
 
 

1 
 

 

 

Informační magazín č. 10/2014 

22. 7. 2014 

 

Navštivte také naše webové stránky www.kis-stredocesky.cz 

 

 

 

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE – ČAPÍ LETKA    

26. 7. 2014 

 

zde Televizní spot ČT 

Ochutnat výrobky z místní farmy, ale i produkci zemědělců z okolí, nakoupit kvalitní potraviny 

z regionu a podívat se, jak farmáři hospodaří a vyrábí skvělé lahůdky. To všechno mohou zažít 

návštěvníci pěti farem v rámci nového projektu Ministerstva zemědělství (MZe) s názvem 

Poznej svého farmáře. 

“Vždy v sobotu jedna z farem otevře svá „vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do 

provozu. Společně s hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a pěstitelé a 

nabídnou k prodeji své produkty. V nabídce tak bude kravské nebo kozí mléko a výrobky z 

nich, med, domácí pečivo, koláče a chléb, vejce, ovoce a zelenina,” informovalo MZe. 

Kromě toho budou k dostání potraviny oceněné značkou Regionální potravina a chybět nebude 

ani doprovodný program. Jeho součástí budou hudební a divadelní představení, zábavné hry 

pro děti i dospělé, hrací koutky i rozhovory s přítomnými farmáři. 

MZe zaznamenalo mezi malými farmáři obrovský zájem o účast. Z 200 přihlášek vybrala 

odborná komise pět hostitelů nového projektu – Farmu Čapí letka z Mokřice u Krásné Hory 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100721/obsah/339395-podpora-regionalnich-potravin
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nad Vltavou (26.7.), Kozí farmu Zerlina z Hážovic u Rožnova pod Radhoštěm (9.8.), Ma-Ma 

rodinnou mlékárnu Úhořilka ze Štoků (23.8.), Farmu pod Lipou z Rokytnice v Orlických horách 

(30.8.) a EKO Sady Komňa u Uherského Brodu (13.9.). 

Zdroj: www.jentodobre.cz 

 

http://www.jentodobre.cz/
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Lesy ČR v CHKO Křivoklátsko: druhová 

rozmanitost lesů se postupně dále 
zvyšuje 

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve 

Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby 

modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu 

velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu 

postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou diverzitou na 

stanovištně vhodné a stabilní ekosystémy. Projekt byl zaměřený na postupnou přeměnu 

nesmíšených modřínových porostů jejich podsadbou stanovištně vhodnou dřevinou - bukem 

lesním, s následnou ochranou mladých lesních porostů proti buřeni a okusu zvěří. Hodnota 

projektu činila více než 1 milion Kč a kromě Lesů ČR ho spolufinancovala také EU novou 

náplní projekt podporuje základní principy trvale udržitelného hospodaření a je tak 

příkladem hospodářského využití krajiny v souladu s podporou ostatních funkcí lesa.  

Již ve fázi přípravy projektové dokumentace byl záměr průběžně konzultován s pracovníky 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Křivoklátsko. Realizace probíhala na 

katastrálním území obcí Karlova Ves, Branov a Skryje nad Berounkou. Obnovní prvky jsou 

situovány z cca 80 procent do I. zóny CHKO Křivoklátsko. Celková výměra lesních porostů, 

na kterých se projekt realizuje, činí 5,97 hektarů.  

Podsadby včetně vybudování oplocenek probíhaly v dubnu 2011. Podařilo se vysadit 30 400 

sazenic buku lesního. Ochrana kultur proti buřeni ožinem se realizovala v červenci 2011 a srpnu 

2012. V lokalitách, které nebyly oploceny, se na bukové sazenice v průběhu září 2011 a října 

2012 aplikoval repelentní přípravek proti zimnímu okusu zvěří (0,2 ha). Zároveň Lesy ČR 

v místě instalovaly trvalou pamětní desku projektu. 

