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Přeji v novém roce mnoho zdraví a štěstí  
                                                           Gabriela Jeníčková 

                                                                                                                       KIS Středočeského kraje 
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Daňové povinnosti v roce 2017 

Tak jako v minulém roce, tak i letos jsem pro vás připravila na webových stránkách KISu 

seznam Daňových povinností v roce 2017. Odkaz níže.  

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4242&ch=703&typ=2&val=4242 

 

Jeníčková Gabriela 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE K OPATŘENÍ 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ 

ČINNOSTI 

  V Praze dne 22. prosince 2016   

 Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)   

 Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova 

- opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 

15. února 2017 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.   

 Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána NOVĚ na jednotném formuláři vydaném 

Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech 

Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:   

v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné 

ukončení zemědělské činnosti;  v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení 

zemědělské činnosti.  Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.   

 U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se 

vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení 

mohou podávat žadatelé, kteří: v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu 

(rozhodnutí o zařazení); v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování 

dotace.   

 Ing. Lukáš Pelle Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4242&ch=703&typ=2&val=4242
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Zemědělci obdrží výplaty na Greening již 

brzo. SZIF začíná vydávat rozhodnutí.   

Praha 9. ledna 2017 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která 

administruje zemědělské dotace, ode dneška vydává rozhodnutí na Greening, což je platba za 

dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Necelých 7 miliard 

korun bude rozděleno mezi téměř třicet tisíc žadatelů. V novém roce se jedná o první dotační 

titul v rámci Jednotné žádosti 2016, na který SZIF zahajuje vydávání rozhodnutí.   

 Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 

(Greening) je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby 

na plochu. Jedná se v podstatě o „příplatek“ k SAPS. Těmito zemědělskými postupy se rozumí 

diverzifikace plodin, což je povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné 

půdy. Dále je zapotřebí udržovat poměr trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, a máli 

žadatel nad 15 hektarů orné půdy, pak musí alespoň 5 % ze své výměry vyčlenit jako plochu v 

ekologickém zájmu.   

 Celkově je na toto opatření určena částka 6,89 miliardy korun, která bude rozdělena mezi téměř 

30 tisíc žadatelů. Výše sazby na 1 hektar je 1 928 korun.  

 Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky 

tomuto kroku platbu urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici 

na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce 

Jednotná žádost.  

 Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:   

 1. prostřednictvím Portálu farmáře  2. přes datovou schránku 3. osobně na místně příslušném 

regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým 

podpisem.   

 Stejně jako u ostatních dotačních titulů, které se začaly vyplácet koncem loňského roku, SZIF 

vyvine maximální úsilí, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Ohledně 

nejrozšířenější platby SAPS je v tuto chvíli vyplaceno již přes 97 procent žádostí.  

 V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 

871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.  

  

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Města a obce Posázaví pomáhají s přípravou 

protipovodňových opatření 

 

Navrhnout protipovodňová opatření, která by rozložila zátěž v krajině tak, aby se eliminovaly 

dopady záplav na spodních tocích, a řešit zadržení vody v krajině ke zmírnění následků sucha, 

je cílem Studie odtokových poměrů v povodí řeky Sázavy. Připravují ji společně obce a města 

ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p. Koordinátorem této spolupráce je 

společnost Posázaví o.p.s.  

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 17 228 954 korun, z toho 85 procent pokryje dotace 

Ministerstva životního prostředí (35. výzva Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 1, 

investiční priority 2, SC 1.4). Zbylých 2 584 343 korun by měli pokrýt zainteresovaní partneři 

– milion korun dá do projektu Povodí Vltavy s.p. a 500 000 korun přislíbily Lesy ČR s.p. 

Spoluúčast dotčených obcí a měst se vypočítává podle délky toků v jejich správních územích a 

počtu míst s kritickou hranicí ohrožení povodněmi. 

„Projekt jsme připravili na základě poptávky ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

regionu Posázaví v letech 2014–2020. Podle ní by Posázaví o.p.s. měla podobné aktivity 

koordinovat. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy s.p. a Lesy ČR s.p. 

jsme vypracovali žádost o dotaci na Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v povodí Sázavy. A uspěli jsme, realizace bude podpořena 

z Operačního programu Životní prostředí,“ řekl ředitel společnosti Posázaví o.p.s. Václav 

Pošmurný.  

