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V Praze dne 21. srpna 2015  

 

V rámci první výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:  

 

2.1. Inovace - opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční 

i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo 

zdokonalených produktů nebo procesů.  

 

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – opatření je 

zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s 

cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj 

hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.  

 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na 

vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k 

produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.  

 

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu 

zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které 

zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.  

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit 

Pravidly, pro žadatele/příjemce dotace na projekty opatření OP Rybářství 2014-2020 (dále jen 

„Pravidla“).  

Příjemci dotace u první výzvy mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy 

pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  

 

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:  

 

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - opatření je zaměřeno na vysazování 

úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je 

realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.  

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit 

Pravidly.  

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. 

Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být také 

poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají 

smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných 

rybářských revírů.  

 

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 21. 10. 2015 od 9 hod. Ve Smečkách 33, 

110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  
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Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány 

elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO 

SZIF.  

Příjem žádostí končí 3. 11. 2015 ve 13 hodin.  

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz a na internetové adrese Státního zemědělského intervenčního fondu 

www.szif.cz.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 
 

 

 

Hejtman Středočeského kraje (ČSSD) se sešel s primátorkou hlavního města Prahy Adrianou 

Krnáčovou (ANO) a náměstkem pro dopravu a evropské fondy Petrem Dolínkem (ČSSD)  na 

jednání ohledně čerpání dotací na projekty z programu Integrovaných teritoriálních investic 

Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO). 

„Domluvili jsme se na všech důležitých bodech ohledně čerpání dotací z programu ITI. 

Konkrétně jsme řešili otázky personální spolupráce a obsazení řídícího výboru. Dohodli jsme 

se také na tom, že v říjnu svoláme setkání s dotčenými obcemi, kde jim budou předány veškeré 

informace o podmínkách čerpání. Jakmile bude schválena strategie projektu, budeme jej moci 

vyhlásit. Věříme, že se nám to podaří ještě v letošním roce,“ řekla po jednání primátorka 

Krnáčová. 

S výsledky jednání byl spokojen i hejtman Miloš Petera.  „Jsem rád, že se podařilo rozptýlit 

veškeré obavy, které byly na straně hlavního města. Projekt se týká 450 obcí ve Středočeském 

kraji a finanční prostředky by měly dosáhnout výše 4 miliard korun, což jsou pro nás velké 

peníze a bylo by škoda, kdybychom o ně přišli. Tyto finanční prostředky by měly jít převážně 

do infrastruktury, kde již máme připraven  celý zásobník projektů. Ministerstvo pro místní 

rozvoj by mělo v průběhu čerpání přealokovat finanční prostředky do oblastí, které budou 

úspěšné. Věříme, že to bude právě náš případ a že by se částka pro Středočeský kraj a Prahu 

mohla navýšit na 6 miliard korun,“ uvedl hejtman Petera. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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V Praze dne 1. září 2015  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o 

podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Příjem žádostí o 

podporu byl zahájen 1. září 2015 ve 12,00 hodin.  

 

Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. prosince 2015 ve 12,00 hodin. Časové období 

příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je možné 

prodloužit a stanovit pozdější termín ukončení příjmu žádostí o podporu.  

 

Celý text výzvy včetně související dokumentace naleznete na webových stránkách SZIF, v 

sekci „ke stažení“: http://www.szif.cz/cs/prv2014-m19 

 

Výzva je také zveřejněna na následujících webových stránkách, kde bude MMR průběžně 

zveřejňovat další vyhlášené výzvy na integrované nástroje a další dokumenty pro žadatele.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

 

 
 

V Praze dne 25. srpna 2015  

 

Ministr zemědělství podepsal dne 20. 8. 2015 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 

výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci 

programového rámce Programu rozvoje venkova. 
Pravidla jsou uložena na webových stránkách SZIF: 

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

Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1440510943467.pdf 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1440510943467.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1440510943467.pdf
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31.7. byla publikována pravidla pro první kolo příjmu žádostí na projektová opatření 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.  

Dále byly publikovány prezentace ke školením, která se konali 24.8., 28.8. a 8.9.2015 k 

1.kolu příjmu žádostí. 

