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Praktické použití portálu FARMÁŘ  
 

 

PROJEKT  JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. 
DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST  

 
 

Vzdělávací projekt je zaměřen na  získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností 
k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci 
tohoto tématického okruhu:   
- Zákonné požadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (cross-compliance)  
- správného invironmentálního hospodaření; řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a 
jinak zranitelnými oblastmi, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod. 
Praktické použití portálu FARMÁŘ 

Co je náplní  vzdělávacích kurzů?   
 
Účastníci kurzů „ Praktické použití portálu FARMÁŘ pro zemědělce““ budou mít možnost získat 
znalosti   :  

 Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace 

 Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy 

 Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisk map a důležitých informací 
 Evidence přípravků ochrany rostlin a hnojiv s návazností na registr půdy LPIS 

 Protierozní opatření na konkrétních pozemcích s návaznosti na registr půdy LPIS 

     Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru zvířat, tisk sestav a důležitých informací 
     Hlášení změn (narození, přesuny apod.) 
     Pastevní deník 
 Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV 

 Přehledy užitečných odkazů pro dané skupiny uživatelů, opakování v prostředí portálu farmáře 
 

Souhrnně se jedná o zákonné požadavky na hospodaření a dobré zemědělské a environmentální podmínky 
nazývány cross-compliance (křížová shoda). Cross-compliance je tedy politický nástroj, vyvinutý za účelem 
zdůraznění zájmů ochrany životního prostředí, wellfare hospodářských zvířat a potravinové bezpečnosti v 
rámci zemědělské výroby, který u nás  začal platit v plném rozsahu od 1.1. 2009. 
Cílem je naučit účastníky kurzu aplikovat v praxi výše uvedené, požadavky na hospodaření, které jsou 
zakotveny v našich legislativních předpisech. 
Kurz je zaměřen jak na seznámení s jednotlivými  nařízeními a směrnicemi, tak jejich praktickými dopady do 
hospodaření v konkrétních případech,které portál Mze ČR FARMÁR umožňuje úspěšně naplnit. Absolventi 
obdrží certifikát o absolvování kurzu. 
 

Kdy a kde bude kurz probíhat? 
Identický kurz bude 8 x zopakován v období mezi říjnem  až prosincem 2012 Každý kurz se skládá 
z dvoudenního modulů, Výuka probíhá vždy od úterý do středy. Kapacita každého kurzu je omezena na max. 

20 účastníků.(Každý účastník kurzu bude mít k dispozici osobní počítač připojený na internet)  
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Kurzy se postupně uskuteční v následujících místech a termínech: 
 
2.-3.10. 2012 Benešov, Mendelova 131. 256 01 Benešov 
9.-10.10. 2012 Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, 
16.-17.10. 2012 České Budějovice, Studentská 13, 370 05 Č. Budějovice, 
23.-24.10. 2012 Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol,  
30.-31.10. 2012 Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk,  
6.-7.11. 2012 Klatovy, Kpt. Jaroše 94, 339 01 Klatovy 
13.-14.11. 2012 Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro 
20.-21.11. 2012 Jihlava, nám. Svobody 127/1, 586 01 Jihlava 
   

Pro koho je kurz určen? 

 
-   zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se zákonem č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném znění), 
nebo jeho zaměstnanec, nebo osoba blízká,  

- Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanec nebo osoba blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích 
institucí činných v daných oborech.  
 

Geograficky je projekt zaměřen na území celé ČR 

Jaké jsou podmínky pro přijetí do kurzu? 
 Zkladní znalost  práce  PC 
 Příslušnost k cílové skupině  
 

Účast v kurzu je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno bezplatné občerstvení, (v případě zájmu také 
ubytování, které si účastník hradí). Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníky, kteří nesplňují 
podmínky pro přijetí do kurzu. O přijetí budou zájemci vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od doručení 
přihlášky. 
 
 

Informace a přihlášky: 
 

IdeaHELp, o.p.s. 
Zemědělská 1004, 564 01 
jseda@ideahelp.cz 
Tel.:  603 483767 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PŘIHLÁŠKA:  PORTÁL FARMÁŘ 
 
 
                       (jméno a příjmení) …………………………………….. (podnik,adresa) ………………………………………………………… 
  
                       (jméno a příjmení) …………………………………….. (podnik,adresa) ………………………………………………………… 
 
 
  
                        kontakt,telefon,e-mail)………………………………… (místo účasti)……………………………………………………………   
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