
Zveme Vás na webinář  

Portál farmáře 1. a 2. 

10.12. a 11.12.2020 | vždy od 15:00 

 

Webinář je rozložen do dvou dnů tak, aby se první den probrala 1. část Portálu farmáře a funkcionalit 

v něm. Účastníci si mohou následně doma odzkoušet vše, co bylo probráno. Případné nejasnosti bude 

možné konzultovat druhý den tj. 11.12. hned v úvodu, případně bude možnost některé věci znovu ukázat a 

zopakovat. Potom bude následovat 2. část webináře. Z webináře bude pořizován záznam, který účastníkům 

po skončení webináře zašleme, aby mohli případně ve videu najít návod. 

K webináři stačí počítač, internetové připojení a reproduktory (u notebooku je to vše již zabudované, u 

stolního PC je třeba mít reproduktory + ideálně i mikrofon – dotazy lze případně vyřešit také psaním 

v chatu), bude využito online prostředí zoom (velmi jednoduchý nástroj, stačí několik „kliknutí“ pro vstup 

na webinář).  

Všichni účastníci po registraci na e-mailu martina.cechova@pro-bio.cz obdrží e-mail s adresou pro 

přihlášení na webinář. Na webinář se bude možné přihlásit 30 minut předem, pokud by někdo měl 

technický problém a nefungovalo mu přihlášení, budeme to řešit individuálně po telefonu. 

Kapacita je omezena na 30 účastníků.  

Program na další straně. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Martina Čechová 

martina.cechova@pro-bio.cz 

tel: 607 563 041 

Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství 

mailto:martina.cechova@pro-bio.cz


 

Program webináře 

Čtvrtek 10.12.2020, 15.00 hod (přihlášení možné od 14.30):  

I.  Seznámení s programem webináře, s online nástrojem zoom (přihlášení se s dotazem, chat atd.) 

II. Registr půdy LPIS – cca 1 hod. 

1. Prohlížení: mapa, půdní bloky – ovládání, co je užitečné 

2. Zadávání – práce s parcelami, s areály – nové parcely, zadávání plodin, činnosti, hnojiva, pastva, využití 

možnosti kopírování aplikací, propojení s evidencí přípravků a hnojiv – EPH 

III. Přestávka – cca 15 min. 

IV. Evidence přípravků a hnojiv – EPH – cca 1 hod. 

1. Prohlížení: karta parcely, přehled pastev, osevní postupy, kontrolní sestavy, roční limit N, skladové karty 

2. Zadávání – krmiva/produkt, hnojiva/přípravky, měsíční spotřeba krmiv, zelená nafta, zpětná vazba na 

karty parcel, kontrolní sestavy, skladové karty 

V. Závěr, opakování, diskuse – cca 30 min. 

Pátek 11.12.2020, 15.00 hod (přihlášení možné od 14.30):   

I.  Opakování, řešení otázek z minulého dne – cca 30 min. 

II. Seznámení s programem webináře 

III. Registr zvířat – cca 1 hod.  

1. Prohlížení: komunikace s ČMSCH, vyhledávání – co je užitečné 

2. Zadávání – zelená nafta, elektronická hlášení, objednávky ušních známek, deklarace koní, evidence 

přirozené plemenitby, stájový registr 

IV. Přestávka – cca 15 min. 

V. Portál farmáře SZIF – cca 1 hod.  

1. Prohlížení: nepřečtené zprávy, přehledy, odeslaná podání 

2. Zadávání – nová podání, komunikace se SZIF 

VI. Závěr, opakování, diskuse – cca 30 min.  
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Martina Čechová 

martina.cechova@pro-bio.cz 

tel: 607 563 041 

Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství 