Základem předpokládaných protipovodňových opatření a opatření k zadržování vody v krajině 

je realizovat je co nejvýše na vodních tocích, i proto není v projektu řešena samotná řeka 

Sázava. Předpokládá se totiž, že dílčí opatření budou navrhována na celém území tak, aby se 

zátěž v krajině rovnoměrně rozložila. Vlivem toho pak nebude třeba realizovat nákladná 

opatření na spodních tocích, kde dochází k primárnímu ohrožení životů a majetku. „Jde tedy o 

solidárnost mezi obcemi – ty, které jsou výše na vodním toku, chrání ty, které leží pod nimi,“ 

vysvětlil Václav Pošmurný. 

Protože se jedná o „liniový“ projekt spolupráce, je nutné, aby se do něj zapojilo všech 84 

dotčených obcí, protože žádné z jejich území z tohoto nelze vyjmout. „To znamená, že i obce, 

které neposkytnou finance, budou do projektu zařazeny, ale tíhu nákladů pak ponesou jejich 

sousedi,“ upozornil Václav Pošmurný. Výslednou studii využije Státní fond životního prostředí 

jako podklad pro plán dotací na realizace jednotlivých opatření. Projekt je přímo sledován 

ministerstvem zemědělství, jehož podniky jsou do projektu finančně zapojeny. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele studie. Výsledky by měly být známy 

3. ledna 2017. Samotná studie by měla být zpracována do 31. března 2019.   

Jaroslava Tůmová 

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.posazavi.com/
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Zpřesnění platnosti Příručky pro zadávání 

veřejných zakázek Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 

V Praze dne 16. prosince 2016  

Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020.  

Zpřesnění upravuje platnost vybraných částí příručky týkajících se publicity veřejných zakázek, 

kdy zrušení podmínky povinné publicity v rámci výběrových řízení se vztahuje na administraci 

všech žádostí, jejichž VŘ/ZŘ bylo zahájeno před 1. 10. 2016.  

Níže či na webových stránkách www.szif.cz naleznete zpřesněnou příručku v revizích.  

  

Přílohy:  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014

%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf 

  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

------------------------------------------------------------------------------- 

Prezident republiky podepsal rozšíření 
zelené nafty i na živočišnou výrobu 

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o spotřebních daních, která rozšiřuje vratku 

části spotřební daně z nafty, tzv. zelenou naftu, i na zemědělce v živočišné výrobě. Informoval 

o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Opatření má pomoci právě odvětví živočišné výroby, 

které je podle řady poslanců v tíživé situaci, a zvýšit konkurenceschopnost zemědělců. Zákon 

má vstoupit v účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce od vyhlášení -  změna by měla 

tudíž začít platit od 1. března.  

Zemědělci v rostlinné výrobě budou nejprve dostávat zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 

90 procent daně. Tento princip bude fungovat do konce června 2017. Od 1. července 2017 se 

pak vratka bude odvíjet od intenzity chovu zvířat. Nejméně by měly dostávat firmy bez 

živočišné výroby. Čím vyšší poměr živočišné výroby bude, tím vyšší bude i vratka daně. Od 1. 

ledna 2019 se pak vratky daně mají podle tohoto návrhu sjednotit pro všechny činnosti v 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf
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zemědělské výrobě na 4,38 Kč za litr. O vratku budou moci zemědělci žádat až šest měsíců 

zpětně. Zelená nafta se bude týkat i rybníkářů a firem hospodařících v lesích. 

Pravicové strany během projednávání vytýkaly návrhu, že tento systém bude obtížně 

kontrolovatelný a spravovatelný. Podle předsedy TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslav 

Kalouska otevírá zelená nafta dveře daňovým únikům. 

Zdroj: Zemědělec 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Poznej svého farmáře - přihlaste se, aby vás mohli poznat! 

21.12.2016 

Předběžná přihláška do projektu Poznej svého farmáře na rok 2017 

Projekt Poznej svého farmáře je sérií edukačních a poznávacích akcí pro veřejnost, které mají 

za cíl podporu prodeje ze dvora a edukaci veřejnosti v oblasti spotřeby kvalitních potravin. 

Návštěvníkům je nabídnuta možnost ochutnat výrobky přímo od farmářů – prvovýrobců, 

nakoupit kvalitní potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí kvalitní 

potraviny. 

Den otevřených vrátek spočívá v tom, že v sobotu jedna z vybraných farem otevře „svá vrátka“ 

pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do výroby a produkce potravin. Společně s hostitelskou 

farmou se představí i další lokální chovatelé a pěstitelé a nabídnou k prodeji své produkty. V 

nabídce je většinou kravské, ovčí nebo kozí mléko a výrobky z nich, dále také med, domácí 

pečivo, uzeniny, ovoce a zelenina a výrobky z nich. 

