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Přihlášení do soutěže Středočeská 

Regionální potravina končí 25. 3. 2018 

Dovoluji si upozornit, že termín ukončení podání přihlášek do soutěže 

Středočeská Regionální potravina je 25.3.2018.  

 Níže jsou odkazy na informace, metodiku a přihlášku do soutěže. Vše je na webu 

kis-stredocesky.cz, záložka Regionální potravina. 

 Informace pro žadatele: http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Oslovovaci_dopis.pdf 

Metodika: http://www.kis-

stredocesky.cz/attachments/Metodika_pro_udelovani_znacky_RP_24_1_2018.pdf 

Přihláška: http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/2018_Zadost_o_znacku_RP.doc 

  

                                                                               Ing. Gabriela Jeníčková,              

                                                  koordinátor Středočeské Regionální potraviny 

 

spot o vítězných potravinářích: http://www.regionalnipotravina.cz/vitezove/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vás zvou na seminář 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC 

(nitrátová směrnice) v České republice 

Vybrané změny v přímých platbách od r. 2018 

který se koná  

8. března 2018 zasedací místnost MZe Příbram, Poštovní 4, Příbram V  

                                                                                                          

Přednášející:  

Ing.  Lada Kozlovská - poradce v registru MZe ČR 

 

 

Program semináře: 

 

1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu 

Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice  

2. Investiční podpora PRV  

3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti 

4. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2018 (změny v LFA-AM, Cgreening, nová erozní 

vrstva) 

 

Organizační zabezpečení:   

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje, 721315260, kis.stredocesky@atlas.cz 

 

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno. 

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

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministr zemědělství Milek: Prosazuji 
oznamovací povinnost při prodeji 

zemědělské půdy 

20.3.2018 

Tisková zpráva – Systémové řešení škod způsobených zemědělcům v důsledku sucha či 

nadměrných srážek, vlastnictví zemědělské půdy nebo vyjednávání nové podoby Společné 

zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. To byla hlavní témata vystoupení ministra 

zemědělství Jiřího Milka na dnešním Žofínském fóru v Praze. 

Ministr zdůraznil, že při bruselských jednáních o nové podobě Společné zemědělské politiky je 

pro Českou republiku klíčová otázka zastropování. V této souvislosti informoval o úspěchu na 

včerejším jednání Rady pro zemědělství a rybářství. 

„Většina ministrů přijala naše argumenty. Shodli se, že členským státům musí zůstat nezbytná 

flexibilita, protože jedině tak může každá země zohlednit specifické vnitrostátní podmínky a 

potřeby. To se u nás týká především problematiky zastropování. Při všech jednáních jsem 

povinné zastropování odmítal. Vysvětloval jsem, co by znamenalo pro české podniky, které by 

přišly o peníze z přímých plateb. Že by mělo na naše zemědělství devastační dopad,“ řekl 

ministr zemědělství Jiří Milek. 

Jiří Milek hovořil také o Fondu těžko pojistitelných rizik. „Mluví se o něm už několik let, ale 

stále ho nemáme. Peníze na náhrady se každý rok musí najít v rozpočtu, schválit a vyplácejí se 
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s obrovským zpožděním, takže například peníze za loňské sucho a mrazy dostanou zemědělci 

až v druhé polovině letošního roku. My však potřebujeme systémové řešení, tedy Fond těžko 

pojistitelných rizik, na kterém nyní intenzivně pracujeme s Podpůrným a garančním rolnickým 

a lesnickým fondem,“ uvedl ministr Milek. 

Do Fondu těžko pojistitelných rizik by měli podle ministra zemědělství dobrovolně přispívat 

zemědělci i stát. Zemědělec, který se nezapojí, nebude mít v případě nepříznivých podmínek 

nárok na podporu od státu. 

V souvislosti s vlastnictvím zemědělské půdy ministr Milek řekl, že prosazuje zavedení 

oznamovací povinnosti při jejím prodeji. „Zemědělec, který na půdě hospodaří, se musí 

dozvědět, že se půda prodává a musí mít možnost ji odkoupit,“ řekl ministr zemědělství Jiří 

Milek. 

