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Informační magazín č. 11/2014 

 

Žně 2014 – postup sklizně v ČR a Středočeském kraji 

Stav ke dni:   18. 8.  2014 

Pšenice 

ozimá 

Pšenice 

jarní 

Ječmen 

ozimý 

Ječmen 

jarní Žito Oves Tritikale 

Obiloviny 

celkem Řepka 

Česká republika 

  Celkově ke sklizni (ha) 790 690 45 251 102 928 247 791 25 136 42 289 48 499 1 302 584 389 298 

  Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 577 892 10 505 102 380 214 896 12 749 14 654 23 001 966 077 383 331 

  Podíl sklizených ploch (%) 73,09 45,31 99,47 86,72 50,72 34,65 47,43 74,17 98,47 

  Celkově sklizeno (t) 3 782 332 113 209 584 597 1 244 373 70 348 62 407 129 280 5 986 546 1 541 126 

Průměrný výnos (t/ha) 6,55 5,52 5,71 5,79 5,52 4,26 5,62 6,20 4,02 

 

Středočeský kraj 
k 18.8.2014 

Pšenice 
ozimá 

Pšenice 
jarní 

Ječmen 
ozimý 

Ječmen 
jarní 

    Žito     
Oves 

Tritikále Ob. 
celkem 

   Řepka   

          

Celkově ke sklizni (ha) 168 982 13 060 21 618 50 535 4 126 5 681 6 501 270 503 84 198 

Sklizeno ke dni aktualizace  
(ha) 

130 428 6 936 21 546 47 107 2 649 2 505 3 142 214 313 83 754 

Podíl sklizených ploch  (%) 77,18 53,11 99,67 93,22 64,2 44,09 48,33 79,23 99,47 

Celkově sklizeno  (t) 885 200 42 506 120 559 265 178 16 184 9 900 18 050 1 357 577 337 662 

Průměrný výnos  (t/ha) 6,79 6,13 5,6 5,63 6,11 3,95 5,74 6,33 4,03 

Zdroj: MZe 

 

Srdečně jste zváni do stánku  
Krajských informačních středisek na Zemi živitelce v Českých 

Budějovicích, kde v pavilonu „T“ dne 28. 8. 2014 od 9,00 hod. 
má službu Krajské informační středisko Středočeského kraje. 
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Regionální potravina na Zemi živitelce 

19.8.2014 

Značka Regionální 

potravina se pravidelně 

účastní výstavy Země 

živitelka. Od 28. srpna do 

2. září můžete v pavilonu 

T1 navštívit stánek 

Regionální potraviny i 

mnohé oceněné výrobce. 

Představí se Petr Sokol, 

LABETA a.s., Jitka 

Šimůnková, Vlamexa 

s.r.o., Kalkušová Irena, 

Nature Notea s.r.o., 

Jaroslav Auský, Valerie 

Pelikánová LC Rosa – 

bylinné čaje, REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.. Vše budete mít možnost přímo na místě 

ochutnat i zakoupit. 

Pro návštěvníky je na pódiu stánku Regionální potraviny připraven pestrý doprovodný 

program. Pokud jste příznivci kulinářských show, pak se máte na co těšit. Filip Sajler a Ondřej 

Slanina z oblíbeného televizního pořadu Kluci v akci si pro vás na první den veletrhu připraví 

pochoutky z potravin oceněných Regionální potravinou. S aktéry zábavného pořadu o kouzlech 

vaření a přípravy jídel bude po skončení vystoupení pokračovat autogramiáda. Pokud rádi 

ochutnáváte tradiční krajové speciality, nenechte si ujít školu vaření s šéfkuchařem Petrem 

Šímou, který bude rovněž vařit podle regionálních receptů a jak jinak než s Regionálními 

potravinami. 

Kraj Vysočina představí svůj region i své typické výrobky, Jihočeský kraj přichystal dudácké 

vystoupení a ochutnávku místních produktů. Novinkou v letošním roce bude prezentace Svazu 

floristů, který se představí s vázáním českých květin a ukázkou zdobení tabulí k nejrůznějším 

příležitostem. 

Agrární komora ČR představí svůj projekt na podporu spotřeby mléka Bílé plus, jehož součástí 

bude soutěž v pití mléka na čas, a další soutěž o Regionální potraviny. Potravinářská komora 

ČR si pro vás připravila klání o přípravu nejlepšího bramborového salátu, o nejrychlejšího 

jedlíka párků, kolo výher nebo další kulinářská vystoupení. 

 Připraveny jsou samozřejmě i atraktivní ceny, například dárkové balíčky nebo chladicí tašky 

s produkty oceněnými značkou Regionální potravina. 

Zdroj: Regionální potravina 
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Vymezení jednotlivých oblastí LFA a 

navrhovaná diferenciace plateb uvnitř 
LFA od roku 2015 

V přílohách naleznete informaci o vymezení jednotlivých oblastí LFA a o navrhované 

diferenciaci plateb uvnitř LFA od roku 2015, a to včetně navrhovaného zařazení 

jednotlivých katastrálních území do příslušných podoblastí LFA. Zveřejněné údaje 

odráží verzi návrhu PRV 2014-2020, která byla odeslána Evropské komisi dne 16. 7. 

2014. 

Přílohy 

 Informace o vymezení LFA a o navrhované diferenciaci uvnitř LFA od roku 

2015 (DOC, 65 KB)  

Návrh zařazení jednotlivých katastrálních území do příslušných podoblastí 

LFA od roku 2015 (XLSX, 509 KB) 

 

Nastavení přímých plateb od roku 2015 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství odeslalo Evropské komisi svá rozhodnutí 

týkající se nastavení přímých plateb v rámci reformované Společné zemědělské politiky 

pro následující období 2015 – 2020. Bylo rozhodnuto o prodloužení aplikace jednotné 

platby na plochu, přesunu finančních prostředků z I. do II. pilíře v období 2015 – 2019, 

využití degresivity, dobrovolné podpory vázané na produkci a v maximální možné míře 

podpory pro mladé zemědělce. 

V souladu s evropskou legislativou byly členským státům v oblasti přímých plateb stanoveny 

nové povinnosti vyplývající z reformy Společné zemědělské politiky, zejména jim bylo 

umožněno učinit některá rozhodnutí s ohledem na národní zájmy. Proto bylo nutné o 

jednotlivých aspektech nastavení přímých plateb informovat Evropskou komisi do 1. srpna 

2014 tak, aby mohla od 1. ledna 2015 platit nová pravidla. 

Výplata přímých plateb bude pokračovat prostřednictvím jednotné platby na plochu (SAPS) do 

roku 2020. Současně došlo k převodu finančních prostředků z I. pilíře (přímé platby) do II. 

http://eagri.cz/public/web/file/327006/Informace_o_vymezeni_LFA_a_o_navrhovane_diferenciaci_uvnitr_LFA_od_roku_2015.doc
http://eagri.cz/public/web/file/327006/Informace_o_vymezeni_LFA_a_o_navrhovane_diferenciaci_uvnitr_LFA_od_roku_2015.doc
http://eagri.cz/public/web/file/327008/Navrh_zarazeni_jednotlivych_katastralnich_uzemi_do_prislusnych_podoblasti_LFA_od_roku_2015.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/327008/Navrh_zarazeni_jednotlivych_katastralnich_uzemi_do_prislusnych_podoblasti_LFA_od_roku_2015.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/327006/Informace_o_vymezeni_LFA_a_o_navrhovane_diferenciaci_uvnitr_LFA_od_roku_2015.doc
http://eagri.cz/public/web/file/327006/Informace_o_vymezeni_LFA_a_o_navrhovane_diferenciaci_uvnitr_LFA_od_roku_2015.doc
http://eagri.cz/public/web/file/327008/Navrh_zarazeni_jednotlivych_katastralnich_uzemi_do_prislusnych_podoblasti_LFA_od_roku_2015.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/327008/Navrh_zarazeni_jednotlivych_katastralnich_uzemi_do_prislusnych_podoblasti_LFA_od_roku_2015.xlsx
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pilíře (Program rozvoje venkova, PRV) v letech 2015 – 2019 v roční průměrné výši zhruba 2,5 

% (600 mil. Kč) a k rozhodnutí o aplikaci degresivity – snížení přímých plateb pro velké 

podniky (5 % příjmu ze SAPS nad 150 000 €) a jejich přesunutí do rozpočtu PRV. Ministerstvo 

zemědělství využilo možnosti podpořit citlivé sektory v rámci dobrovolné podpory vázané na 

produkci ve výši 15 % roční obálky pro následující období 2015 – 2020, což odpovídá roční 

průměrné částce kolem 3,46 mld. Kč. Mezi podporovaná odvětví patří brambory určené na 

výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, 

krávy bez tržní produkce mléka, sektor mléka, ovce a kozy. Na podporu pro mladé zemědělce 

bude vyhrazena maximální možná obálka finančních prostředků. Evropská komise byla rovněž 

informována o nastavení aktivního zemědělce a ozelenění v ČR. Zároveň byla učiněna 

rozhodnutí nezavádět režim pro malé zemědělce, redistributivní platbu a platbu oblastem s 

přírodními omezeními (LFA) prostřednictvím I. pilíře. 

Podoba nastavení přímých plateb byla pravidelně diskutována se zástupci nevládních 

organizací a také s jednotlivými organizacemi spadajícími do gesce MZe. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

Prezentace ze seminářů k Metodice pro 
standardizaci Místních akčních skupin v 

období 2014-2020 

V přílohách naleznete prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních 

akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v 

Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. 