Návštěvnost a zájem cílových skupin jsou podpořeny zajímavým tematickým doprovodným 

programem. Součástí každého programu je i hudební doprovod, divadelní loutkové představení 

se zemědělskou tématikou, zábavné hry pro děti a dospělé na téma zemědělství a farmaření, 

dětský koutek pro děti, ukázky výroby produktů, pasení a stříhání ovcí, komentované prohlídky 

farem a moderované rozhovory s přítomnými farmáři z okolí. 

Přihláška pro zájemce, kteří se chtějí stát hostitelskou farmou projektu, zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenupxzgF8dR6H7yVdjZOPCYtLhxYO8EMs6f

7eWomHwh6CX1A/viewform 

více informací o akci na www.poznejsvehofarmare.cz/ 

-------------------------------------------------------------------------- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenupxzgF8dR6H7yVdjZOPCYtLhxYO8EMs6f7eWomHwh6CX1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenupxzgF8dR6H7yVdjZOPCYtLhxYO8EMs6f7eWomHwh6CX1A/viewform
http://poznejsvehofarmare.cz/
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Nové metodické pokyny pro ekologické 
zemědělství platné od 1. 1. 2017 

30.11.2016 

Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické 

zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v 

legislativě. Tyto metodické pokyny jsou účinné od 1.1.2017. 

Aktualizované pokyny přinášejí i některé zásadnější změny nebo novinky: 

MP č. 2/2016 týkající se registrací subjektů do EZ a zkracování/prodlužování PO 

 Zrušuje povinnost zařazení pozemku v přechodném období po dobu nejméně 12 

měsíců před podáním žádosti o zkrácení tohoto přechodného období. 

 Upravuje datum zrušení registrace subjektů z ekologického zemědělství. Registrace se 

ruší dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. 

 Stanovuje pravidla pro sestupnění ekologického pozemku do nového přechodného 

období v případě prokázaného porušení určitých pravidel ekologické produkce. 

 Upozorňuje výslovně na povinnost e-shopů s biopotravinami registrovat se řádně do 

systému ekologického zemědělství. 

MP č. 2/2016 týkající se některých výjimek z pravidel EZ 

 Zavádí povinnost přiložit k žádosti na použití syntetických vitamínů A, D, E také 

stanovisko veterináře o nutnosti podávání těchto vitamínů. 

 Upozorňuje výslovně na povinnost farmářů evidovat veškeré léčebné zásahy na 

zvířatech v patřičné evidenci. Spadá sem tedy i tlumení růstu rohů, odrohování a 

kupírování ocásků. 

MP č. 5/2016 týkající se udělování výjimek na osiva a sadbu  

 Ekologické směsi obsahující do 30 % hmotnostního podílu konvenčních travních a 

jetelotravních osiv jsou vedeny jako ekologické a pro jejich použití není třeba žádat o 

výjimku. 

 Byla prodloužena výjimka pro možné použití konvenční sadby trvalých kultur do 

31.12.2018. 

MP č. 6/2016 týkající se vymezení některých pojmů 

 Zcela nový metodický pokyn, který definuje pojmy: velkochov; malý zemědělský 

podnik a region. 

Přílohy 

 MP 2/2016 - Registrace subjektů do ekologického zemědělství, zkracování a 

prodlužování přechodného období (PDF, 5 MB)  

 MP 3/2016 - Výjimky z pravidel ekologické produkce (PDF, 465 KB)  

 MP 4/2016 - Výjimky v případě katastrofických událostí (PDF, 1 MB)  

http://eagri.cz/public/web/file/507527/MP_2_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507527/MP_2_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507529/MP_3_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507531/MP_4_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507527/MP_2_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507527/MP_2_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507529/MP_3_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507529/MP_3_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507531/MP_4_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507531/MP_4_2016.pdf
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 MP 5/2016 - Výjimky na použití konvenčních osiv a sadby (PDF, 3 MB)  

 MP 6/2016 - Definice pojmů velkochov, malý zemědělský podnik a region (PDF, 

730 KB)  

 MP 7/2016 - Odběr, analýza a vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství 

(PDF, 599 KB)  

 MP 8/2016 - Komunikace mezi kontrolními orgány, kontrolní a certifikační 

mechanizmy (PDF, 4 MB)  