Pravidla jsou k dispozici zde: 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

4.3.2 Lesnická infrastruktura  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Prezentace k 1.kolu příjmu žádostí jsou k dispozici záložkou PRV 2014-2020 v sekci "ke 

stažení" zde 

Zdroj: SZIF 

 

Informační materiály jsou tematicky věnovány jednotlivým podopatřením 

Agroenvironemntálně-klimatických opatření. Informační brožury seznamují nejen 

zemědělce, ale i širší zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby podporovaného 

hospodaření. 

Rok vydání: 2015 

Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika  

Vydavatel Ministerstvo zemědělství 

Přílohy 

 Integrovaná produkce ovoce (PDF, 1 MB)  

 Integrovaná produkce zeleniny (PDF, 1 MB)  

 Integrovaná produkce révy vinné (PDF, 845 KB)  

 Ošetřování travních porostů (PDF, 2 MB)  

 Zatravňování orné půdy (PDF, 1 MB)  

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411
https://www.szif.cz/cs/prv2014-421
https://www.szif.cz/cs/prv2014-432
https://www.szif.cz/cs/prv2014-861
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622
https://www.szif.cz/cs/prv2014
http://eagri.cz/public/web/file/417907/Ovoce_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417909/Zelenina_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417911/Vino_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417913/OTP_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417915/Zatravnovani_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417907/Ovoce_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417907/Ovoce_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417909/Zelenina_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417909/Zelenina_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417911/Vino_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417911/Vino_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417913/OTP_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417913/OTP_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417915/Zatravnovani_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417915/Zatravnovani_A5_web.pdf
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 Biopásy (PDF, 672 KB)  

 Ochrana čejky chocholaté (PDF, 1020 KB)  

Související legislativa 

 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 

20.8.2015 

Tisková zpráva – Vláda schválila návrh ministra zemědělství na zvýšení příspěvku ze 

státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova z 25 % na 35 %. Dotace tak budou do 

roku 2020 oproti původnímu plánu vyšší o 13 miliard korun. Celkem dostanou zemědělci, 

potravináři a lesníci z PRV 2014 – 2020 přibližně 97 miliard korun.  

Na podporu rozvoje zemědělství, lesnictví a potravinářství půjde do roku 2020 ze státního 

rozpočtu o 13 miliard korun víc. 

„Vláda souhlasila s tím, že zvýší spolufinancování Programu rozvoje venkova z národního 

rozpočtu o 10 procentních bodů, což znamená, že rozpočet PRV bude srovnatelný s předchozím 

obdobím v letech 2007 až 2014. Peníze podpoří podnikání, péči o krajinu a vznik nových 

pracovních míst na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Program rozvoje venkova zajistí, aby měli čeští zemědělci, potravináři a lesníci rovnovážné 

podmínky se svými kolegy z ostatních zemí EU. Například rakouská vláda přispívá do PRV 

pro své zemědělce dokonce 50 % z národního rozpočtu. V Polsku dostávají příjemci z polských 

zdrojů 36 %. 

Evropská unie přispěje České republice ze svého rozpočtu do PRV 2014 – 2020 přibližně 63 

miliardami korun, český rozpočet dodá 34 miliard. Celkem tak bude v PRV téměř 97 miliard 

korun. 

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je poskytovat podporu na obnovu, zachování a 

zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství zejména prostřednictvím agroenvironmentálních 

opatření, investice zlepšující konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora 

mladým lidem, kteří začínají pracovat v zemědělství nebo péče o krajinu. 

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

http://eagri.cz/public/web/file/417917/Biopasy_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_Cejky_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-75.html
http://eagri.cz/public/web/file/417917/Biopasy_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417917/Biopasy_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_Cejky_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_Cejky_A5_web.pdf
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27.8.2015 

Tisková zpráva – Informačním stánkem v pavilonu T i expozicí v pavilonu Z, která 

zahrnuje prezentaci Programu rozvoje venkova (PRV) a místních akčních skupin, se 

představilo Ministerstvo zemědělství na 42. ročníku mezinárodního agrosalonu Země 

živitelka. Ten v Českých Budějovicích zahájil ministr Marian Jurečka. Ve spolupráci se 

Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) byla zajištěna i prezentace výrobců 

oceněných národní značkou kvality KLASA a projektu Regionální potravina. 

Největší tuzemskou výstavu zaměřenou na zemědělství a venkov označil ministr Jurečka za 

jednu z nejdůležitějších akcí, která propaguje dobrou práci českých a moravských zemědělců a 

potravinářů a seznamuje s ní i veřejnost. Připomněl také, že pro podnikatele v zemědělství, 

lesnictví a potravinářství je připraveno přes 5 miliard korun na projekty z Programu rozvoje 

venkova 2014 – 2020. 