Přílohy 

 Prezentace k Metodice pro standardizaci MAS (PDF, 320 KB)  

 Prezentace k Žádosti o standardizaci (PDF, 1 MB)  

 Spolky a ZSPO (PDF, 576 KB)  

Právní úprava (PDF, 424 KB) 
 

http://eagri.cz/public/web/file/324427/Prezentace_k_Metodice_pro_standardizaci_MAS.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324429/Prezentace_k_Zadosti_o_standardizaci.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324431/Spolky_a_ZSPO.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324433/Pravni_uprava.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324427/Prezentace_k_Metodice_pro_standardizaci_MAS.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324427/Prezentace_k_Metodice_pro_standardizaci_MAS.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324429/Prezentace_k_Zadosti_o_standardizaci.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324429/Prezentace_k_Zadosti_o_standardizaci.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324431/Spolky_a_ZSPO.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324431/Spolky_a_ZSPO.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324433/Pravni_uprava.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324433/Pravni_uprava.pdf
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Dotace pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními (tzv. LFA) a platby 
na tzv. ozelenění neboli greening  

(část. I) 
29.7.2014 informace k nové SZP 

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening   
 V tomto článku se dozvíte, co se v dotačních podmínkách změní od příštího roku v 

přímých platbách, a to v platbě za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých 

pro klima a životní prostředí – ozelenění neboli častěji skloňovaný greening. Zavedení 

greeningových pravidel má zemědělce orientovat k hospodaření šetrnějšímu k 

životnímu prostředí. Hovoří se o něm jako o novém prvku reformované Společné 

zemědělské politiky, ale řada greeningových podmínek se už dosud uplatňovala v praxi 

například prostřednictvím GAEC nebo některých jiných dotačních titulů. 

 U greeningové platby je důležité upozornit na to, že zemědělci nepřísluší automaticky, 

ale je podmíněná naplněním určitých postupů. Některé z nich jsou povinně stanovené 

legislativou a některé volitelné z širší nabídky možností.    

 Základní pravidla greeningu vyplývají z nařízení pro přímé platby č. 1307/2013 a jeho 

prováděcích předpisů. Na národní úrovni se potom upřesňují technické detaily jako 

např. lhůty, agrotechnické postupy apod. Nastavování jednotlivých podmínek přitom 

probíhá s důrazem na praxi a pokud možno nekomplikované postupy, tedy tak, aby 

greening co nejméně omezil konkurenceschopnost českých zemědělských podniků. 

 Na greeningovou platbu je určená nezanedbatelná část národní obálky pro přímé platby, 

celých 30 %. Platba se váže k podání jednotné žádosti a stejně jako SAPS, bude mít 

plošný charakter. Ale jak už jsme upozornili, v plné výši na ni budou mít nárok pouze 

zemědělci, kteří splní všechny podmínky. Povinnosti greeningu se netýkají zemědělců 

hospodařících v systému ekologického zemědělství, kteří mají z legislativy na platbu 

nárok automaticky. Konkrétní sazba se každoročně vypočte vydělením celkové národní 

částky přímých plateb počtem způsobilých hektarů SAPS a její výši také ovlivní vývoj 

směnného kurzu koruny vůči euru. 

 Greening obsahuje tři základní složky: diverzifikaci plodin, zachování výměry trvalých 

travních porostů a plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA - ecological focus 

area). Pokud jde o podmínky diverzifikace plodin, odvíjí se od velikosti výměry, na níž 

zemědělec hospodaří, a blíže si je vysvětlíme v příštím pokračování článků. Další 

podmínkou greeningu je vyčlenění ploch EFA, kterými jsou například krajinné prvky, 

pásy kolem lesů, okraje polí atd. Cílem vyčlenění těchto ploch je především zachování 

a zlepšení biologické rozmanitosti při zemědělském hospodaření. Konkrétním 

podmínkám a postupům EFA se opět budeme věnovat v dalších článcích. Třetí 

greeningová složka, zachování trvalých travních porostů, bude sledována na národní 

úrovni jako podíl výměry trvalých travních porostů vůči celkové zemědělské ploše. 

Cílem je neodchýlit se o tohoto poměru o více než 5 %. Pokud k takové situaci nedojde, 

obecně se povinnost zachování určitého poměru trvalých travních porostů jednotlivých 

zemědělců nedotkne. Ale v případě, že se v budoucnu za Českou republiku zjistí 

významnější změna v poměru mezi trvalými travními porosty a celkovou zemědělskou 

plochou, pak bude nezbytné přistoupit k mechanismu zpětného zatravnění a odchylku 

tak vrátit do stanovených mezí.   

 K výše uvedeným třem složkám greeningu doplňujeme další možnost, jak naplnit 

podmínky pro přiznání platby, nicméně tato bude zavedena až od roku 2016. Jedná se o 
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využití tzv. ekvivalentních neboli rovnocenných postupů, které představují stejný nebo 

větší přínos pro životní prostředí. Těmito postupy budou vybrané dotační tituly 

Programu rozvoje venkova a žadatel tak bude mít právo plnit podmínky greeningu jejich 

prostřednictvím. Konkrétně jde o agroenvironmentálně-klimatické opatření, 

podopatření Zatravňování orné půdy, Zatravňování drah soustředěného odtoku, Biopásy 

a Ochrana čejky chocholaté, přičemž pro účely greeningu bude možné využít jedno 

nebo více z nich. 

 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
 I v novém programovém období je v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-

2020 (dále jen „PRV 2014-2020“) plánována podpora pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními, které jsou spíše známy pod pojmem méně příznivé oblasti 

(LFA). Smyslem těchto plateb je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy 

v souvislosti s omezením zemědělské produkce a tím zachovat udržitelné systémy 

hospodaření v těchto oblastech, kde leží více než polovina zemědělského půdního fondu 

v ČR. 

 Problematika poskytování plateb LFA je ošetřena články 31 a 32 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (dále jen „nařízení č. 1305/2013“), které zavádí 

řadu nových prvků, které je nutné zohlednit při nastavování podmínek pro poskytování 

plateb. 

 Stěžejním novým prvkem je povinnost provést nové vymezení ostatních LFA oblastí 

(LFA-O) na základě souboru jednotných biofyzikálních kritérií nejpozději od roku 

2018. Ministerstvo zemědělství se rozhodlo využít možnosti dané nařízením č. 

1305/2013 a redefinici provést až od roku 2018, což umožní do této doby poskytovat 

platby v LFA-O na základě podmínek daných Programem rozvoje venkova ČR na 

období 2007-2013, tj. na travní porosty mající pozitivní vliv na zabránění eroze půdy a 

kvalitu vody. Od roku 2018 bude, s ohledem na povinnosti vyplývající z evropského 

legislativního rámce, podpora poskytována na celou zemědělskou půdu ve všech 

vymezených oblastech LFA. Dalšími novinkami, které je nutné zohlednit, je povinnost 

poskytovat platby LFA pouze aktivnímu zemědělci, povinnost poskytovat platbu na 

veškerou zemědělskou půdu a povinnost nastavit systém postupného snižování plateb 

od určité prahové hranice výměry, tzv. degresivita. A naopak z povinných požadavků 

na zemědělce je odstraněn závazek hospodaření v oblastech LFA pět let od prvního 

poskytnutí platby (netýká se však již započatých závazků). 

 Při respektování výše uvedených nových podmínek je v rámci PRV 2014-2020 

navrhována následující podoba opatření LFA.  

 Pokud se jedná o kritéria pro vymezení jednotlivých typů LFA, zůstávají v platnosti ta 

používaná již v PRV 2007-2013. Pouze v případě horských LFA (LFA-H) dochází 

k úpravě vnitřní diferenciace platby, kdy budou horské oblasti nově rozděleny do pěti 

podoblastí na základě průměrné nadmořské výšky katastrálního území a na základě 

podílu plochy se svažitostí nad 15 % v daném území. 

 Pro poskytnutí platby jsou navrhovány následující podmínky: 

LFA-H, LFA-S 
 -podmínka aktivního zemědělce a degresivity 

-platba na veškerou zemědělskou půdu 

-podmínka minimální každodenní intenzity chovu hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha z.p. 

(bude předmětem vyjednávání s EK) v kontrolním období (1.6.-30.9.) – od roku 2017 

je navrhováno zvýšení na 0,35 VDJ/ha. 

nový výpočet platby LFA-O (do roku 2018) 
-podmínka aktivního zemědělce a degresivity 
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-platba pouze na travní porosty 

- podmínka minimální každodenní intenzity chovu hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha TP 

(zvýšení z 0,2 VDJ v současném období) – od roku 2017 je navrhováno zvýšení na 0,35 

VDJ/ha. 

 Pro LFA-H je navrhována platba ve výši 101 EUR/ha z.p. (bude dále diferencována 

v závislosti na míře přírodního znevýhodnění v rozmezí 82 % – 136 %), pro LFA-S ve 

výši 83 EUR/ha z.p. a pro LFA-O ve výši 82 EUR/ha TP resp. 57 EUR/ha TP. 

 Prahové hodnoty pro uplatnění degresivity (snížení plateb) jsou navrhovány na úrovni 

nad 1 000 ha a nad 2 500 ha, přičemž platba by se po překročení těchto prahových 

hodnot snižovala o 10 % (u výměry zemědělské půdy nad 1000 ha) a 15 % (u výměry 

zemědělské půdy nad 2500 ha). 

 Výše uvedené podmínky a platby jsou navrhovány pro období do roku 2018, kdy dojde 

k jejich revizi v souvislosti s povinnou redefinicí LFA-O. U oblastí LFA - H již bude 

rozsah podpor zachován. Vzhledem k povinnosti provést revizi vymezení se 

předpokládá, že převážná část současných oblastí LFA – S přejde v rámci redefinice do 

kategorie LFA – O. 