 MP 9/2016 - Současná produkce ekologických a neekologických zvířat (používání 

konvenčních resp. ekologických pastvin) (PDF, 2 MB)  

 MP 10/2016 - Pravidla pro ekologické sady, vinice a krajinné prvky (nezařazené v 

dotacích pro ekologické zemědělství z PRV) (PDF, 1 MB)  

 MP 11/2016 - Chov koní v ekologickém zemědělství (PDF, 1 MB)  

Zdroj: MZe 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ministr Jurečka: Zemědělcům v živočišné výrobě pomáháme 

z krize, nad rámec běžných opatření dostali slíbené miliardy 

 Více než 3,6 miliardy korun vyplatilo či v nejbližší době vyplatí Ministerstvo zemědělství nad 

rámec běžných opatření zemědělcům v živočišné výrobě, kterou postihla krize v důsledku 

mimořádně nízkých výkupních cen mléka a vepřového masa.  „Již v průběhu roku jsem slíbil, 

že uděláme maximum pro to, aby nikdo z poctivě hospodařících zemědělců nekončil letošní 

rok v červených číslech. Proto jsme připravili hned několik mimořádných opatření, která měla 

zemědělcům v největší krizi od roku 1990 pomoci. Jsem rád, že se nám podařilo většinu peněz 

již vyplatit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ještě v první polovině roku bylo 

vyplaceno chovatelům dojnic a prasnic 604 milionů korun formou mimořádné kompenzační 

platby. Peníze si rozdělilo celkem 2 408 příjemců. V podzimním balíčku mimořádných 

kompenzací, jehož výplata probíhá v těchto dnech, si dalších 559 milionů korun rozdělí 2 130 

žadatelů. Zemědělcům v živočišné výrobě výrazně pomohly i peníze, které jim Ministerstvo 

poskytlo jako kompenzaci za loňské extrémní sucho. Celkem 3 381 chovatelů si rozdělilo 1 046 

milionů korun.  Speciálně pro sektor mléka a vepřového masa vznikly v letošním roce i dva 

nové dotační tituly. V rámci programu 19, určeném na zlepšení jakosti produkovaného mléka 

(tzv. mléko Q CZ), dostalo 880 žadatelů celkem 333 milionů korun. Téměř 224 milionů si zase 

rozdělilo 1 334 žadatelů v dotačním programu 20, připraveném na zlepšení životních podmínek 

v chovu hospodářských zvířat. Zpětně od 1. ledna 2016 budou moci zemědělci žádat i o vratku 

části spotřební daně za pohonné hmoty využité při živočišné výrobě. Rozšíření tzv. zelené nafty 

i do živočišné výroby by mělo zemědělcům za letošní rok přinést odhadem až 900 milionů 

http://eagri.cz/public/web/file/507533/MP_5_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507535/MP_6_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507535/MP_6_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507537/MP_7_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507537/MP_7_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507539/MP_8_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507539/MP_8_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507541/MP_9_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507541/MP_9_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507543/MP_10_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507543/MP_10_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507545/MP_11_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507533/MP_5_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507533/MP_5_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507535/MP_6_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507535/MP_6_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507537/MP_7_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507537/MP_7_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507539/MP_8_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507539/MP_8_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507541/MP_9_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507541/MP_9_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507543/MP_10_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507543/MP_10_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507545/MP_11_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/507545/MP_11_2016.pdf
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korun. Žádat budou moci v závislosti na nabytí účinnosti novely zákona o spotřebních daních, 

pravděpodobně od 1. března 2017. Podpory do živočišné výroby v roce 2016: Kompenzace 

chovatelům dojnic a prasnic 604 mil. Kč Kompenzace za sucho v roce 2015 1 046 mil. Kč 

Národní dotační program 19.A.  333 mil. Kč Národní dotační program 20.A.  224 mil. Kč.  

Druhý balíček pro chovatele z EU 559 mil. Kč Zelená nafta v živočišné výrobě 900 mil. Kč. 

Celkem 3 666 mil. Kč  

Markéta Ježková tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------- 

Ročenka ekologického zemědělství 2015 

Ročenka EZ 2015 (PDF, 6 MB)  

-------------------------------------------------------------------------- 

Přehled nejvýznamnějších daňových změn 
pro rok 2017 

20. prosince 2016 

 Daň z příjmů fyzických osob 

 Elektronická evidence tržeb 

Daň z příjmů fyzických osob 

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy 

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní 

pracovní dobu 40 hodin). 