„Vyšli jsme vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásíme opatření na 

investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace 

půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest. Hlavním 

cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v 

tíživé situaci,“ řekl ministr zemědělství Jurečka. 

Marian Jurečka zmínil rovněž jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny 

rozšířené o Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko a Rakousko, které se konalo v předvečer zahájení 

výstavy Země živitelka. „Jedním z témat našeho setkání byla situace na trhu s mlékem, kdy se 

naši zemědělci potýkají se všeobecným poklesem cen mléka a mléčných produktů. Shodli jsme 

se proto na nutnosti společného postupu při jednáních o nástrojích pro řešení krizové situace 

v této oblasti. Výsledky včerejšího jednání představím 7. září na mimořádném setkání Rady EU 

a naše požadavky, částečně formulované ve společném dopise osmi ministrů členských států 

EU, který jsem začátkem srpna odeslal eurokomisaři pro zemědělství Philu Hoganovi, budu dál 

prosazovat,“ uvedl ministr Jurečka. 

Při zahájení výstavy předal Marian Jurečka Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké 

pracovníky a Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje. 

V informačním stánku se mohli návštěvníci seznámit s činností jednotlivých odborných úseků 

MZe, ať už jde o potravinářství, dotace, lesní hospodářství či s prací resortních institucí. 

V neděli 30. srpna se konal Den zdraví, po celou dobu výstavy, tedy do 1. září, se mohli 

nejmenší návštěvníci zúčastnit soutěží s lesnickou tematikou. 

 Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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26.8.2015 

Tisková zpráva – Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014 

přináší souhrnnou informaci například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i 

podzemních vod a ochraně před povodněmi. Takzvanou Modrou zprávu připravují 

Ministerstva zemědělství a životního prostředí každoročně.  

V roce 2014 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,917 milionů lidí, tj. 94,2 % 

z celkového počtu obyvatel. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 1 467 kilometrů a dosáhla 

76 948 kilometrů. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodů zvýšila počet lidí 

zásobených vodou o 62 765. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl 

v Karlovarském kraji (100 %), v Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (99,9 %), nejnižší 

podíl byl v kraji Plzeňském (84,1 %) a Středočeském (85,4 %). 

V domech připojených na kanalizaci žilo 8,828 milionů obyvatel, to je 83,9 % z celkového 

počtu. Počet lidí napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 123 937. Do kanalizací bylo 

vypuštěno (bez zpoplatněných srážkových vod) celkem 446,1 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto 

množství bylo čištěno 96,9 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 

432,3 mil. m3. Ministerstvo zemědělství podpořilo výstavbu a obnovu vodovodů a kanalizací 

přibližně 1 miliardou korun. 

Loni skončila druhá etapa programu Podpora prevencemi před povodněmi, která začala v roce 

2010. V roce 2014 bylo dokončeno 16 protipovodňových staveb podél vodních toků za více 

než 161 milionů korun. Mezi nejvýznamnější z nich patří například ochrana levého břehu Labe 

v Ústí nad Labem před stoletou povodní a protipovodňová opatření u Velkého Meziříčí. 

V porovnání s minulým rokem loni vzrostly celkové výnosy státních podniků Povodí, 

meziroční nárůst dosáhl výše 5 %, v absolutní částce narostly výnosy o 226,5 milionů korun na 

více než 4,7 miliardy korun. Na růstu se podílely například neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu a platby za odběry povrchové vody. 

V roce 2014 bylo do vodních toků vypuštěno 1 716,9 milionů m3 odpadních a důlních vod. 

Oproti roku 2013 tak došlo ke snížení o 7,0 %. 

Rok 2014 byl na území České republiky s průměrnou teplotou vzduchu 9,4 °C výrazně teplotně 

nadnormální. Průměrný úhrn srážek dosáhl 656 mm, což odpovídá 97 % srážkového normálu. 