Křivoklátsku věnují Lesy ČR velkou pozornost dlouhodobě, čehož důkazem je i vyhlášení 

prvního lesnického parku v ČR v roce 2010 právě na tomto území. Prezentovaný projekt 

zaměřený na změnu druhové a prostorové skladby lesních porostů v rámci Lesnického parku 

Křivoklátsko není svého druhu ojedinělý. Na území lesnického parku jsou Lesy ČR 

rozpracovány další dva projekty obdobného charakteru, ve kterých je navržena cílová druhová 

skladba s vysokým podílem cenných listnáčů a jedle bělokoré. 

Zdroj: Lesy ČR 
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Středočeská Regionální potravina 2014 

Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje 

ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2014. O tuto značku, která je 

zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 103 produktů od 36 výrobců. O 

logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie Alkoholické a 

nealkoholické nápoje a Masné výrobky tepelně opracované. 

Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského 

úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

K  udělení značky Středočeská Regionální potravina 2014 navrhla hodnotitelská komise těchto 

8 výrobků: 

Kategorie: Masné výrobky tepelně 

opracované včetně uzených mas 

Výrobek: Jevanská šunka s kostí 

Výrobce: VLAMEXA s.r.o., Uhříněves Praha 

 

Kategorie: Masné výrobky trvanlivé 

Výrobek: Pepík 

Výrobce: Řeznictví a uzenářství U Dolejších, 

s.r.o. 
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Kategorie: Sýry včetně tvarohu 
Výrobek: Tučný tvaroh 

Výrobce: Martin Homola, Liteň 

 

 

Kategorie: Pekařské výrobky včetně 

těstovin 

Výrobek: Kváskový pecen Cvrčovický 

Výrobce: Cvrčovická pekárna, s.r.o., Kladno 
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Kategorie: Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek 

Výrobek: Listový nugátový řez 

Výrobek: Integrovaná střední škola, Jesenice 

 

Kategorie: Alkoholické a 

nealkoholické nápoje 

Výrobek: Hubertus světlý ležák premium 

nefiltrovaný 

Výrobce: Pivovar Hubertus, a.s. 
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Kategorie: Ovoce a zelenina v čerstvé 

nebo zpracované formě 

Výrobek: Břežanský jahodový džem 

Výrobce: Berry servis s.r.o., Břežany 

 

 

Kategorie: Ostatní 

Výrobek: Hrášková polévka 

Výrobce: Agro Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky - 

Hodkovice 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a 
středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek 
získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. 
Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

 

 

http://www.regionalnipotravina.cz/
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Ochutnávky Středočeské Regionální 

potraviny 

 

Foto z ochutnávek ZDE 

 

Nová Společná zemědělská politika 

upravuje systém přímých plateb, nabízí 
podporu investic a mladých zemědělců  

I. pilíř – Základní principy, II. pilíř – Podpora investic a mladých zemědělců  

I. pilíř – Základní principy 

Vícesložkovost přímých plateb 

Na základě reformy Společné zemědělské politiky od roku 2015 dojde k zásadní změně 

v provázanosti I. a II. pilíře, tedy přímých plateb a Programu rozvoje venkova. Výplata přímých 

plateb bude podmíněna splněním podmínek aktivního zemědělce, jenž si klade za cíl zamezit 

čerpání finančních prostředků těmi, kteří zemědělsky neobhospodařují. Tato podmínka bude 

zároveň závazná i pro některé režimy v II. pilíři. 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4108&ch=611&typ=2&val=4108
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V souladu s legislativou EU je České republice přidělena průměrná roční obálka pro období 

2015 – 2020 v rámci přímých plateb ve výši cca 23 mld. Kč a Programu rozvoje venkova cca 

8 mld. Kč. Mezi oběma pilíři může členský stát přesouvat finanční prostředky v rámci tzv. 

flexibility do výše 15 % roční obálky, výjimku mají některé členské státy s možností maximálně 

25% přesunu z II do I. pilíře. Česká republika předpokládá přesunutí z I. do II. pilíře 800 mil. 

Kč, což odpovídá cca 3,4 % roční obálky pro období 2015 až 2017 a 300 mil. Kč představujících 

cca 1,3 % finančních prostředků pro roky 2018 a 2019. Nově bude zavedena degresivita 

(krácení přímých plateb), jež sníží částky přímých plateb jednotlivých příjemců ve výši 5 % 

nad 150 000 EUR, které získají prostřednictvím režimu jednotné platby na plochu – 

SAPS.  Tyto snížené částky se přesunou do II. pilíře a navýší rozpočet Programu rozvoje 

venkova ČR. 