V důsledku toho: 

 se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí 

na 396 000 korun ročně (rok 2017) 

 slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 

000 korun 
 daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v 

úhrnu nejméně 66 000 korun. 

 

http://eagri.cz/public/web/file/513472/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/513472/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/513472/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf
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Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění 

Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního 

připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně se zvyšuje z 30.000 

korun na 50.000 korun ročně. 

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje z 12 000 korun 

na 24 000 korun ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017). 

Solidární zvýšení daně 

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně. Limit pro zálohy na daň 

ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně. 

Hazard 

Zákon o daních z příjmů (ZDP) nově upřesňuje podmínky pro osvobození těchto výher od daně, 

tyto výhry již nebudou zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou zdaňovány jako 

součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP, přičemž bude možné uplatnit výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení příjmů tohoto charakteru. 

Elektronická evidence tržeb 

Start 2. fáze 

Dnem 1. března 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence 

se bude vztahovat na tržby podnikatelů, provozujících maloobchod a velkoobchod dle 

klasifikace NACE, za předpokladu, že se bude jednat o platby uskutečněné v hotovosti nebo 

jiným obdobným způsobem. 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola 

příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – 

operace 1.1.1 Vzdělávací akce – průběžné 

schvalování – 5. 1. 2017 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1483604563900.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1483604563900.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1483604563900.pdf
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Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola 

příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – 

operace 1.2.1 Informační akce – průběžné 

schvalování – 5. 1. 2017 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1483604679920.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 

2017 

V Praze dne 5. ledna 2017  

 Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku 

určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření.  

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s 

čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2017 

příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského 

programu 1 250 510 EUR.   

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z 

rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít tak činí 67 580 061 Kč.  

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s  čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené 

pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2016 ve výši 27,021 

CZK/EUR.  

 Ing. Michal Barbuš, v.r.  Vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace 

------------------------------------------------------------------------------ 

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na 

snížení produkce mléka (pro Oznámení plánu snížení 

produkce podaná v 1. kole) 

V Praze dne 3. ledna 2017  

Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na 

centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.   Žádosti 

je nutné doručit na Fond v období od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017.  Podání žádostí je možné 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1483604679920.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1483604679920.pdf
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následujícími způsoby:  Datovou schránkou, Poštou, Osobně na centrální pracoviště Fondu, E-

podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 Žadatelem o platbu mimořádné podpory je producent mléka, který:  

- Podal Oznámení plánu snížení produkce mléka;  

- Obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka;  

- Snížil svoji produkci mléka v redukčním období oproti referenčnímu období minimálně o 1 

500 kg a maximálně o 50 % celkového množství mléka dodaného prvnímu kupujícímu v 

referenčním období a maximálně do výše schváleného množství plánovaného snížení produkce 

mléka uvedené ve Sdělení; Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. 

Přepočtový kurz je stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022 Kč/1 EUR, tj. 3,78 Kč na 1kg 

mléka.  

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Fondu  https://www.szif.cz/cs/mp-

snizeni-produkce-mleka  

Na případné dotazy vám odpoví infolinka Fondu 222 871 871. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

PLATNOST NOVÉ VERZE FORMULÁŘE 

MĚSÍČNÍHO HLÁŠENÍ O PRODEJÍCH MLÉKA 

A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ SPOTŘEBITELI 

  

K 1. lednu 2017 vydal SZIF novou verzi formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a  

mléčných výrobků přímo spotřebiteli. Původní formulář s názvem „Měsíční hlášení o přímých 

prodejích mléka“ byl nahrazen formulářem „Měsíční hlášení o prodejích mléka a mléčných 

výrobků konečnému spotřebiteli“ (dále jen „hlášení“). Nový formulář hlášení bude k dispozici 

na www.szif.cz/SZIF poskytuje/Společná organizace trhu/Mléko/Monitoring tržní produkce 

mléka/Formuláře. Nová verze formuláře byla aplikována i na Portál farmáře, přičemž způsob 

vyplňování hlášení zůstává nezměněn.  

Zdroj: SZIF, Ing. Michaela Bartáková, vedoucí Oddělení organizací producentů a mléka 

--------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka
https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka
http://www.szif.cz/SZIF
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Cestovní náhrady 

440 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad  

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce:  

 

§ 1  

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,  

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.  

