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Informace pro žadatele k opatření 

Předčasné ukončení zemědělské činnosti 
 

- Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)  

- Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)  
 

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

opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření 1.3.3 

Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna 
do 15. února 2014 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého 

bydliště žadatele.  

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

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

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) v sekci Další dotační 
programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné 

ukončení zemědělské činnosti;  

Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) v sekci Program rozvoje 
venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.  

 
Za datum podání žádosti se bere datum doručení žádosti na SZIF.  
 

 

Ing. Jaroslav Černý, SZIF 
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Zemědělci dostanou v letošním roce více 
peněz na chov krav, ovcí a koz 

2.1.2014 

Tisková zpráva – V roce 2014 získají chovatelé krav, ovcí, koz a pěstitelé chmele 
nebo brambor na výrobu škrobu vyšší dotace než v roce 2013. Ministerstvo 
zemědělství využije článku 68 nařízení Rady EU a poskytne jim dotaci v 
maximální možné výši 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. 

 

Ministerstvo zemědělství podpoří v letošním roce chovatele přežvýkavců dotacemi 
v maximální možné výši, kterou umožňuje legislativa EU pro rok 2014. Spolu s pěstiteli 
chmele a brambor na výrobu škrobu dostanou přibližně 57 milionů eur, zatímco 
v loňském roce to bylo necelých 32 milionů eur. Ministr zemědělství Miroslav Toman 
rozhodl o využití možnosti, stanovené nově evropskou legislativou, která umožňuje 
maximálně navýšit objem zvláštní podpory na 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé 
platby. V roce 2013 byla tato podpora ve výši 3,5 %. 

Podpora živočišných komodit je prioritou Ministerstva zemědělství, protože vytváří 
přidanou hodnotu nabídky více pracovních míst zejména na venkově. Také proto 
budou v letošním roce dotace do živočišné výroby výrazně vyšší, přestože celkově se 
objem přímých plateb pro Českou republiku mírně sníží z 909 milionů eur (v roce 2013) 
na 875 milionů eur (v roce 2014). Snížení je vynuceno nižším rozpočtem celé Evropské 
unie v letech 2014 až 2020. 

V roce 2015 skončí takzvané přechodné období a pro členské státy Evropské unie 
začne platit reformovaná Společná zemědělská politika s pozměněným systémem 
dotací. Výše jednotkových podpor (tj. na kus dobytka), tak může být vzhledem 
k možnosti podpořit více kategorií zvířat v rámci sektorů přežvýkavců nižší, než jak 
bude platit v roce 2014.  

Dana Večeřová  

ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Ministři zemědělství definitivně potvrdili 
podobu reformy Společné zemědělské 

politiky 

Tisková zpráva – Ministři zemědělství formálně odsouhlasili reformu Společné zemědělské 

politiky a přechodná opatření reformy pro rok 2014. Na dvoudenním jednání, které se uskutečnilo 

v Bruselu, se zabývali také otázkou nového návrhu, který řeší propagační opatření, a jako každým 

rokem v této době nastavením rybolovných práv. 

Evropská komise na tomto jednání představila návrh nařízení o propagačních a informačních opatřeních 

na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Cílem nové propagační politiky 

má být zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělsko-potravinářského sektoru, propagace tzv. 

vyšší přidané hodnoty, zaměření na vysokou kvalitu evropské produkce a zvýšení exportních příležitostí 

na trzích třetích zemí. 

„Mohu říci, že v návrhu spatřuji řadu pozitivních aspektů, především podporu kvalitních a regionálních 

potravin, kterou vnímám jako klíčovou, a dále pak větší podporu vývozu do třetích zemí. Jsou však i 

takové oblasti návrhu, se kterými se nemůžeme úplně ztotožnit. Jde zejména o vyřazení členských států 

z rozhodovacího procesu o propagačních programech a případné možnosti národního 

spolufinancování,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Ministři zemědělství rovněž formálně schválili legislativní texty reformy Společné zemědělské politiky, 

včetně přechodných opatření pro rok 2014. Ty bylo nutné přijmout s ohledem na zpoždění ve 

vyjednávání o reformované zemědělské politice. Tímto krokem tak  definitivně posvětili budoucí 

směřování evropského zemědělského modelu, jehož podoba byla dohodnuta po téměř tři roky trvajících 

debatách v evropských institucí. 