V části věnované jednotnému trhu v EU připomněl, že zemědělci v jednotlivých zemích nemají 

stejné podmínky. Věnoval se rovněž spravedlivému rozdělení marží mezi zemědělce, 

zpracovatele a obchodníky. 

  

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 

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

Ministr Milek: Většina ministrů přijala naše 

argumenty, zastropování by mělo zůstat pro 
členské státy dobrovolné 

20.3.2018 

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 musí zohledňovat specifika 

jednotlivých členských zemí a umožnit jim flexibilitu v nastavení podmínek přímých plateb. 

Diskutované zastropování by mělo zůstat na dobrovolném rozhodnutí každé země. Shodla se 

na tom při včerejším zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu většina ministrů.  

„Jsem rád, že většina ministrů přijala naše argumenty a shodla se, že je třeba členským státům 

ponechat nezbytnou flexibilitu. Jedině tak může každá země zohlednit specifické vnitrostátní 

podmínky a potřeby, což se u nás týká především problematiky zastropování,“ řekl ministr 

zemědělství Jiří Milek. 
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Závěry předsednictví EU vyslaly signál většinového postoje a názoru členských států směrem 

k Evropské komisi ohledně budoucí podoby SZP. Ministr Milek zdůraznil zejména potřebné 

zjednodušení pravidel, snížení počtu kontrol, podporu citlivých sektorů nebo dobrovolnost 

finančních nástrojů. 

V dokumentu předsednictví je uveden i požadavek na zachování možnosti pokračovat v SAPS 

(jednotná platba na plochu), evropští ministři zemědělství se shodli i na pokračování 

dobrovolného využívání environmentálních opatření. Komise by se podle nich měla v rámci 

posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci zaměřit na zvýšení transparentnosti trhu 

a posílení spolupráce producentů. 

Na žádost České republiky a dalších deseti zemí se Rada včera zabývala také společným 

prohlášením k podpoře sladkovodní akvakultury po roce 2020. Ta je pro řadu zemí, včetně ČR, 

velmi důležitým tématem. 

„Jde o nezpochybnitelný zdroj ryb, který nahrazuje ubývající výlovy z moří. Z pohledu 

životního prostředí je chov sladkovodních ryb trvale udržitelný a obnovitelný. Na venkově 

navíc přispívá k tvorbě a udržení pracovních míst, jeho role je v tomto nezastupitelná,“ uvedl 

ministr Milek. 

Jedenáct států vedených Českou republikou ve společné deklaraci uvedlo, že podpora 

akvakultury po roce 2020 by se měla zaměřit především na inovace a investice, ale také na 

propagační kampaně nebo zpracování a distribuci ryb a organizaci producentů. K tomu je nutné 

zachovat dostatečnou finanční podporu akvakultury v rámci budoucího Evropského námořního 

a rybářského fondu. 

Společné prohlášení včera získalo širokou podporu napříč členskými státy a Evropská komise 

naznačila pokračování podpory sladkovodní akvakultury i v příštím programovém období. 

V současném programovém období (2014-2020) mohou čeští producenti sladkovodních ryb 

čerpat peníze z Operačního programu Rybářství. V sedmiletém období je pro ně alokována 

přibližně jedna miliarda korun, kterou mohou využít především na inovace a investice do chovu 

a zpracování ryb. MZe dosud registruje 571 žádostí o podporu ve výši 806 milionů korun, 

vydáno je 271 rozhodnutí ve výši 301 milionů korun, proplaceno 98 žádostí za 91,5 milionu 

korun. 

 Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod 

způsobených suchem na zemědělských 
plodinách v roce 2017 bude společný pro 

krmné i tržní plodiny 

20.3.2018 

Ministerstvo zemědělství informuje zemědělce postižené suchem v roce 2017, že příjem žádostí 

o kompenzace za škody způsobené suchem v roce 2017 proběhne ve druhé polovině června. 