Stávající nastavení přímých plateb bude nahrazeno tzv. vícesložkovou platbou. Z roční obálky 

členského státu se nejdříve odečtou povinné platby na tzv. ozelenění (greening) 30 % a podporu 

pro mladé zemědělce, kterou ČR předpokládá využít na úrovni 0,2 %.  Zbývající část obálky 

představuje platba SAPS. Pro získání greeningové platby musí jednotliví zemědělci splnit 

podmínky diverzifikace plodin (střídání plodin), vyhrazení plochy využívané v ekologickém 

zájmu – tzv. EFA a zároveň udržení určitého podílu plochy trvalých travních porostů vůči 

celkové výměře zemědělské půdy. Podmínky greeningu automaticky splňují ekologičtí 

zemědělci. V souladu s legislativou EU bude mladý zemědělec podpořen 25% prémií k platbě 

SAPS na jeden hektar. 

Česká republika dlouhodobě podporuje citlivé sektory prostřednictvím zejména zvláštní 

podpory dle čl. 68. Pro letošní rok se podařilo navýšit podporu na 6,5 %, v předchozích letech 

byla 3,5 %. Tato podpora je směřována na sektor brambor pro výrobu škrobu, chmele, krav bez 

tržní produkce mléka, mléčného sektoru a ovcí a koz. Prostřednictvím dobrovolné podpory 

vázané na produkci bude na období 2015 – 2020 podpora rozšířena i na další sektory jako jsou 

konzumní brambory, cukrová řepa, ovoce a zelenina a bílkovinné plodiny, s pokračujícím 

důrazem na živočišnou výrobu, která přináší přidanou hodnotu a vyšší zaměstnanost na 

venkově, ve výši 13 % plus 2 % na bílkovinné plodiny. Podpora oblastem s přírodními 

omezeními bude poskytována i nadále pouze prostřednictvím Programu rozvoje venkova, tudíž 

na tento režim nebudou alokovány prostředky v rámci I. pilíře. 
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Platební nároky versus platba na plochu (SAPS) 

Dle legislativy EU mohou členské státy, které přistoupily do EU po roce 2004, pokračovat v 

aplikaci jednotné platby na plochu (SAPS) do roku 2020, případně zavést platební nároky v 

rámci režimu základní platby od roku 2018 a do té doby aplikovat SAPS, či platební nároky 

využívat již od roku 2015. Na základě těchto variant Česká republika zvažovala zavedení 

platebních nároků, které mají podobně jako SAPS vícevrstevnou strukturu platby a umožňují 

podpořit citlivé sektory. Nicméně s ohledem na vyšší administrativní náročnost, jako je 

například vedení registru, evidování transferů platebních nároků, národní rezerva apod., a 

skutečnost, že v případě jejich zavedení nebude mít Česká republika stejné podmínky, jako mají 

staré členské státy, vlivem rozdílné úrovně odlišení původní hodnoty platebních nároků, bylo 

rozhodnuto o prodloužení aplikace SAPS do roku 2020, což oproti platebním nárokům 

umožňuje, vedle podpory citlivých sektorů, poskytovat přechodnou vnitrostátní podporu v 

letech 2015 – 2020. V principu se jedná obdobnou podporu, jako byl tzv. Top-Up. 

II. pilíř – Podpora investic a mladých zemědělců 

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora 

realizace investic do zemědělství a potravinářství. 

Podporu investic v zemědělské výrobě bude možné poskytovat v novém programovém období 

2014-2020 v rámci dotačního titulu 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Dotaci v 

maximální výši 40 – 60 % z celkových způsobilých výdajů budou moci získat zemědělští 

podnikatelé na realizaci svých projektových záměrů v rámci živočišné i rostlinné výroby. Vyšší 

míru dotace budou moci získat mladí začínající zemědělci či projekty realizované ve 

znevýhodněných oblastech. 