 Platby na oblasti LFA můžou být rovněž realizovány z I. pilíře v rámci přímých plateb, 

Ministerstvo zemědělství se ale rozhodlo tyto platby LFA v I. pilíři neposkytovat. 

Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě 
 Stejně jako podpora LFA bude v programovém období 2014-2020 pokračovat 

poskytování plateb zemědělcům hospodařícím v oblastech Natura 2000. Smyslem 

těchto plateb je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné 

hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících. 

 Problematika poskytování těchto plateb je ošetřena článkem 30 nařízení č. 1305/2013, 

který umožňuje poskytovat platby rovněž na lesní půdu v oblastech Natura 2000 a podle 

rámcové směrnice o vodě, nicméně Ministerstvo zemědělství se rozhodlo této možnosti 

nevyužít. 

 Podpora bude zacílena na travní porosty v oblastech Natura 2000, které jsou zároveň 

vymezeny jako 1. zóny NP a CHKO, popř. do území 1. zón NP a CHKO mimo oblasti 

Natura 2000, které na oblasti Natura 2000 navazují. Platba kompenzující zákaz hnojení 

(intenzifikační nástroje) v 1. zónách je navrhována ve výši 85 EUR/ ha travního porostu. 

Dotace na provádění pozemkových úprav a 

na agroenvironmentální opatření, platby za 
tzv. ozelenění neboli greening  

(část II.) 

Další informace k nové SZP 

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening 

V p okračování o greeningu se budeme podrobněji věnovat podmínkám využití různých 

(diverzifikace) plodin a zachování trvalých travních porostů. 

Evropská legislativa formuluje pravidla diverzifikace plodin poměrně komplikovaně – odlišuje 

je pro různé velikosti podniku, stanovuje limity pro zastoupení jednotlivých plodin a zároveň 
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uvádí řadu výjimek pro případy pěstování trávy a bylinných pícnin na orné půdě nebo půdu 

ležící ladem. 

Základní podmínky jsou odvozeny od velikosti podniku, na kterém zemědělec 

hospodaří.  Pokud má podnik více než 10, ale méně než 30 ha orné půdy, pak by na ní měl pro 

přiznání greeningové platby pěstovat alespoň 2 plodiny. Hlavní plodina přitom může zabírat 

maximálně 75 % orné půdy. Pokud podnik hospodaří na více než 30 ha orné půdy, pak je na ní 

třeba pěstovat alespoň 3 plodiny. Hlavní plodina opět může zabírat maximálně 75 % a dvě 

hlavní plodiny společně maximálně 95 % orné půdy. 

Poměry mezi hlavními plodinami nemusí být splněny, pokud se na více než 75 % orné půdy 

pěstují trávy nebo bylinné pícniny, případně je to půda ležící ladem. Požadovaný počet plodin 

však musí být dodržen a zároveň pro zbývající ornou půdu platí podmínka, že hlavní plodina 

nesmí pokrývat více než 75% zbývající orné půdy. 

Zemědělci si pro výpočet poměru jednotlivých plodin mohou k ploše přičíst výměru krajinných 

prvků, které jsou její součástí. 

Za plodinu se pro účely diverzifikace považuje: 

 jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace 

plodin;  

 kultura kteréhokoli druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých  

 půda ponechaná ladem;  

 trávy či jiné bylinné pícniny.  

Ozim a jařina, přestože by plodiny náležely do stejného rodu, se počítají jako odlišné plodiny. 

Naopak různé druhy směsí se jako různé plodiny uznat nemohou. Podsev také není samostatnou 

plodinou, započítává se do plochy hlavní plodiny. 

Povinnosti diverzifikace se nevztahují zejména na následující případy: 

 zemědělce, které hospodaří na menší výměře než 10 ha  

 pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy a přitom 

výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha  

 pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně 

jde o půdu ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a 

přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha;  

Plnění podmínek diverzifikace se bude posuzovat za období od 1. června až 31. srpna daného 

roku. 

Další podmínkou greeningu je zachování ploch trvalých travních porostů, resp. udržení určitého 

poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, a to na národní úrovni. Jednotlivé 

zemědělské podniky, pokud nejsou vázány jinými závazky, obecně nebudou mít povinnost 

udržovat poměr trvalých travních porostů. Nicméně v určitých případech bude rozorání 

omezeno. Jedná se o tzv. environmentálně citlivé plochy, do kterých patří oblasti Natura 2000, 

1. zóny chráněných krajinných oblastí a národní parky, travní porosty na silně erozních 

oblastech, půdní bloky s kulturou travní porost, které přiléhají k vodnímu toku, v LPIS 

vymezené podmáčené a rašelinné louky a travní porosty v 3. aplikačním pásmu zranitelné 

oblasti dusičnany. V případě zjištění rozorání travních porostů v těchto environmentálně 

citlivých lokalitách bude zemědělec povinen zajistit obnovu travního porostu. 
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 Provádění pozemkových úprav a na agroenvironmentální opatření 

Pozemkové úpravy 

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

provádění pozemkových úprav. 

Dotace bude v novém programovém období 2014 - 2020 poskytována v rámci dotačního titulu 

4.3.1 Pozemkové úpravy. Příjemcem dotace bude tak jako v předchozím období Státní 

pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. Příjemce je takto stanoven 

s ohledem k Operačnímu programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), aby nedocházelo 

k překryvu poskytovaných podpor. OPŽP poskytuje podporu dalším subjektům. 

Dotace bude poskytována na geodetické projekty a realizaci plánů společných zařízení. V rámci 

geodetických projektů bude podporováno: zaměření území a všech polohopisných prvků a další 

geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav, vytyčení nově 

navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav a vyměřování 

pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav bude 

zahrnovat: opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, 

vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod, 

ochraně území před záplavami a k zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření k ochraně a 

tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Důraz bude kladen především na realizaci společných zařízení řešící ochranu zemědělské půdy 

před erozí, sídla či území před povodní nebo retenci vody v krajině. 

Agroenvironmentální – klimatické opatření (AEKO) 

Dále bude v novém programovém období 2014 – 2020 pokračovat podpora environmentálních 

opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Provádění opatření AEKO je nově 

ustanoveno článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (dále jen 

„nařízení č. 1305/2013“). Ve srovnání s Agroenvironmentálním opatřením PRV 2007 – 2013 

(AEO) došlo k několika změnám. Oproti předcházejícímu programovému období dojde k 

přejmenování AEO na Agroenvironmentálně – klimatické operace (AEKO), princip 

opatření však zůstává totožný, stejně tak zůstává obdobná struktura opatření. I nadále bude 

podporována Integrovaná produkce ovoce, vína a zeleniny, Ošetřování travních porostů, 

Zatravňování orné půdy a Biopásy. Nově přibylo podopatření Ochrana hnízdišť čejky 

chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku. 

Mezi zásadní změny patří v první řadě vyčlenění ekologického zemědělství, které bude 

podporováno v rámci samostatného opatření Ekologické zemědělství. Z AEKO byl též vyřazen 

titul Pěstování meziplodin, který bude realizován jako jedno z opatření ke splnění podmínek 

ozelenění v rámci přímých plateb I. pilíře SZP. Dále byla zavedena povinnost členskému státu 

zajistit, aby nedošlo k tzv. „dvojímu financování“, což mimo jiné znamená, že v případě 

kombinace Ekologického zemědělství a některých nadstavbových titulů Ošetřování travních 

porostů, nebo v případě použití některých titulů AEKO jako tzv. „ekvivalentní postupy“ pro 

splnění podmínek ozelenění bude od platby AEKO odečítána částka úměrná překryvu činností. 
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Závazky budou i nadále realizovány jako pětileté, s možností uzavírání kratších závazků po 

uplynutí tohoto počátečního závazku. Kratší závazky nebude možné uzavírat v podopatření 

Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku. 

V Integrované produkci révy vinné jsou nově zavedeny dva tituly, Základní ochrana vinic a 

Nadstavbová ochrana vinic. V případě základní ochrany se jedná o pouze mírně upravený titul 

z AEO, kdežto v případě nadstavbového titulu se jedná o náročnější titul s podmínkami 

zajištujícími vyšší environmentální efekt. 

Podopatření Ošetřování travních porostů doznalo změn jak v nabídce, tak v podmínkách 

provádění jednotlivých titulů, hlavně pak v podmínkách upravujících intenzitu chovu 

hospodářských zvířat (tzv. zatížení VDJ). Z nabídky byl vyřazen titul Ptačí lokality na travních 

porostech – hnízdiště bahňáků, na místo kterého bylo zavedeno podopatření na orné půdě 

Ochrana hnízdišť čejky chocholaté. Naopak přibyl titul Ochrana modráska, mající za cíl citlivé 

ohospodařování lokalit, na kterých se vyskytují tito evropsky významní motýli. Co se týká 

podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat, minimální limit zatížení je stanoven na úroveň 

0,3 velké dobytčí jednotky (VDJ) na ha travního porostu (TP) a od roku 2017 pak 0,35 VDJ/ha 

TP. Dodržování limitu bude vyžadováno v období 1. 6. až 30. 9. kalendářního roku. Maximální 

limit zatížení je stanoven na 1,15 VDJ/ha TP zařazeného v daném titulu, se zohledněním zvířat, 

která se nepasou a 1,5 VDJ/ha veškeré zemědělské půdy žadatele. V případě titulů Druhově 

bohaté pastviny (DBP) a Suché stepní trávníky a vřesoviště (SSTaV) je stanoven maximální 

denní limit zatížení na daný půdní blok, a to ve výši 8,15 VDJ/ha TP v titulu DBP, respektive 

6,5 VDJ/ha TP v titulu SSTaV. 

