad o absolvování školení. 

6. Školení je možno spustit ze záznamu na  www.tvzemedelec.cz pod odkazem: 
https://tvzemedelec.cz/skoleni-k-integrovane-produkci-ovoce-v-roce-2021/  

7. Dne 24.8.2021 od 14:00 hod bude pro přihlášené  zájemce na platformě Google meet  
otevřena on-line diskuse s přednášejícími (aktualizovaný odkaz pro připojení bude svítit 
přímo pod okénkem pořadu „Školení k integrované produkci ovoce v roce 2021“ na webu 
TV.Zemědělec až dne 24.8.).  Další možností je individuální zaslání dotazu přímo 
přednášejícímu e-mailem (denisa.nechanska@mze.cz, jaroslava.engelova@ukzuz.cz, 
andrea.blazkova@ukzuz.cz, kloutvorova.sispo@seznam.cz, martin.meszaros@vsuo.cz ) 

Program školení - přednášející: 
 Mze/SZIF –Ing. Mgr.D.Nechanská - Přechodné období  a noviny v IP ovoce v roce 2021, 

výhledy nové SZP od roku 2023+ a chyby žadatelů vyplývající z kontrol SZIF na místě  

 ÚKZÚZ – Ing. Jaroslava Engelová  – Odborná způsobilost k nakládání s POR 

 ÚKZÚZ –Ing. Andrea Blažková -  Zásady správného používání a skladování POR 

 SISPO – Ing. J. Kloutvorová – Snižování reziduí pesticidů v ovoci 

 VŠÚO Holovousy – Ing. Martin Mészáros, Ph.D. – Zásady hnojení pozemků před výsadbou 

ovocného sadu 

 VŠÚO Holovousy – Ing. Martin Mészáros, Ph.D - Hodnocení výživového stavu ovocných 

dřevin 

Certifikáty: nebudou  v roce 2021 vydávány. 

Vložné:  1000 Kč (bez DPH) bude hrazeno v průběhu přihlašovacího procesu. 

Přihlašování na: www.ovocnarska-unie.cz  

Informace k přihlašování: Bc. Ilona Šafaříková, safarikova.oucr@seznam.cz, Mob. 774 616 132  

Dotazy k průběhu on-line semináře: Ing. Roman Chaloupka, OUCR@seznam.cz, Mob. 734443166 
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