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 

 Modrá zpráva (DOC, 8 MB)  

http://eagri.cz/public/web/file/418037/Modra_zprava.doc
http://eagri.cz/public/web/file/418037/Modra_zprava.doc
http://eagri.cz/public/web/file/418037/Modra_zprava.doc
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20.8.2015 
Tisková zpráva – Vláda schválila komplexní materiál o stavu zemědělství České republiky v 

loňském roce, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Ze Zelené zprávy vyplývá, 

že úroda většiny plodin byla v roce 2014 rekordní. Ekonomický výsledek resortu dopadl nejlépe 

od roku 1995. Zisk resortu dosáhl 22,9 miliard korun, zatímco v roce 2013 to bylo jen 16,2 miliardy 

korun.  

Na rekordním zisku českého zemědělství se v loňském roce podílela hlavně mimořádně dobrá úroda, 

příznivý vývoj výkupních cen u živočišných komodit a nárůst celkové podpory agrárnímu sektoru o 7,8 

% na 49,4 miliard korun. 

„Je to pozitivní trend a dobrá zpráva pro celý resort. Zejména to, že rostla i živočišná výroba, která 

patří k prioritám ministerstva, protože pomáhá rozvoji venkova a zajišťuje zaměstnanost. Zajímavý je 

také fakt, že celkový podíl zemědělství, lesnictví, rybolovu a potravinářství na hrubém domácím produktu 

dosáhl 4,87 %. V těchto oborech pracovalo 5,3 %  všech zaměstnanců, “ řekl ministr Marian Jurečka. 

Stavy skotu celkem k 1. 4. 2014 mírně vzrostly o 1,5 % (tj. o 20,7 tisíc kusů) a dosáhly 1,4 milionů kusů, 

z toho stavy krav vzrostly o 2,2 % (o 12 tisíc). Téměř ve všech ostatních kategoriích došlo k mírnému 

nárůstu počtu chovaných zvířat. 

Produkce obilovin v roce 2014 dosáhla výše 8,8 milionů tun, což proti předchozímu roku představuje 

nárůst o 16,9 % a jde o třetí nejlepší úrodu za posledních 25 let. 

Schodek agrárního zahraničního obchodu v roce 2014 klesl o 5,9 miliardy korun na 18,2 miliardy, za 

pozitivním trendem je růst vývozu pšenice, nezahuštěného mléka a piva. Jedná se o nejpříznivější 

hodnotu v agrárním zahraničním obchodu od vstupu ČR do EU. V předchozím roce 2013 tento schodek 

činil 24,1 miliardy. 

Pro zemědělství v ČR je nadále typická mzdová nerovnoměrnost, výše průměrných platů zaostává za 

průměrem ČR. V roce 2014 se toto zaostávání snížilo. Průměrná mzda v ČR byla 25 686 korun, 

v zemědělství, lesnictví a rybářství 21 117 korun. Tím došlo v zemědělství k nárůstu reálné mzdy 

o 2,5 %. 

Ke konci roku 2014 hospodařilo v ČR 3 870 ekologických zemědělců, jedná se o mírný pokles jejich 

počtu oproti předchozímu roku, ale došlo k nárůstu výměry půdy, kterou obhospodařují na 494 635 

hektarů, což představuje již 11,7 % z celkové výměry zemědělské půdy. Naopak vzrostl počet výrobců 

biopotravin, kterých bylo evidováno 506 oproti 470 v roce 2013. 

Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2014 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací s 

využitím údajů z MZe, Českého statistického úřadu a dalších ústavů a institucí. 

 Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 

 Zelená zpráva 2014 (DOCX, 4 MB)  

http://eagri.cz/public/web/file/417457/Zprava_o_stavu_zemedelstvi_CR_v_roce_2014.docx
http://eagri.cz/public/web/file/417457/Zprava_o_stavu_zemedelstvi_CR_v_roce_2014.docx
http://eagri.cz/public/web/file/417457/Zprava_o_stavu_zemedelstvi_CR_v_roce_2014.docx
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I v letošním roce měla Krajská informační střediska v pavilonu T na výstavě Země živitelka 

svůj stánek. Stánek byl hojně navštěvovaných jak laickou, tak odbornou zemědělskou 

veřejností. K dispozici široké veřejnosti byli informační brožury o regionální potravině, 

dotačních pravidlech, zákonech, zajímavostech z regionů, krajských informačních střediscích,  

KIS Středočeského kraje a další. 

Na výstavě se uskutečnila také schůzka zástupců KISů se zástupci Ministerstva zemědělství, 

Celostátní sítě pro zemědělství a venkov, ÚZEI a Agrární komory.  

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/letak_KISu.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/letak_KIS.pdf
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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 ČR 

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