Dále došlo k drobným úpravám podmínek provádění jednotlivých titulů, převážně limitů 

hnojení dusíkem. 

V podporách Zatravňování orné půdy dochází k zpřesnění cílení pouze na plochy erozně 

ohrožené, podél vodních útvarů a v oblastech zranitelných dusičnany. Dále došlo k rozšíření 

nabídky druhově cenných směsí pro zatravnění. 

Byla též rozšířena nabídka biopásů, kdy bude nově možné vstoupit do titulu Krmné biopásy, 

který je obdobou titulu Biopásy v AEO a nově též do titulu Nektarodárné biopásy, který je cílen 

na podporu opylovačů v zemědělské krajině. 

Podopatření Ochrana hnízdišť čejky chocholaté je cílen na přesně vydefinované hnízdiště čejky 

a slouží k ochraně těchto hnízdišť po dobu hnízdění a raného vývoje ptáčat. 

Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO) je cíleno pouze na plochy vymezené v evidenci 

půdy a má za cíl pomoci v boji proti erozi půdy a zrychlenému odtoku vody z krajiny. 

Žadatelé budou moci zažádat o zařazení do všech podopatření a titulů AEKO a o dotaci za 

provádění AEKO ve standardním termínu 15. 4. až 15. 5. prostřednictvím tzv. „Jednotné 

žádosti“, a to od roku 2015. 

 



11 
 

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na 

opatření Ekologického zemědělství a Dobré 
životní podmínky zvířat 

(část. III) 

12.8.2014 

Další informace k SZP 

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening  

Plochy v ekologickém zájmu – EFA 

V pokračování se budeme podrobněji věnovat poslední podmínce greeningu, kterou je 

vyčlenění tzv. ploch v ekologickém zájmu (ecological focus area – EFA). 

Pokud má zemědělský podnik více než 15 ha orné půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro 

přiznání greeningové platby z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako tzv. plochu 

v ekologickém zájmu - EFA. 

Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na následující případy: 
 zemědělské podniky, které mají méně než 15 ha orné půdy;  

 pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy a přitom 

výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha;  

 pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně 

jde o půdu ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a 

přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha.  

Za EFA se pro plnění podmínek greeningu považují následující prvky:  

a) půda ponechaná ladem 
Za EFA lze považovat půdu ponechanou ladem, na které nedochází k zemědělské produkci, 

což vede k omezení použití pesticidů nebo hnojiv. Zákaz produkce se nevztahuje na 

dobrovolné činnosti, jako je výsev směsí semen planě rostoucích květin, které mají ještě 

zvýšit přínos pro biologickou rozmanitost. 

b) krajinné prvky a terasy 
Za EFA lze považovat krajinné prvky stanovené pro plnění podmínek dobrého 

ekologického   a environmentálního stavu, kterými jsou mez, terasa, travnatá údolnice, solitér, 

skupina dřevin, stromořadí a nově definovaný prvek, příkop. 

Za EFA lze považovat krajinný prvek souvrať (okraj pole), který není stanoven pro plnění 

podmínek dobrého ekologického a environmentálního stavu. Souvrať může být široká 1 až 20 

metrů a nesmí na ní docházet k zemědělské produkci. 

c) ochranné pásy podél vod 
Za EFA lze považovat ochranné pásy podél vodních toků požadované v rámci současného 

GAEC 11 (GAEC = Dobrý zemědělský a environmentální stav), současného SMR 4 (SMR = 

Povinné požadavky na hospodaření) a současného SMR 9, jakož i ostatní ochranné pásy. 

Minimální šířka těchto ostatních ochranných pásů nesmí být menší než 1 metr. Musí se 
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nacházet na orné půdě nebo k ní přiléhat, a to tak, že jejich dlouhé okraje jsou rovnoběžné s 

okrajem vodního toku nebo vodního útvaru. Podél vodních toků mohou zahrnovat také pásy s 

pobřežní vegetací o šířce až 10 metrů. Na ochranných pásech nesmí docházet k zemědělské 

produkci, čímž se rovněž zabrání použití pesticidů a omezí použití hnojiv. Pás lze využít k 

pastvě nebo sekání (za účelem získání píce), pokud jej lze nadále odlišit od přiléhající 

zemědělské půdy. Za účelem dalšího zlepšení přínosů biologické rozmanitosti by neměly být 

vyloučeny dobrovolné činnosti, jako je výsev směsí semen planě rostoucích květin. 

d) pásy půdy ležící na okraji lesa 
Za EFA lze považovat pásy kolem lesa o minimální šíři 1 metr a maximální šíři 10 metrů. Na 

pásech může, nebo nemusí docházet k zemědělské produkci (bude na volbě zemědělce). 

V případě, že nedochází k produkci, je zakázána aplikace hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin. Pás bez produkce lze využít k pastvě nebo provádět seč, ale pouze v případě, že jej lze 

nadále odlišit od přiléhající zemědělské půdy. 

e) plochy s rychle rostoucími dřevinami (dále RRD) pěstovanými ve výmladkových 

plantážích bez použití minerálních hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin 
Za EFA lze považovat ty druhy RRD, které budou stanoveny v seznamu využitelných RRD. 

Druhy musí splňovat podmínku ekologické vhodnosti, čímž se vyloučí druhy, které zjevně 

nejsou původní. Aby byl zohledněn cíl ploch využívaných v ekologickém zájmu, konkrétně 

chránit a zlepšovat biologickou rozmanitost, je omezeno použití minerálních hnojiv 

a přípravků na ochranu rostlin. 

f) zalesněné plochy 
Za EFA se budou považovat lesní porosty založené výsadbou v souladu s projektem zalesnění 

na pozemku - zalesňování zemědělské půdy dle dotačního titulu Horizontální plán rozvoje 

venkova (HRDP) a Program rozvoje venkova (PRV) 2007 - 2013 a 2014 – 2020. 

g) plochy s meziplodinami nebo zeleným porostem vzniklým v důsledku zasetí a 

vyklíčení osiv 
Za EFA lze považovat ty směsi meziplodin, které budou stanoveny v seznamu využitelných 

meziplodin. Plochy s meziplodinami musí být založeny vysetím směsi druhů plodin nebo 

podsevem trávy do hlavní plodiny a musí být dodrženo stanovené období pro osévání, které 

nesmí překročit 1. říjen. 

Plochy, na kterých rostou meziplodiny, nesmí zahrnovat plochy se zimními plodinami, které 

se běžně osévají na podzim a jsou určené pro sklizeň nebo pastvu. Nesmí zahrnovat ani 

plochy, na které se vztahují rovnocenné postupy pro diverzifikaci plodin a rovnocenné 

postupy prováděné formou agroenvironmentálních závazků. 

h) plochy s plodinami, které vážou dusík 
Za EFA lze považovat ty plodiny vázající dusík, které budou stanoveny v seznamu 

využitelných plodin. Tyto plodiny musí být stanoveny tak, aby splňovaly cíl reformy SZP, 

zlepšení biologické rozmanitosti. 

Plodiny musí být na pozemku přítomny v průběhu vegetačního období a ve zranitelných 

oblastech musí být dodržována omezení vycházející z nitrátové směrnice. 

Plochy s plodinami, které vážou dusík, nesmí zahrnovat plochy, na které se vztahují 

rovnocenné postupy pro diverzifikaci plodin a rovnocenné postupy prováděné formou 

agroenvironmentálních závazků. 

 

Dotace na opatření Ekologického zemědělství a Dobré 

životní podmínky zvířat 
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Ekologické zemědělství 

V novém programovém období 2014 – 2020 v rámci Programu rozvoje venkova bude 

Ekologické zemědělství (EZ) prováděno jako samostatné opatření, které je ustanoveno 

článkem 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. I přesto, že je EZ 

vyčleněno jako samostatné opatření mimo Agroenvironmentálně - klimatická opatření, 

princip zůstává totožný s programovým obdobím 2007 – 2013. Opatření bude realizováno 

formou pětiletých závazků. 

Zemědělci žádající o zařazení do závazku v opatření EZ budou povinni být nejpozději ke dni 

podání žádosti o zařazení do opatření registrovanými ekologickými zemědělci dle zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (zákon o EZ), v platném znění. Dále bude do 

opatření umožněn vstup pouze zemědělcům bez souběžné konvenční produkce, s výjimkou 

kultur, které není možné dle zákona o EZ obhospodařovat ekologicky, např. rybník. Platby 

budou poskytovány pouze těm žadatelům, kteří splní podmínku tzv. „aktivního zemědělce“ 

(téma Aktivního zemědělce bude součástí příštího textu tohoto seriálu – pozn. red.). V rámci 

podpory EZ ovocnářství a pěstování zeleniny budou žadatelé povinni prokázat dosaženou 

produkci. Bez prokázání dosažené produkce nebude žadateli v daném roce poskytnuta dotace. 

Všechny tyto podmínky mají za cíl zefektivnit poskytování podpor v rámci EZ a zvýšit 

důvěryhodnost systému ekologického zemědělství jako takového. 

Zemědělci budou moci v opatření EZ žádat o podporu na travní porosty, sady intenzivní, sady 

ostatní a sady krajinotvorné, pěstování zeleniny a speciálních bylin, vinice, chmelnice a na 

speciální postupy a pěstování ostatních plodin na orné půdě. 

Dotace na travní porost bude podmíněna dodržením alespoň minimální intenzity chovu 

hospodářských zvířat chovaných v souladu se zákonem o EZ, a to ve výši 0,3 VDJ/ha 

travního porostu. Dodržení podmínky minimální intenzity chovu bude vyžadováno v období 

od 1. 6. do 30. 9. každý rok trvání závazku. Poskytnutí dotace je dále podmíněno provedením 

stanovené údržby travního porostu sečením, pastvou nebo likvidací nedopasků. 