V případě živočišné výroby je aktuálně navrhována podpora investic pro chov skotu, prasat, 

ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní, a to například stáje, jímky a hnojiště či sklady pro krmiva a 

steliva. 

V rostlinné výrobě je plánována podpora skladovacích prostor (kromě obilných sil, jejichž další 

podpora již plánována není), nosných konstrukcí trvalých kultur, skleníků, fóliovníků a jiných 

pěstebních ploch. Mezi priority bude patřit podpora živočišné výroby, ovoce a zeleniny, včetně 

brambor. 
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Nově plánujeme dotovat i pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 

Mezi hlavní podmínky pro získání dotace bude patřit předložení kvalitně zpracovaného 

projektu s  vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů daného opatření Programu 

rozvoje venkova či splnění podmínek finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových 

způsobilých výdajů. 

Na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

v oblasti zpracování zemědělských produktů bude zaměřen dotační titul 4.2.1 Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských produktů. 

Podpora navazuje na stávající opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům a většina základních podmínek zůstane zachována. O dotaci budou moci požádat 

zemědělci i zpracovatelské podniky spadající do kategorie malých a středních podniků a 

projekty budou moci být zaměřené pouze na zpracování primárních zemědělských produktů 

(tzv. „annexových“). Příkladem takového projektu je například výstavba či modernizace jatek, 

mlékárny, mlýna, zpracování ovoce a zeleniny nebo výroba krmných směsí. Využití moderních 

technologií umožní až 40 % dotace na investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro 

jejich finální úpravu, balení, značení a skladování konečných produktů i surovin potřebných 

pro výrobu. Jako ve všech investičních opatřeních i zde budou muset žadatelé podávající projekt 

s celkovými výdaji přesahujícími 1 mil. Kč prokázat finanční zdraví podniku a vypracovat 

podnikatelský plán, ze kterého budou zřejmé hlavní přínosy projektu a finanční plán investice. 

Oproti stávajícímu období bude nově důraz kladen nejen na zvýšení efektivity výroby, ale i na 

zkrácení dodavatelských řetězců, což bylo důvodem pro rozšíření způsobilých výdajů o 

investice související s uváděním produktů na trh, včetně marketingu. Pro účely zvýhodnění před 

ostatními projekty bude za krátký dodavatelský řetězec považován pouze takový způsob dodání 

výrobku, kdy mezi zemědělcem, který vyprodukoval základní suroviny pro výrobek, a 

prodejcem tohoto výrobku konečnému spotřebiteli, bude maximálně jeden mezičlánek (např. 

zpracovatel, či zprostředkovatel). Nově by měly být zvýhodněny projekty zaměřené právě na 

zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů, čímž by byla podpora zacílena kromě 

jiného i na produkci regionálních potravin. 

Stejný typ investic jako u titulu 4.1.1 bude podporován i v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti 

mladých zemědělců. V této operaci však budou moci získat maximální dotaci ve výši 45 tis. 
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EUR pouze mladí začínající zemědělci ve věku do čtyřiceti let, kteří poprvé zahajují činnost, 

mají zemědělskou kvalifikaci (případně mají možnost si ji doplnit), a kteří maximálně 36 

měsíců provozují zemědělskou výrobu. Žadateli budou moci být pouze subjekty plnící definici 

mikro nebo malého podniku. Nad rámec investic v operaci 4.1.1 jsou zde plánovány jako 

způsobilé i výdaje na nákup zemědělské půdy, hospodářských zvířat, či krmiv, osiv a hnojiv. 

Zásadní novinkou oproti programovému období 2007 – 2013 je stanovená minimální velikost 

podniku žadatele jako kritérium přijatelnosti pro vstup do opatření. Tato minimální velikost 

bude definována dosažením určité minimální hodnoty standardní produkce (založené na 

výměře zemědělské půdy a množství hospodářských zvířat) již při podání Žádosti o dotaci. 