Stravné  

§ 2  

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku 

práce nejméně ve výši  

a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  

b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  

c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

§ 3  

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku 

práce ve výši  

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  

b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  

c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

§ 4  

Průměrná cena pohonných hmot  

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce 

činí a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,  

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,  

c) 28,60 Kč u motorové nafty.  
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§ 5  

Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, 

se zrušuje. 

 

§ 6  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

Ministryně: Mgr. Marksová v. r.  

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro veřejnost k nákaze aviární 
influenzy (ptačí chřipky) 

V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární 

influenzy (ptačí chřipky).  

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u 

nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v 

chovech drůbeže. 

Co je chřipka ptáků? 

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové 

onemocnění postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky, 

tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata 

mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v 

průběhu 1 – 2 dnů.  

 

Způsob přenosu ptačí chřipky: 

K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. 

Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. 

Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, 

peří, uhynulá zvířata apod.). 
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Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.). 

Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud 

nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.  

 

Příznaky ptačí chřipky: 

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, 

mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví 

úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou 

deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z 

nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou 

krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se 

objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4). 

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého 

veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle 

jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. 

Nebezpečí pro člověka: 

Při dodržení základních 

ochranných pravidel je 

pravděpodobnost nakažení 

minimální. Je třeba se 

vyvarovat všech zbytečných 

kontaktů s podezřelými zvířaty, 

uhynulými kusy, ale i s jejich 

trusem, peřím, apod. 

Potraviny v obchodech jsou 

bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola 

zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je dále zajišťována ve fázi jejich 

zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní 

hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec 

je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu. 

Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže 
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 jsou podezření na výskyt chřipky ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště 

 onemocní s příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně 

po 7 dnech od kontaktu a podezřelým potenciálně nemocným zvířetem 

Upozornění: pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá. Přesto: 

konzultujte lékaře a žádejte vyšetření na chřipku ptáků 

 Proč je chřipka ptáků nebezpečná? 

O tom, jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a v současné době neexistuje žádná 

vakcína a proto je nutno pro bezpečnost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a závodech 

na zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje rovněž 

ekonomické problémy v důsledku zákazu importu drůbeže a drůbežích produktů ze zemí, které 

jsou nákazou postiženy a může mít za následek likvidaci činností spojených 

s chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě výskytu nákazy vždy a 

v některých zemích i v případě podezření musí být postižená hejna likvidována. 

Inkubační doba 

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických 

příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do 

jednoho týdne. 

Virus je ničen teplotou 70 °C již za 1 sekundu. 

 Obecné zásady ochrany člověka před nákazou: 

 chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů, 

 poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si 

 s drůbeží, 

 nezpracovávat nemocnou drůbež, 

 dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží), 

 informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu, 

 ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými 

nebo nemocnými ptáky 

 při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat 

trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných 

Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, 

která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz 

  

Zásady pro drobnochovatele drůbeže: 

 ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně 

žijícím ptactvem, 

 v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která 

v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky, 

http://www.mzcr.cz/
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 krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 

 pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 

 pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým 

mají přístup volně žijící ptáci 

 venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, 

zábrany), 

 pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce, 

 zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, 

 oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři, 

 nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků. 

 Jak chránit zvířata? 

Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kontakty s volně žijícím ptactvem 

(zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal). 

Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla 

hygieny. 

U chovů, které jsou prováděné ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy, kachny, 

divoké kachny), zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou zastřešených 

venkovních voliér a zasíťováním výběhů. V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům 

drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, 

umístění zvířat uvnitř budovy. 

Velmi důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě podáváním 

vody a krmiva drůbeži uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky. Dále je pak vhodné chovat vodní 

drůbež oddělené od hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí. 

Při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze stájí nebo je ve 

stájích nechat. 

 Co by měli zaměstnanci podniku dělat v případě, že mají podezření na chřipku ptáků? 

Informujte ihned svého zaměstnavatele, který je povinen zavolat neprodleně veterinárního 

lékaře. Nedovolte vstup cizím osobám a dalším zaměstnancům do postižené stáje. Řiďte se 

přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře. Jakýkoliv pokus zatajit 

podezření je pod sankcí podle veterinárního zákona. 

MVDr. Jiří Korecký, veterinární inspektor – odborný rada 

Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj 

Žižkova 489, 261 01 Příbram II 

-------------------------------------------------------------------------------- 



 18 

Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko 

Středočeského kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

za podpory Ministerstva zemědělství 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