V EZ bude moci žadatel požádat o podporu na tři kategorie ovocných sadů: 

 Platbu na sady intenzivní obdrží žadatel na sad, který je starší tří let, nachází se na 

něm výsadba podporovaných druhů ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech, 

které nejsou pěstovány z podnoží, nebo podporovaných keřů. Minimální hustota 

výsadby činí 500 ks jádrovin nebo 200 ks peckovin nebo 2000 ks ovocných keřů na 

hektar sadu. Mezi další podmínky patří předepsaná údržba sadu, povinnost sklizně a 

prokázání dosažené produkce a neprovádění souběžné produkce zemědělských plodin 

nebo pastvy v meziřadí.  

 Na sady ostatní bude vyplacena dotace, pokud se bude jednat o sad s výsadbou o 

hustotě alespoň 100 ovocných stromů nebo 1000 ovocných keřů na hektar a který 

bude předepsaným způsobem obhospodařován a žadatel provede sklizeň a prokáže 

dosaženou produkci. V této kategorii sadů je umožněna souběžná produkce jiných 

zemědělských plodin v meziřadí, nebo pastva.  

 V kategorii krajinotvorných sadů budou podporovány zejména staré sady, které slouží 

převážně jako zdroj genetického materiálu krajových a interspecifických odrůd 

(odrůdy, které jsou do značné míry odolné proti houbovým chorobám, škůdcům a 

mrazu) a u kterých krajinotvorná funkce převažuje nad funkcí produkční. Platbu na 
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tento sad žadatel obdrží, pokud bude hospodařit předepsaným způsobem, bez 

souběžné produkce zemědělských plodin v meziřadí.  

Na orné půdě bude podporováno pěstování vyjmenovaných druhů zeleniny a speciálních 

bylin, odplevelení dočasným zatravněním, odplevelení dočasným úhorem, pěstování trav na 

semeno a pěstování ostatních zemědělských plodin. V případě pěstování zeleniny a ostatních 

plodin bude žadatel povinen provést sklizeň, v případě pěstování zeleniny pak dodržet alespoň 

minimální stanovené výsevky a prokázat dosaženou produkci. 

I nadále budou v EZ podporovány ekologicky obhospodařované vinice, o minimální hustotě 

výsadby 1800 keřů na hektar a ekologicky obhospodařované chmelnice. 

Žadatelé budou moci zažádat o zařazení do opatření EZ a o dotaci ve standardním 

termínu 15. 4. až 15. 5. prostřednictvím tzv. „Jednotné žádosti“, a to od roku 2015. 

 Dobré životní podmínky zvířat 

Novým opatřením Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 bude opatření – Dobré 

životní podmínky zvířat. 

Opatření Dobré životní podmínky zvířat si klade za cíl zabezpečit zlepšení životní pohody 

hospodářských zvířat a podpořit zajištění co možná nejvyššího komfortu zvířat v jejich 

chování, a to především z hlediska naplnění jejich přirozených životních potřeb. Větší důraz 

na oblast pohody zvířat a následná deklarace nadstandardních podmínek chovu pak povede ke 

zvýšení povědomí chovatelů, stejně jako spotřebitelů, ohledně přidané hodnoty v samotných 

chovech, ale také k větší poptávce veřejnosti a spotřebitelů po produktech vykazujících vyšší 

jakost. Opatření dále přispívá též k zavádění inovativních technologií chovu a postupů. 

Opatření je formou jednotlivých operací zaměřeno na podporu dobrých životních podmínek 

v chovu skotu, kategorie krav s tržní produkcí mléka i kategorie krav bez tržní produkce 

mléka a také na chov prasat, kde se opatření týká především kategorie prasniček, prasnic a 

selat. Příjemcem podpory může být chovatel - aktivní zemědělec, který se dobrovolně zaváže 

k provádění podmínek v rámci jednoletého závazku jdoucího nad rámec právních předpisů 

nebo běžné praxe v oblasti pohody zvířat. 

Cílem operace Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic je zlepšení podmínek ustájení 

dojnic, a to zvýšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici v produkčních 

stájích a porodnách, a to nad rámec evropských a národních právních předpisů. Smyslem této 

operace je zabezpečit dojnicím podmínky pro jejich přirozené chování, pocit bezpečí, pohodlí 

a snížení četnosti vzájemných potyček mezi nimi. Operace podporuje zajištění co možná 

nejvyššího komfortu zvířat při jejich přirozeném chování, a to především z hlediska 

odpočinku. 

Stanovení podmínek a platby operace Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného 

skotu vychází z požadavků na pravidelnou aplikaci chemického nebo biologického přípravku 

v souvislosti s regulací nežádoucího hmyzu ve stájích a zajištění aplikace upravené 

podestýlky v chovu mléčného skotu. 

Poslední podporou směřovanou do chovu mléčného skotu je operace Výběhy/přístup 

k pastvě pro suchostojné krávy, která je založena na podmínce, aby chovatel zajistil 
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dojnicím v období stání na sucho neomezený přístup do venkovních prostor, což působí 

příznivě na jejich celkový zdravotní stav, zejména pohybového aparátu, dále na průběh a 

snadnost porodu a na zdraví a životaschopnost narozeného telete. 

Operace Zajištění zlepšení péče v zimovišti s přístupem do výběhů pro masný skot 

podporuje zabezpečení optimálních podmínek ustájení základního stáda v zimním období 

v tzv. zimovišti. Toto období je pro úspěšnost chovu masného skotu zcela klíčové, neboť u 

drtivé většiny chovatelů je do zimních měsíců soustředěno telení. Pravidelný dohled a péče 

chovatele a ochrana před vnějšími meteorologickými vlivy dávají dobré předpoklady pro 

bezproblémový průběh porodů a následný zdravý odchov telat.  Podpora je dále určena na 

vhodné zpevnění výběhu navazujícího na zimoviště tak, aby nedocházelo před vstupem do 

zimoviště k rozbahnění, které by rozšířením až do lehárny zhoršovalo mikroklima 

s výsledným negativním vlivem pro rodící matky a narozená telata. 

Podporou, která je určena pro chovatele prasat, je operace Zlepšení životních podmínek pro 

prasničky a prasnice, která v sobě sdružuje provádění tzv. turnusového provozu u 

jmenovaných kategorií zvířat, kontrolu spárků prasnic po odstavu selat a závazek, že první 

připuštění prasniček bude provedeno nejdříve ve věku 230 dní. 

Vzhledem k tomu, že selata po odstavu jsou nejchoulostivější věkovou kategorií v chovu 

prasat, zajištění nadstandardní plochy pro tuto kategorii podporou v rámci operace Zvětšení 

plochy pro selata, jim umožní vyšší aktivitu a napomůže k lepšímu zvládnutí poodstavového 

šoku. Druhou operací směřovanou do této kategorie zvířat je Zajištění nezaroštované plochy 

u selat, kde podmínkou poskytnutí podpory je, pro účely ležení selat, ponechání části 

nezaroštované podlahy, např. zaslepením stávajících roštů. 

Dobrovolná podpora vázaná na produkci, 

dotační podpora spolupráce subjektů v 
zemědělství a potravinářství a téma 

diverzifikace 

19.8.2014 

další informace k nové SZP 

Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné 

zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných změn. Kromě dříve představené jednotné 

platby na plochu (SAPS) a ozelenění (greening) bude dalším prvkem vícesložkového modelu 

výplaty přímých plateb dobrovolná podpora vázaná na produkci. 

Na období 2015 – 2020 Česká republika rozhodla o podpoře citlivých sektorů ve výši 15 % 

roční obálky na přímé platby, jde o průměrnou roční částku zhruba 3,46 mld. Kč. Finanční 

prostředky budou směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, 

konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, do mléčného sektoru, a 

na pasené ovce a kozy. Nicméně jde o návrh, ke kterému Evropská komise může během 

podzimu letošního roku vyjádřit doporučení k úpravám. Nastavení tohoto opatření navazuje na 

zvláštní podporu dle čl. 68, jež mířila do odvětví brambor určených na výrobu škrobu, chmele, 

krav bez tržní produkce mléka, do sektoru mléka, a na pasené ovce a kozy. V minulých letech 
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byla uplatňována ve výši 3,5 %, v letošním roce došlo k navýšení na 6,5 % roční obálky přímých 

plateb. Dochází tedy nejenom k rozšíření počtu podporovaných komodit, ale také 

k významnému nárůstu objemu finančních prostředků. 

Pro jednotlivé podporované sektory zde uvádíme pouze přehled zásadních podmínek, ostatní 

budou i se souvisejícími minimálními požadavky na úroveň produkce, množství, výsev nebo 

výsadbu zahrnuty v připravovaném nařízení vlády. Základní podmínkou poskytování plateb pro 

všechna odvětví rostlinné výroby je minimální výměra zemědělské půdy ve výši 1 ha v LPIS 

nebo v registru sadů. 

Podporu na škrobové nebo konzumní brambory získá ten, který mimo jiné použije při výsadbě 

uznanou sadbu v množství min. 2 t/ha. Zároveň v případě škrobových brambor dodá výrobci 

škrobu brambory ve stanoveném minimálním množství škrobu z hektaru a u konzumních 

brambor prodá jejich určité minimální množství z hektaru. 