Další podmínkou bude předložení podnikatelského plánu, jehož realizaci žadatel musí zahájit 

do devíti měsíců od podání Žádosti o dotaci. Nastavení dotačního titulu tak reflektuje představu 

Evropské komise, podle které je cílem podpory spíše převzetí stávajícího podniku mladým 

zemědělcem než vnik zcela nových farem. 

Zdroj: MZe 

 

Výzva pro příjem žádostí o 
standardizaci místních akčních skupin 
pro programové období 2014 - 2020 

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v 

programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 

11. 2014 do 22. 5. 2015. 

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin 

v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika“). Splněním standardů uvedených 

v Metodice místní akční skupiny (dále jen „MAS“) prokážou, že jsou schopny vykonávat 

činnosti stanovené v Nařízení EU č. 1303/2013.  

Při nastavování standardů byl kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním 

partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím 

orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní 

a nediskriminační. Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů - územní působnost, 

místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. 
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Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. Poslední den 

příjmu žádostí, tj. pátek 22. 5. 2015 musí být Potvrzení o přijetí Žádosti o standardizaci 

obsahující „Identifikátor dokumentu“ doručeno na podatelnu centrálního pracoviště Státního 

zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím datové schránky do 24:00 hodin. 

Pro MAS v nejbližší době proběhnou 3 semináře, které představí základní podmínky Metodiky 

a případně potencionálním žadatelům zodpoví nejasnosti spojené s jejich naplněním. Semináře 

se budou konat dne 24. 7. 2014 na Moravě a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. O seminářích budou 

MAS dále informovány prostřednictvím internetových stránek Ministerstva zemědělství a 

Státního zemědělského intervenčního fondu. 

Úplné znění Metodiky naleznete v příloze k této zprávě a je k dispozici rovněž na stránkách 

Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz. 

Získání osvědčení o splnění standardů je pro MAS nezbytnou podmínkou, aby mohly podávat 

žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní 

rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze. 

Přílohy 

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin (PDF, 384 KB) 

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond může letos použít na podporu 
zemědělců navíc 180 miliónů korun 

 

Tisková zpráva – Vláda dnes vyhověla žádosti Podpůrného a garančního rolnického a 

lesnického fondu (PGRLF). Ten žádal o převod části nevyužité dotace, konkrétně 180 

milionů korun, z loňského roku. 

„Zemědělci tak mohou prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu využít 180 milionů korun v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění. Jde o peníze, 

které tak v letošním roce zlepší naši podporu hospodářů,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 

http://www.szif.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf


 
 

14 
 

PGRLF rozděloval dotace na pomoc zemědělcům postiženým povodní z června 2013 ve formě 

úročených „povodňových“ půjček, na jejichž financování koncem roku 2013 obdržel ze 

státního rozpočtu 200 milionů korun. Tyto půjčky byly určené na obnovu provozu podniků 

zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, 

záplavami či přívalovými dešti. Po vyhodnocení žádostí počátkem roku 2014 poskytl PGRLF 

poškozeným zemědělcům půjčky ve výši 20 milionů korun. Proto požádal vládu, aby zbylých 

180 milionů korun mohl využít v roce 2014 v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění. 

Na podpory v programech Zemědělec a Podpora pojištění byla pro letošek poskytnuta 

prostřednictvím Ministerstva zemědělství dotace ve výši 409 milionů korun, přičemž plánovaná 

výše podpory pro rok 2014 dosahuje v obou těchto programech celkové výše 700 milionů korun 

(450 mil. Kč/Zemědělec a 250 mil. Kč/Podpora pojištění). Využitím žádaných prostředků ve 

výši 180 milionů korun na jiný účel v roce 2014 dojde k doplnění prostředků pro pokrytí 

plánovaných rozpočtů na hlavní podpůrné programy Zemědělec a Podpora pojištění. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

 

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 21. 7. 
2014 

22.7.2014 

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice  

V České republice jsou žně v plném proudu.  Třetí červencový týden znamenal značný posun 

v  průběhu sklizně v celé ČR. 

Ozimý ječmen mají zemědělci téměř „pod střechou“ s odhadovaným průměrným výnosem 5,30 

t/ha, sklizeno je 84, 43 % ploch, tj 86 910 ha, prozatím je vyrobeno cca 460 600 tun. 