Ministerstvo vyvíjí maximální úsilí o co největší zjednodušení administrace připravovaných 

kompenzací škod způsobených suchem v roce 2017 na zemědělských plodinách. MZe pracuje 

v úzké spolupráci s pracovním týmem Intersucha na využití datových výstupů projektu 

Intersucho k vymezení poškozených regionů a následného zjednodušení pro žadatele a 

kontrolní instituce. Vzhledem k rozdílným dopadům loňského sucha na jednotlivé katastry je 

třeba připravit systém, který umožní zohlednit dopady na podniky s přihlédnutím k výrazným 

regionálním dopadům sucha. Z toho důvodu bude příjem žádostí pro krmné i tržní plodiny 

realizován v období od 18. do 28. 6. 2018. 

Zdroj: MZe 

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

Intervenční nákup másla a sušeného 

odstředěného mléka - množstevní omezení 
pro intervenční nákup za pevnou cenu 

V Praze dne 1. února 2018  

 Dne 1. února 2018 vstoupilo v platnost „Nařízení Rady (EU) 2018/147 o změně nařízení (EU) 

č. 1370/2013, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka“.   

 Uvedené nařízení stanovuje pro rok 2018 množstevní omezení pro nákup sušeného 

odstředěného mléka za pevnou cenu ve výši 0 tun.   

 Cílem určení množstevního omezení je, aby sušené odstředěné mléko nebylo vykupováno za 

pevnou cenu v situaci, kdy by to bylo v rozporu s cíli záchranné sítě intervenčních opatření v 

EU.   Intervenční nákup u sušeného odstředěného mléka se bude provádět pouze na základě 

nabídkového řízení, které dosud nebylo vyhlášeno.   
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 Termín zahájení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka prostřednictvím trvalého 

nabídkového řízení doposud není stanoven. V případě jeho stanovení SZIF tuto informaci 

neprodleně zveřejní.   

Pro nabídkové řízení budou nabízející subjekty používat stejný formulář nabídky vydaný SZIF, 

který bude v případě vyhlášení nabídkového řízení k dispozici na www.szif.cz nebo na 

centrálním pracovišti SZIF. V dostatečném předstihu budou pak zveřejněny na www.szif.cz i 

příslušné obchodní podmínky.  

 Ing. Martin Foreth vedoucí Oddělení školních programů a intervenčních opatření 

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

SZIF vydává rozhodnutí na podopatření v 

rámci Agroenvironmentálně-klimatického 
opatření 

  Praha 20. března 2018 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), 

který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na další tři podopatření 

Agroenvironmentálně-klimatického opatření. Jedná se o podporu na Integrovanou produkci 

ovoce, zeleniny a jahodníku a révy vinné. Celkem je pro tyto žadatele připraveno přes 374 

milionů korun.  

 Dotace na Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO), které spadá do Programu 

rozvoje venkova, jsou určeny pro zemědělce, kteří svým hospodařením chrání a zlepšují životní 

prostředí na zemědělské půdě. Podopatření: Integrovaná produkce ovoce, zeleniny a také 

jahodníku a révy vinné jsou součástí AEKO. Podporují komplexní hospodaření na orné půdě, 

v sadech i na vinících, charakteristická pro ně je minimalizace vstupů a využití postupů a 

technologií šetrných k životnímu prostředí. SZIF na uvedené podpory vydává rozhodnutí k 

platbám od 20. března.  

 O Integrovanou produkci ovoce zažádalo 305 pěstitelů, pro něž je vyčleněna částka 103,9 

milionu korun. Na Integrovanou produkci zeleniny a jahodníku obdržel SZIF 96 žádostí, na 

které bude vyplaceno 81,9 milionu korun, a o Integrovanou produkci révy vinné žádalo 642 

zemědělců, kteří celkem obdrží 188,3 milionu korun.  

 Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme 
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žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. 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 nejdříve po doručení rozhodnutí 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.   

 V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 

222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.  

 Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF   

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

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
ZVÍŘAT (WELFARE) 

 V Praze dne 12. 3. 2018   

 Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb., které bylo 

v roce 2018 novelizováno nařízením vlády č. 34/2018 Sb..  

Změny a novinky pro rok 2018 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně. 

! Zásadní změnou je zrušení povinnosti žadatele deklarovat identifikační čísla dojnic a s 

tím související zrušení možnosti nahrazování a vyřazení těchto dojnic ze žádosti o 

dotaci. ! 

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2018 lze podat do 15. května 2018!  

!! V dotačním roce 2018 žadatel provádí přípravu žádosti v aplikaci IZR. V předtiskové 

aplikaci IZR je možné připravit předtisk pro žádost o dotaci na podopatření: více na odkazu 

níže 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/15212

03355278.pdf 

Zdroj: SZIF 

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

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/1521203355278.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/1521203355278.pdf
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P O Z V Á N K A 

Vážená paní, vážený pane, 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  

Vás tímto zve na 

WORKSHOP 

„Propagační politika EU“, 

který se bude konat dne 18. dubna 2018 na Ministerstvu zemědělství  

    od 10:00 do 16:00 hod. 

1. patro, malý sál, č. dveří 101 

Program: 

-      Úvod 

-      Propagační politika EU – prezentace EK 

-      Propagační programy – Prezentace CHAFEA 

-      Propagační programy spolufinancované EU – prezentace MZe 

-      Administrace propagačních programů v České republice – prezentace SZIF 

-      Případové studie – příklady propagačních programů v zahraničí – prezentace zástupců 

ČS 

-      Diskuze 

 

V průběhu workshopu bude zajištěno tlumočení z angličtiny a malé občerstvení. 

                

Účast na workshopu prosím potvrďte do 6. dubna 2018 do 11:00 hod. 

 na e-mailovou adresu jitka.borkovcova@mze.cz a propagace.eu@szif.cz. 

 

Zdroj: MZe 

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

mailto:………@mze.cz
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výzva MAS pro operaci 19.2.1. v PRV 

V Praze dne 22.03.2018 

Název MAS:  MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 

Registrační číslo MAS: 15/000/00000/120/000199 

RO SZIF: Praha 

Číslo Výzvy: 2 

Datum vyhlášení Výzvy: 09.04.2018 

Datum přijetí žádostí na MAS od: 16.04.2018 

Datum přijetí žádostí na MAS do: 14.05.2018 

Finální termín registrace na RO SZIF: 16.07.2018 

Kompletní znění Výzvy MAS je uvedeno na internetové stránce MAS: 

http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvoje-venkova-prv 

Číslo Fiche 

Název Fiche Kód článku nařízení PRV 

Předpokládaná alokace v Kč 

Investice do zemědělských podniků 17.1.a 3.066.560,00 2 Podnikání v nezemědělských 

činnostech a cestovním ruchu 19.1.b 2.044.270,00  

Státní zemědělský intervenční fond Oddělení metodiky Leader a Spolupráce 

Zdroj: SZIF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V Lysé nad Labem začala výstava Jarní 

zemědělec 2018, kde budou vyhlášeny 
výsledky soutěže Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje 

 

Za účasti statutárního zástupce hejtmanky Miloše Petery (ČSSD) dnes začala v Lysé nad 

Labem výstava Jarní zemědělec 2018. Součástí je i stánek Středočeského kraje, kde se 

prezentují regionální výrobci potravin přihlášení do soutěže „Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje“. 

V celém areálu se představuje na dvě stovky tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Stejně 

jako v minulých letech je připraven široký sortiment jarních květin, osiv, stromků, keřů, 

postřiků a zahradnických pomůcek, doplněných o zemědělskou a zahradní techniku.  Po 

všechny dny je pro návštěvníky výstavy připraven i doprovodný program. Dnes tu byla 

například ke zhlédnutí soutěž mladých aranžérů Polabský motýl. 