Sektor ovoce je rozdělen na dvě opatření podle pracnosti pěstování jednotlivých druhů 

s odpovídajícími dvěma sazbami. V rámci těchto dvou opatření budou podporovány jabloně, 

meruňky, hrušně, třešně, slivoně, broskvoně, višně, rybíz černý, rybíz červený, maliník a 

jahodník. Platba bude poskytnuta pouze na produkční sady vysázené v roce 1995 a později, 

zároveň žadatel prokáže určitou minimální úroveň produkce. V případě jahodníku je naopak 

podmínkou založení nové plantáže ve stanoveném období po ukončení životnosti staré 

plantáže. Žadatelé dále u jednotlivých druhů splní kritérium minimálního počtu 

životaschopných jedinců na hektar. U peckovin to bude 200 ks/ha, u jádrovin 500 ks/ha, pro 

drobné ovoce (mimo jahodník) 2 000 ks/ha a pro jahodník 20 000 ks/ha. 

Podobně jako u ovoce, je dle pracnosti rozděleno odvětví zeleniny a to rovněž na dvě opatření 

s dvěma sazbami. Podpora bude směřovat na košťálovou zeleninu (zelí hlávkové, kapusta 

hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, kedluben),kořenovou zeleninu (mrkev, petržel 

kořenová, pastinák, celer bulvový, ředkev, ředkvička, řepa salátová),plodovou zeleninu (rajče, 

paprika, okurky nakládačky, okurky salátové, cuketa, kukuřice cukrová, tykve),cibulová 

zelenina (cibule, cibule šalotka, česnek, pór), listovou a stonkovou zeleninu (salát, čekanka 

salátová, pekingské zelí, celer řapíkatý, pažitka, chřest, reveň, celer naťový, špenát, petržel 

naťová), a luskovou zeleninu (hrách zahradní, fazol zahradní).Pro získání podpory pěstitel splní 

podmínku minimálního výsevu či výsadby daného zeleninového druhu na hektar. 

Podporovanými bílkovinnými plodinami jsou hrách, bob, lupina, sója, vojtěška, jetel a jejich 

směsi s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v těchto směsích víc než 50 

%, směsi bílkovinných plodin s trávou nejsou povoleny. Současně je podpora na bílkovinné 

plodiny podmíněna chovem hospodářských zvířat v minimální intenzitě 3 VDJ/ha 

podporovaných proteinových plodin v referenčním období od 1. června do 30. září. 

Ke splnění podmínek podpory na masné tele vykáže žadatel jeho narození v období od 1. dubna 

předcházejícího roku do 31. března roku podání žádosti, zároveň matkou telete musí být kráva 

chovaná v systému bez tržní produkce mléka a otcem telete musí být býk masného typu skotu 

evidovaný v ústředním registru plemeníků. 

Na sektor mléka bude podpora poskytnuta žadateli chovajícímu krávy v systému s tržní 

produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. březnu příslušného 

kalendářního roku a současně podmíněna minimálním počtem 2 VDJ. Podpora nebude 
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poskytnuta na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v případě, že je již ve stejném 

kalendářním roce na ni požadována platba na masné tele a naopak. 

Podporu na ovce a kozy získá žadatel, který chová a pase bahnice nebo kozy na travních 

porostech v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku na 

hospodářství registrovaném v ústřední evidenci. 

Z minulých zkušeností, zejména ze zvláštní podpory na citlivé sektory dle čl. 68, je patrné, že 

by žadatelé měli dbát na řádné uvádění údajů do ústřední evidence, zejména včasné nahlašování 

narození zvířat a ohlašování pohybů zvířat, a v neposlední řadě u ovcí a koz důkladně vést 

pastevní deník. 

Dobrovolná podpora vázaná na produkci na období 2015 – 2020 

Citlivé sektory Průměrná roční částka 

Brambory určené na výrobu škrobu 85 mil. Kč 

Chmel 85 mil. Kč 

Ovoce 100 mil. Kč 

Zelenina 100 mil. Kč 

Konzumní brambory 50 mil. Kč 

Cukrová řepa 450 mil. Kč 

Bílkovinné plodiny 462 mil. Kč 

Masné tele 668 mil. Kč 

Dojnice 1 384 mil. Kč 

Ovce a kozy 78 mil. Kč 

  

Dotační podpora spolupráce subjektů v zemědělství a potravinářství 

S cílem podpořit rozvoj inovací a efektivní spolupráci subjektů působících v oblasti zemědělství 

a potravinářství bylo do PRV nově zařazeno opatření Spolupráce. 

V rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  bude podporováno 

zakládání a fungování tzv. Operačních skupin, které svou činností budou naplňovat koncept 

Evropského inovačního partnerství (EIP). Operační skupina se zformuje kolem konkrétního 

problému, který hodlá v rámci projektu řešit. Problém by se neměl týkat konkrétního podniku, 

ale měl by mít obecný charakter (např. minimalizace posklizňových ztrát či prodloužení 

trvanlivosti potravin bez využití chemických látek). Po jeho vyřešení Operační skupina zaniká. 

Hrazeny budou náklady spojené s vypracováním akčního plánu a studie proveditelnosti a 

následné provozní náklady. Zároveň bude poskytována podpora na přímé investiční výdaje, 

které budou souviset se zavedením inovace u zemědělského či potravinářského subjektu do 

praxe. Operační skupina musí být složena minimálně ze dvou subjektů. Jedním ze subjektů 

musí být podnikatel, u kterého bude inovace zaváděna. Druhý subjekt pak musí působit v oblasti 

vědy a výzkumu. Maximální počet členů operační skupiny není omezen. Do spolupráce se 

mohou zapojit poradci, nevládní organizace či další aktéři působící na venkově. Založit 

operační skupinu a usnadnit její fungování by měl tzv. broker (inovační zprostředkovatel). 

Důležitým aspektem v rámci této operace je povinnost sdílet výsledky projektu na evropské i 

národní úrovni. 
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Na zavádění inovací bude zaměřena též operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií. Tato podpora je jako jediná z opatření Spolupráce známa žadatelům o 

dotace již z programového období 2007 – 2013. I v novém programovém období bude moci 

zemědělský podnikatel či výrobce potravin nebo krmiv požádat o podporu projektu na vývoj a 

zavedení inovativního (zcela nového, nebo významně vylepšeného) výrobního postupu, 

zařízení či výrobku na základě spolupráce s výzkumnou institucí. Na rozdíl od EIP řeší toto 

opatření problémy či potřeby konkrétních podniků, i zde budou dotovány výdaje na spolupráci. 

Dotaci na investice související se zavedením inovace pak bude možné získat buď přímo v rámci 

této operace, nebo z opatření Investice do hmotného majetku, kde budou inovační projekty 

zvýhodněny. 

Spolupráce nejméně dvou subjektů bude podporována také v dalších operacích PRV. Společný 

pro tyto operace je způsob rozdělení způsobilých nákladů na vlastní spolupráci (např. 

vypracování podnikatelského plánu, studie proveditelnosti, provozní náklady projektu) a na 

přímé investiční náklady související s projektem. Na spolupráci mikropodniků z oblasti 

zemědělství, lesnictví nebo potravinářství je zaměřen dotační titul 16.3.1 Sdílení zařízení 

a zdrojů. Subjekty budou moci žádat o podporu na pořízení či sdílení společných technologií, 

strojů a zařízení. 

Dotační titul 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů je určen zemědělským podnikům, výrobcům 

potravin, subjektům podnikajícím v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, obcím a 

jejich svazkům, místním akčním skupinám i nevládním neziskovým organizacím zastupujícím 

zemědělce nebo zpracovatele potravin, a to bez omezení velikosti. Příkladem takové spolupráce 

je realizace společného prodeje ze dvora nebo prodeje v místní prodejně, společná organizace 

přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej) nebo společného prodeje 

velkoodběratelům (např. nemocnice či jídelny).  

Společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky rozložitelného odpadu 

(kompostárny) a při zpracování a dalším využití biomasy za účelem výroby alternativních paliv 

(tvarovaná biopaliva) bude podporovat operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech. Tak 

jako v předešlých operacích, i zde je vyčleněna široká škála možných příjemců dotace - 

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce a svazky obcí. 

  

Diverzifikace 

Nadále bude pokračovat též podpora nezemědělských podnikatelských činností, a to 

prostřednictvím podopatření 6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností. Oproti předchozímu období bude možné projekty realizovat na území celé České 

republiky s výjimkou území hl. města Prahy. Podopatření je určeno pouze zemědělským 

podnikatelům. Podopatření je rozděleno do třech tematických operací. 

V rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností bude možné žádat na vybrané 

činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Podpora bude směřovat 

zejména do oblasti zpracovatelského průmyslu, maloobchodu a stavebnictví. V rámci této 

operace může být podpořena výroba „anexových“ produktů (produkty uvedené v příloze I 

Smlouvy o fungování EU) za předpokladu, že tuto aktivitu z větší části doplní činnost, jejímž 
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výstupem jsou tzv. „neanexové“ produkty. Podporovány budou jednak stavební výdaje na 

vybranou provozovnu, ale také strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. 

Možným projektem muže být například výstavba či stavební obnova pivovaru, truhlářské dílny, 

autoservisu, či maloobchodní prodejny. V rámci této operace budou zvýhodňovány zejména 

projekty, jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa. 

O podporu nezemědělské podnikatelské činnosti v oblasti venkovské turistiky bude možné 

žádat v rámci operace 6.4.2 Podpora agroturistiky. Podpora bude směřovat na stavební výdaje 

ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (kapacita musí činit nejméně 6, maximálně však 

40 lůžek), které zahrnuje stravování a další budovy a plochy v rámci turistické infrastruktury, 

sportoviště a příslušné zázemí. Možným projektem může být například vytvoření agropenzionu 

s jízdárnou a hipostanicí jako širší využití zemědělské farmy. Preferovány budou opět projekty 

tvořící pracovní místa. 