 U dalších plodin byla sklizeň zahájena již v minulém týdnu . Výrazně pokročila sklizeň pšenice 

ozimé, bylo sklizeno více jak 10 % ploch (83 800 ha), v současné době se jeví velmi slušný 

výnos v ČR na úrovni  5,61 t/ha, nicméně na závěrečné odhady je příliš brzo. 

Na 10 % je dokončena i sklizeň ječmene jarního, rovněž s výnosem 5,62t/ha. 



 
 

15 
 

Výrazně pokročila sklizeň žita, kdy bylo sklizeno téměř 30 % ploch s výnosem 4, 77 t/ha, je 

však nutno připomenout, že osevní plochy u této plodiny jsou v ČR ve výši  cca 25 tis ha . 

Sklizně jarní pšenice, ovsa a triticale byly zahájeny v celé republice, u těchto plodin byly 

sklizeny z cca 1 % ploch. 

 Plochy oseté  řepkou  jsou sklizeny z téměř 30 %, což značí téměř 114 000 ha sklizené 

plochy  s průměrným výnosem 3, 96 t/ha , výroba činí 450 650 t. 

 Stav zralosti porostů obilovin a řepky je značně nevyrovnaný podle stupně sucha v jednotlivých 

oblastech krajů i okresů. 

Nejvíce pokročil postup žní v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V Jihomoravském kraji je 

sklizeno již 91 % ozimého ječmene s průměrným výnosem 5,5 t/ha,  pšenice ozimé 40,1 % 

s výnosem 5,24 t/ha  a je zde již zahájena sklizeň ječmene jarního a řepky. Ve Zlínském kraji 

je sklizeno téměř 100 % ječmene ozimého s výnosem 6,51  t/ha, 80 % řepky s výnosem 4,17 

t/ha a byla zahájena sklizeň pšenice ozimé – 22 % s výnosem 6,96 t/ha a ječmene jarního. 

V Karlovarském kraji byly již také zahájeny sklizňové práce sledovaných plodin a to sklizní 

ozimého ječmene, sklizeno bylo 60 % ploch s výnosem 4,6 t/ha. Stavy porostů se zde velmi liší 

dle jednotlivých oblastí. 

V Plzeňském a Moravskoslezském kraji byla sklizeň zahájena u ječmene ozimého, je zde zatím 

sklizeno 80 %  plochy ječmene s výnosem 5, 6 t/ha, byly zahájeny práce na sklizni pšenic 

ozimých, řepek a triticale. 

V kraji Vysočina  byly zahájeny práce ve všech okresech, nejvíce je sklizeno ozimého ječmene, 

ten byl zatím sklizen v kraji z téměř 80 % ploch. Zahájeny byly i práce na sklizni ozimé pšenice 

a řepky. 

V Libereckém kraji vzhledem k vyšší poloze probíhá v současné době sklizeň ozimé pšenice, a 

řepky, výrazně pokročila sklizeň ozimých ječmenů, které byly sklizeny z více jak 80 % ploch 

se výnosem 5,9 t/ha. 

Za Olomoucký kraj se předpokládá, že letošní sklizeň bude na dobré úrovni výnosů 

jednotlivých plodin. U ječmenů ozimých se očekává výnos 6,35 t/ha, což představuje dobrý 

výsledek, podobně je tomu zatím u ozimých pšenic, kterých bylo sklizeno 9, 5 %, výnos se 

pohybuje – prozatím – ve výši kolem 7 t/ha.  Sklizeno je také již 56 % řepky, s výnosem 4, 29 

t/ha. 

Ve Středočeském kraji je sklizeno 84 % výměry ozimých ječmenů a v Jihočeském kraji již 96 

% plochy ozimých ječmenů. V obou krajích je dosavadní průměrný výnos 5,5 t/ha. 