V sobotu v 10 hodin dopoledne proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže 

„Potravinářský výrobek Středočeského kraje“, kterou pořádá Středočeský kraj. Soutěž je 

zaměřena na podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. 

Přihlašovatelé mají možnost přihlásit svůj výrobek do jedné ze sedmi kategorií: Mlýnské a 

pekárenské výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Lahůdky a cukrářské výrobky, Alkoholické 

nápoje a víno (kromě piva), Masné výrobky, Med a výrobky ze včelího medu, Ostatní 

potravinářské výrobky a pivo. Trojici nejlepších potravinářských výrobků v každé kategorii 

uděluje hejtmanka Středočeského kraje certifikát „Potravinářský výrobek Středočeského 

kraje“. Ten opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou známku s logem 

soutěže. U stánku Středočeského kraje mohou návštěvníci tyto výrobky jak ochutnat, tak i 

zakoupit. 

Současně s Jarním zemědělcem se v areálu výstaviště koná ještě výstava Jaro s koňmi. Výstavy 

potrvají až do neděle a areál je otevřený každý den od 9 do 17 hodin. 

Zdroj: Středočeský kraj 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Soutěž o titul Stavba roku Středočeského 
kraje 2018 je vyhlášena 

 

Soutěž o titul stavba roku Středočeského kraje 2018 se opět rozbíhá. Vypisovatelé 5. 

ročníku této přehlídkové soutěže Středočeský kraj, Nadace pro rozvoj architektury a 

stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů 

a Hospodářská komora SČK oznámili ve středu 21. března 2018, že Rada přehlídky 

schválila soutěžní podmínky pro rok 2018 a vyhlásila soutěž. 

Do soutěže je možné přihlásit všechny druhy dokončených staveb - od inženýrských přes 

pozemní stavby, ale i úpravy veřejných prostorů nebo úpravy zeleně. Rozhodující není velikost 

stavby ani fakt, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci. 

Přihlášky soutěžících staveb musí být doručeny do 15. června na adresu Nadace pro rozvoj 

architektury a stavitelství. „Může je podat projektant, investor nebo dodavatel dané stavby, 

případně všichni tři partneři společně. V průběhu července navštíví všechny přihlášené stavby 

odborná porota, která z nich nominuje stavby na udělení jednotlivých ocenění,“ upřesnila 

hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Z nich bude posléze vybrána stavba, 

která získá Titul stavba roku Středočeského kraje 2018, a která získá cenu hejtmanky 

Středočeského kraje. 

Dalších až 10 zvláštních cen může být rozděleno mezi přihlášené účastníky soutěže. Svou cenu 

udělí i veřejnost hlasováním o nejlepší stavbu na internetových stránkách. Výsledky soutěže 

budou vyhlášeny 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. 

Soutěžní podmínky a přihlášková dokumentace jsou ke stažení na www.stavbaroku.cz . Zde si 

je možné též prohlédnout vítězné stavby z minulých ročníků. Připomeňme například loňský 

Titul stavba ruku Středočeského kraje 2017, který získala stavba Panorama Golf Resort v 

Kácově a loňskou cenu hejtmanky Středočeského kraje, kterou se pyšní Gymnázium Jana 

Palacha v Mělníku-výstavba tělocvičny. 

Architekt Jan Fibiger, předseda Rady programu soutěže, v této souvislosti informoval, že 

oceněné stavby jsou každoročně prezentovány v rámci expozic řady stavebních veletrhů. 

Soutěž je doprovázena katalogem, který dokumentuje všechny zúčastněné soutěžící a všechny 

stavby jsou k prohlédnutí na webových stránkách www.stavbaroku.cz . 

http://www.stavbaroku.cz/
http://www.stavbaroku.cz/
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Organizátoři soutěžní přehlídky rovněž přivítají náměty od organizací i občanů na zajímavé 

stavby, které vznikly v poslední době v jejich okolí, tak aby mohli jejich tvůrce k účasti v soutěži 

přímo oslovit a vyzvat. 

Zdroj: Středočeský kraj 

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