Podpora investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv či do nové výstavby bioplynových 

stanic bude realizována v rámci operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných 

zdrojů. Výkon bioplynové stanice (BPS) nesmí přesáhnout 500 kW a roční vstup surovin do 

BPS musí být min. z 30 % celkové hmotnosti (t) tvořen kejdou prasat. Dále bude v případě BPS 

požadováno účelné využití minimálně 10 % disponibilního tepla z celkové předpokládané roční 

výroby stanovené energetickým auditem a maximálně 20 % roční energetické hodnoty cíleně 

pěstované biomasy jako vsázkového materiálu. V rámci této operace budou zvýhodňovány 

zejména projekty, které jsou příznivější pro životní prostředí. 

 

VÝSTAVA ZEMĚ ŽIVITELKA SE BLÍŽÍ 

Letošní 41. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka bude slavnostně zahájen již tento 
čtvrtek 28. 8. v 10:00 hodin v Pivovarské zahradě za přislíbené účasti prezidenta České 
republiky Miloše Zemana, ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a dalších nejvyšších 
představitelů státu a vlády. 

Země Živitelka doprovázena výstavou Mezinárodní výstava družstevnictví a výstavou Ekostyl 
svým zaměřením pokrývá celý zemědělsko-potravinářský sektor a i tentokrát je rozdělena do 
tématických dnů: 

 Čtvrtek 28. 8. - Den Země Živitelky, Den technologií 

Pátek 29. 8. - Družstevní den, Den českého venkova 

Sobota 30. 8. - Národní dožínky, Den myslivosti 

Neděle 31. 8.  - Den zdraví 

Pondělí 1. 9. - Den zemědělství 

 

Pro návštěvníky je připraven bohatý odborný a kulturní doprovodný program včetně soutěží o 
hodnotné ceny. 

Orientaci areálem výstaviště usnadní mapa se zakreslenými obsazenými pavilony, výstavními a 
obchodními plochami a parkovišti, kterou naleznete zde. 

http://www.vcb.cz/_var/aktuality/1408014594152.pdf
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Zdroj: Výstaviště v Českých Budějovicích 

 

Ministr Brabec schválil dotace pro tzv. 
zásobníkové projekty za 300 

milionůTisková zpráva 

21.08.2014 - Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun. Ministr 

Richard Brabec podepsal dotace pro 88 projektů z takzvaného zásobníku Operačního 

programu Životní prostředí 2007-2013. Aby žadatelé na dotaci na své projekty opravdu 

dosáhli, musejí splnit důležitou podmínku. Zrealizovat a profinancovat je z peněz tohoto 

programového období musí stihnout ještě letos.    

V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje přes 

sedm stovek kvalitních projektů, které při vyhodnocování dosud proběhlých výzev v OPŽP 

2007-2013 zatím nezískaly podporu, protože skončily až za projekty s vyšším bodovým 

ohodnocením. Ve zmíněném zásobníku jsou projekty v celkové hodnotě zhruba za 2,6 mld. 

Kč. 

 

„Mnohdy se jedná o velmi kvalitní projekty, které v minulých výzvách skončily takzvaně těsně 

pod čarou, protože v rámci vymezené alokace na ně prostě nezbyly peníze. Vzhledem 

k nedostatečnému čerpání evropských peněz v minulých letech jsme zavedli akcelerační 

opatření, díky kterým se podaří snížit ztrátu nedočerpaných prostředků OPŽP v letošním 

i příštím roce. Novinkou je nyní využití tzv. zásobníku projektů. Do toho jsme zařadili právě 

projekty, u nichž se dá předpokládat rychlá realizace, a tedy i rychlé čerpání prostředků. 

Ideálně ještě letos. Budu považovat za obrovský úspěch, pokud se nám tu původní ztrátu 14 

miliard korun, která nám začátkem roku v OPŽP hrozila, podaří srazit pod polovinu, tedy pod 

7 miliard," vysvětluje ministr Brabec. 

 

Od svého nástupu před půlrokem usiluje vedení Ministerstva životního prostředí společně se 

SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle 

rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného 

vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými 

prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu vodohospodářských projektů 

budou přesunuty na projekty snižování energetické náročnosti budov, kde je pravděpodobná 

rychlá realizace a čerpání evropských peněz.  

 

Co se týká projektů ze zásobníku, je podle ministra Brabce momentální situace následující: 

Státní fond životního prostředí garantuje podporu z dobíhajícího OPŽP těm zásobníkovým 

projektům, jejichž žadatelé doloží, že je zrealizují a profinancují ještě letos. 

 

„Nutnou podmínkou ale je, aby žadatelé zaslali na Fond žádost o vyjmutí svého projektu ze 

zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem 

ukončení realizace a profinancování projektu, a to do konce letošního roku. O této možnosti 

jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku. 

Informujeme je i elektronickou cestou," dodává ředitel SFŽP Petr Valdman. 

 

Nezbytné je ovšem předložený harmonogram skutečně dodržet, tedy nejen projekt zrealizovat 
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ještě v roce 2014, ale také dodat poslední žádost o platbu na Fond do konce letošního 

přijímání žádostí o platbu. Ke splnění tohoto požadavku je možné využít i institutu 

zálohových plateb.  

Schvalene projekty ze zasobniku 

 

Kontakt pro více informací: 

Jana Taušová 

Tiskové oddělení MŽP 
Mobil: 739 242 379 

Tel.: 267 122 944 

E-mail: tiskove@mzp.cz 

Lenka Brandtová 

Tisková mluvčí SFŽP 
Mobil: 606 709 954 

Tel.: 267 994 500 

E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz 

Zdroj: SFŽP 

 

Kalkulačka na webu NZÚ byla trefou do 
černého 

21.08.2014 - Potenciální žadatelé v programu Nová zelená úsporám získali minulý týden 

cenného pomocníka. Je jím kalkulačka, která nabízí možnosti výpočtu, kolik energie je možné 

ušetřit na konkrétním způsobu vytápění a typu bydlení, jakými opatřeními toho dosáhnete a 

hlavně, přibližně kolik peněz na taková opatření můžete z programu získat.  

Pro všechny, kteří o úsporách energií před blížící se zimou uvažují, je použití kalkulačky 

prvním z kroků, který jim tuto myšlenku více přiblíží a navede je na další postup směrem 

k realizaci a získání dotace na vytipovaná opatření. 

Po týdnu užívání si 1 200 návštěvníků stránek provedlo na kalkulačce výpočet, z toho nejvíce 

- 450 - jich bylo z Prahy a okolí, následovalo Brno, Ostrava a okolí, kde je region s nejvyšší 

hustotou zájemců o konkrétní výpočty.  Ze všech návštěvníků stránek si 65%  z nich zároveň 

udělá i výpočet na kalkulačce. 

V současnosti je v programu Nová zelená úsporám zaregistrováno 1 555 žádostí za 282 

milionů korun. 

Zdroj: SFŽP 

Do kraje mezi Sázavou a Vltavou za 

dobrodružstvím, poznáním i odpočinkem 

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/15771/detail/schvalene-zadosti-z-l-lviii-a-lx-vyzvy-opzp/
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/15771/detail/schvalene-zadosti-z-l-lviii-a-lx-vyzvy-opzp/
mailto:tiskove@mzp.cz
mailto:lenka.brandtova@sfzp.cz
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Dobrodružství v korunách stromů, adrenalinové projížďky na elektrokoloběžkách, putování po stopách 

filmařů i místo pro odpočinek a rozjímání nabízí krajina v klínu mezi řekami Sázavou a Vltavou. Ročně 

ji navštíví tisíce turistů.  

Před pěti roky se v kaňonu nad potokem vlévajícím se na úpatí živohošťského mostu do zátoky 

přehradní nádrže Slapy otevřel Lanový park Slapy. „Ze začátku to bylo náročnější, protože Slapy jsou 

sice atraktivní, ale na druhou stranu jsou lokalitou starousedlíků – chatařů a chalupářů. Hotelů a 

penzionů tady bylo méně, teď se situace mění. Ubytovací kapacity se rozšiřují, hoteliéři k nám posílají 

své klienty a tato spolupráce je oboustranně výhodná. Stáváme se atraktivními pro dovolenkové klienty 

všech věkových kategorií,“ říká provozovatel slapského lanového centra Václav Duchaj.  

Příděl adrenalinu a zábavy si tu najdou všechny věkové kategorie. Od loňského roku je v provozu Junior 

park pro děti od tří do osmi let, který se letos rozšířil o oblíbené sjezdy. Z vyvýšené terasy mohou malí 

návštěvníci sjet na míči, houpačce nebo lanovém žebříku. „Dospělí mohou vyzkoušet nově postavenou 

trasu, která se skládá z 12 sjezdů v souhrnné délce 500 metrů,“ dodal Václav Duchaj.  

Služby parku podle něj využívají především rodiny s dětmi, v sezóně obslouží kolem 5 000 klientů. 

Nevýhodou je, že se jedná o aktivitu závislou na počasí - návštěvníky odradí i jeho nepříznivá 

předpověď. „Drobný déšť přitom vůbec nevadí, atrakce jsou pod korunami vysokých smrků, kterými 

kapky jen tak neprojdou. Problémem mohou být jen bouřky, ale těch tu moc nebývá. Do budoucna je  

proto naším největším snem přesunout lanový park pod střechu, abychom mohli fungovat po celý rok,“ 

shrnul Václav Duchaj. 

Krajinu mezi Sázavou a Vltavou si oblíbili také filmaři. Kostel sv. Václava v obci Chvojínek se stal 

kulisou snímku Kytice. Filmařům se líbil i Panský rybník u Neveklova, který si „zahrál“ ve filmu Vesničko 

má středisková. Legendární komedie Jiřího Menzela je však spojována hlavně s obcí Křečovice, kde 

je k vidění mnohem víc než dvorek svérázného řidiče Pávka či domek jeho závozníka Otíka Rákosníka. 