V Královehradeckém i Pardubickém kraji je sklizeň ozimého ječmene již na více než 85 % 

ploch s průměrným výnosem kolem 5 t/ha. Rovněž zde již byla zahájena sklizeň všech 

sledovaných komodit, pšenice ozimé byly zatím sklizeny v Královehradeckém kraji z 10 % 

ploch s výnosem kolem 7 t/ha,  řepky bylo zatím sklizeno v Hradeckém kraji 46 % ploch 

s výnosem 4, 05 t/ha, v Pardubickém kraji 34 % s výnosem 3,94 t/ha. 
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Přílohy 

 Žne podle KAZV k 21. 7. 2014 (XLS, 42 KB)  

Zdroj: MZe 

 

Premiér Bohuslav Sobotka: Stát 
má zájem o stabilní podporu 
českých pěstitelů a výrobců 

22.7.2014 

Tisková zpráva – V Národním zemědělském muzeu na pražské Letné se dnes k bilanční 

schůzce sešli předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Jednali například o Programu rozvoje venkova, který před několika dny schválila vláda, 

o dotacích do zemědělství v příštích letech, úsporách v resortu nebo o kvalitě a bezpečnosti 

potravin.  

Nedávno přijaté zásadní materiály, které ovlivní na příští léta české zemědělství a 

potravinářství, stejně jako změny v resortu, byly hlavními tématy dnešního setkání premiéra 

s ministrem zemědělství. 

„Koaliční strany se shodují na posílení potravinové soběstačnosti. I nadále je potřeba zaměřit 

se na větší podporu kvalitních českých potravin, pěstování ovoce a zeleniny. Stát má zájem o 

stabilní podporu pěstitelů a výrobců,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. 

„Podařilo se nám prosadit Program rozvoje venkova, což je základní dokument pro čerpání 

eurodotací do zemědělství, který do roku 2020 přinese českému zemědělství, potravinářství a 

lesnictví přibližně 84 miliardy korun,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka 

Mezi priority ministra zemědělství patří také kvalita a bezpečnost potravin na českém trhu. Na 

ni bude mít pozitivní dopad nově přijatá novela zákona o potravinách, která začne platit 

začátkem příštího roku. Je to nejvýznamnější úprava potravinářské legislativy od vstupu ČR do 

Evropské unie. Novela usnadní spotřebitelům výběr potravin, například tím, že zavádí přísnější 

pravidla pro označování potravin. 

„Jednou z novinek je, že u nebalených potravin budou muset obchodníci viditelně uvést 

informaci o výrobci potraviny,“ uvedl ministr zemědělství. 

Ministr Jurečka informoval Bohuslava Sobotku o jednáních se zástupci obchodních řetězců. 

Jejich cílem je mimo jiné podnítit řetězce ke zvýšení podílu českých potravin na pultech a 

zlepšení sortimentu kvalitního zboží. 

http://eagri.cz/public/web/file/323233/tabulka_sklizen_2014_k_21._7..xls
http://eagri.cz/public/web/file/323233/tabulka_sklizen_2014_k_21._7..xls
http://eagri.cz/public/web/file/323233/tabulka_sklizen_2014_k_21._7..xls
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Premiér s ministrem také jednali o tzv. zelené naftě, která umožní vracet zemědělcům část 

spotřební daně z pohonných hmot. Návrh Ministerstva zemědělství v současnosti projednává 

Sněmovna. 

Ministr Jurečka prezentoval rovněž úspory resortu zemědělství, kdy nařídil vypovědět 

nevýhodné smlouvy a nechal zrušit veřejné zakázky za několik desítek milionů korun. Předseda 

vlády a ministr zemědělství spolu také probrali plány na zřízení takzvaných zemědělských 

diplomatů, kteří by v klíčových zemích více podpořili obchodní možnosti českým 

podnikatelům. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

Prezentace ředitele Řídícího orgánu PRV 
Ing. Taberyho - SRBY 

 

Prezentace se věnuje zhodnocení období 2007-

2013, přípravě období 2014-2020, komunitně 

vedenému místnímu rozvoji, celostátní síti pro 
venkov. 

 

Prezentaci naleznete ZDE. 

 

 

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 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Prezentace_Srby_19-6-2014.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Prezentace_Srby_19-6-2014.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Prezentace_Srby_19-6-2014.pdf
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/
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za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

 