Zajímavou může být také návštěva Kláštera Naší Paní nad Vltavou, který v Poličanech u Křečovic 

postavily trapistky (řád cisterciáků přísné observance). Poutníci se tu mohou zúčastnit liturgie mnišek 

v klášterním kostele. Mohou také využít služeb zdejšího domu pro hosty, jehož součástí je malý obchod 

s produkty poličanského kláštera i mnišskými produkty jiných klášterů z Čech, Itálie a Francie. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

 

Kontakt pro další informace: 

Lanový park Slapy, tel.: 736 676 565, e-mail: info@lanovyparkslapy.cz, www.lanovyparkslapy.cz 

Obec Křečovice, www.obec-krecovice.cz 

Klášter Naší Paní nad Vltavou, tel.: 731 604 168 

 

 

 

Středočeši mohou využít až 60 tisíc korun 
dotace na výměnu kotle 
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Druhá kotlíková výzva s alokací 80 milionů korun v tomto kraji startuje v září. Ministerstvo 

životního prostředí a Středočeský kraj se na celkové částce budou podílet stejným dílem.  

Žadatelé mohou získat maximální dotaci 60 tisíc korun na výměnu starého kotle za nový 

ekologický. V Středočeském kraji je tímto podepsána v pořadí druhá výzva. Zkušenost z loňské 

premiéry je zcela pozitivní, dotace byly vyčerpány 912 podanými žádostmi po třech dnech od 

vyhlášení výzvy.  

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal devátou výzvu pro předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem programu je 

snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. 

lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.  

„Zpráva o životním prostředí v ČR hovoří jasně - struktura vytápění domácností ovlivňuje 

kvalitu ovzduší v prostředí, kde se lidé bezprostředně pohybují. Emise z lokálních topenišť jsou 

oproti emisím z velkých spalovacích zařízení o to nebezpečnější, že jsou vypouštěny přímo do 

prostředí, kde se obyvatelstvo zdržuje. Z komínů nízkých budov, nejčastěji rodinných domů, se 

znečišťující látky nestačí rozptýlit v ovzduší a lidé tyto látky dýchají přímo. Díky 

nedokonalému spalování pevných paliv vznikají karcinogenní látky, které se podílejí na řadě 

zdravotních problémů obyvatel - nárůstu nemocnosti zejména v podobě zvýšeného výskytu 

kardiovaskulárních nemocí, nádorových onemocnění, respiračních potíží a nemocí dýchacích 

cest. Ministerstvo životního prostředí se proto snaží měnit stav ovzduší takzvanými 

kotlíkovými dotacemi, v této chvíli i ve Středočeském kraji, ale do budoucna zvažuje také 

možnosti kontrol v domácnostech, uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. 

V programu byly doposud vyhlášeny společné výzvy v Moravskoslezském, Středočeském, 

Ústeckém, Královehradeckém a Plzeňském kraji. Všechny výzvy byly z důvodu vysokého 

zájmu obyvatel zcela vyčerpány. 

Příjem žádostí v rámci deváté výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného 

programu na podporu výměny kotlů bude zahájen 8. září 2014. Administrace předložených 

žádostí bude rozdělena rovným dílem mezi Státní fond životního prostředí České republiky a 

kraj.  

Podmínky podpory se neliší od dříve vyhlášených výzev. Žadatelé si tak budou moci za 

likvidaci starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním pořídit účinný kotel na tuhá paliva 

s automatickým přikládáním, zplyňovací kotel nebo kotel na plynná paliva. Výše podpory se 

liší v závislosti na typu nového zařízení a pohybuje se v rozsahu od 15 tisíc korun za 

atmosférický plynový kotel až do 60 tisíc korun za kotel na tuhá paliva s automatickým 

dávkováním paliva dosahující 4. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-05. 

Žádosti se budou podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje. Veškeré 

materiály související s výzvou budou uveřejněny na webových stránkách Státního fondu 

životního prostředí České republiky nebo Krajského úřadu Středočeského kraje.  

Zdroj: SFŽP 

Odborný seminář "Podpora rozvoje venkova 
v ČR" 

https://www.sfzp.cz/sekce/697/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu/
https://www.sfzp.cz/sekce/697/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu/
http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/12
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Datum: 29.8.2014  8:30 – 12:30  

Místo konání: Výstaviště České Budějovice, pavilon Z, 1. patro 

Organizátor: 
Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 

Ministerstvo zemědělství 

Kontakt: 
Spolek pro obnovu venkova ČR, kontaktní osoba: Kateřina Kapková, 

e-mail: kkapkova@tiscali.cz 

Tématické zaměření 

akce: 
dotace, rozvoj venkova, Vesnice roku, SZP, PRV 

Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) 

Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo 

zemědělství pořádají odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“. 

Seminář se koná v rámci doprovodného programu 41. ročníku výstavy Země živitelka 2014 

v Českých Budějovicích dne 29. 8. 2014, v pavilonu Z – 1. patro. Pozvánku naleznete v 

příloze. 

Přílohy 

 Pozvánka na seminář (PDF, 159 KB)  

 

Slapy nejsou jen rájem chatařů, nabízejí 

také adrenalinové zážitky 

 

Slapy nejsou jen rájem chatařů a chalupářů, ale také příznivců adrenalinové zábavy. Láká je hra 

inspirovaná televizní soutěžní Pevnost Boyard, kterou nabízí chotilský TEPfaktor. A mnozí z nich se 

sem vracejí, protože provozovatelé nabídku aktivit každoročně rozšiřují. Návštěvníci TEPfaktoru si 

například letos mohou vyzkoušet nový pohyblivý úkol nazvaný Coloseum.  

TEPfaktor letos oslavil druhé narozeniny. „Jsme spokojeni, zákazníci si k nám už našli cestu, kalendář 

máme hodně naplněný, naše kapacita to ale zvládá. Lidi se k nám vracejí, snažíme se jim dopřát co 

nejvíce zábavy. Nejvíce klientů je z Prahy, chtěli bychom ale více oslovit místní, tedy obyvatele Posázaví 

a středních Čech,“ říká marketingový ředitel Jan Daneš.  

Týmová soutěž TEPfaktor založená na zdolání pestré variace překážek prověří nejen souhru 

soutěžících všech věkových kategorií, ale také jejich odvahu, fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Čeká 

tu na ně 24 zábavných úkolů, které provozovatelé postupně modernizují nebo obměňují. Letos například 

přibyl první „pohyblivý“ test inspirovaný televizní soutěží Wipeout (Drtivá porážka), při kterém musejí 

překonat soustavu otáčejících se překážek, aniž by je při tom srazily pohupující se koule zavěšené nad 

jejich hlavami.  

 

Soutěžící sbírají indicie, s jejichž pomocí musí projít čtyři zakódované místnosti. Jen tak se dostanou 

k truhle s překvapením, která je čeká na konci cesty. Hru, stejně jako celý areál, provází téma „Pirátů 

z Karibiku“. Takže i v podzimní plískanici nebo zimní vánici tady návštěvník najde pohodu slunečných 

letních dní. 

http://eagri.cz/public/web/file/324638/Seminar_pozvanka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324638/Seminar_pozvanka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/324638/Seminar_pozvanka.pdf
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Na návštěvníky kromě zábavy čeká také více než 300 metrů čtverečních zastřešené pláže s barem, 

originální ubytování v bungalovech Bora Bora se simulovanou hvězdnou oblohou jižní polokoule nebo 

zvuky moře a deštného pralesa. A nově jim provozovatelé nabídnou i poctivou domácí kuchyni. „Natočili 

jsme také pilotní díl připravovaného televizního pořadu, který by se na obrazovkách měl objevit příští 

rok. A přemýšlíme i o dalších netradičních outdoorových aktivitách,“ dodal Jan Daneš. 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

Kontakt pro další informace: 

TEPfaktor, tel.: 777 000 927, e-mail: info@tepfaktor.cz, www.tepfaktor.cz 

 

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE –  

ČAPÍ LETKA 26. 7. 2014 
 

Návštěvníci akce s názvem Poznej svého farmáře, která se konala v Mokřici u Krásné Hory nad 

Vltavou v okrese Příbram na farmě Čapí letka dne 26. 7. 2014, mohli ochutnat a zakoupit 

vítězné výrobky soutěže Středočeská Regionální potravina. K ochutnání a prodeji byly tyto 

vítězné výrobky: Cvrčovický chléb, 

klobásky Frantík a Pepík, Tučný tvaroh, 

Hubertus nefiltrované pivo, Bašovo zelí, 

Břežanský jahodový džem, Chlumecká 

pochoutka – kýta. Ochutnat bylo možné 

Majolku, Hráškovou polévku, Špenát 

ochucený.  

Akce se účastnili i potravináři a farmáři 

z okolí, např. Pivovar Ferdinand, 

Křepenická pekárna.  Součástí akce bylo 

hudební a divadelní představení, zábavné hry pro děti i dospělé, jízda na hospodářských 

zvířatech, hrací koutky i rozhovory s 

přítomnými farmáři. 
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Akce budou pokračovat na dalších farmách: 

Kozí farma Zerlina z Hážovic u Rožnova pod 

Radhoštěm (9.8.), Ma-Ma rodinná mlékárna 

Úhořilka ze Štoků (23.8.), Farma pod Lipou z 

Rokytnice v Orlických horách (30.8.) a EKO 

Sady Komňa u Uherského Brodu (13.9.). 

    

Foto a text: Ing. Gabriela Jeníčková 
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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 ČR 

 

 

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