„České republice se podařilo obhájit a prosadit řadu priorit. Rozhodující z našeho pohledu byla 

opatření, která mají pro konkurenceschopnost českého zemědělství klíčový význam, jako například 

prosazení dobrovolnosti cappingu či výrazné snížení původně navržené degresivity přímých plateb,“ 

uvedl ministr Toman. 

V této souvislosti je třeba zmínit také úspěšné vyjednávání v případě vázaných podpor, nižší franšízy 

v rámci finanční disciplíny nebo opatření spojených s II. pilířem, jako zahrnutí velkých podniků do 

investičních podpor.  Rada však v rámci dosažení kompromisu musela učinit i některé ústupky, mj. 

zvýšení stávající míry kofinancování méně rozvinutých a nejvzdálenějších regionů v rámci rozvoje 

venkova ze 75 na 85 %, což s sebou do budoucna přinese méně peněz na rozvoj venkova. 

Ministři řešili také například přístup na trh Ruské federace týkající se vývozu rostlin a rostlinných 

produktů z EU, „hybridní“ systém nutričního označování doporučený v některých členských státech či 

zprávu o pokroku ohledně projednávání tzv. balíčku (zdraví zvířat a rostlin; osiva; kontrola; výdaje). 

Příští setkání ministrů zemědělství se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2014, a to již za řeckého 

předsednictví v Radě EU. 

 Dana Večeřová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Historický okamžik: Lesy ČR převedly do 

státního rozpočtu 6 miliard korun 
 

 

Lesy České republiky, s. p. poprvé za celou svou dosavadní historii převedly do 

státního rozpočtu, resp. na zadaný účet v České národní bance, část volných 

finančních prostředků. Jde o částku ve výši 6 miliard Kč. Podnik tak učinil na 

základě vydaného rozhodnutí svého zakladatele, Ministerstva zemědělství a 

předchozího souhlasu vlády.  

 

„Jde o historicky mimořádný okamžik, na který jsme se připravovali delší dobu. Tyto 

finanční prostředky se podařilo naspořit díky kvalitnímu hospodaření podniku 

v posledních letech S pravidelnými odvody části našich zisků do státního rozpočtu 

počítáme i v dalších letech. Jsem přesvědčen o správnosti takového kroku,“ řekl 

ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. 

 

Usnesením vlády ze dne 18. 12. 2013, č. 994, k žádosti ministra zemědělství o vydání 

předchozího souhlasu Vlády ČR k převodu finančních prostředků soustředěných ve 

Fondu zakladatele podniků Lesy ČR, s. p. do státního rozpočtu, vydala vláda 

předchozí souhlas k převodu 6 miliard Kč do státního rozpočtu. Převod části volných 

finančních prostředků spravovaných Lesy ČR do státního rozpočtu umožnila 

Parlamentem ČR schválená novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 

znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1. 8. 2013. Převod částky 6 

miliard korun již dříve schválila také Dozorčí rada Lesů ČR. 

 

 

Ing. Dana Večeřová 

ředitelka odboru komunikace MZe 

Tel.: 221 812 557, 602 704 859 

             E-mail:  dana.vecerova@mze.cz 

 

  

Mgr. Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: 956 999 201, 724 813 301 

E-mail: boublik@lesycr.cz   

 

 

 

 

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

 

mailto:martin.leibl@mze.cz
mailto:boublik@lesycr.cz
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Lesy ČR vyhrály prvoinstanční soud  

s LESS & FOREST  
o více než 4,2 miliardy korun  

  
Hradec Králové, 20. prosince 2013 – Lesy České republiky, s. p, nemusí společnosti LESS 

& FOREST s. r. o. podnikatele J. Mičánka zaplatit částku ve výši 4.202.760.738 korun 

českých. Svým rozsudkem o tom včera rozhodl Okresní soud v Hradci Králové. 

V proběhnuvším soudním řízení uvedená firma a její insolvenční správkyně Mgr. Monika 

Cihelková uplatňovaly proti Lesům ČR údajný nárok na zaplacení předmětné částky a to 

v souvislosti s údajnou neplatností, resp. neúčinností smluv o komplexních lesnických 

činnostech a prodeji dříví. Okresní soud na návrh právního zástupce Lesů ČR žalobu 

zamítl pro předčasnost. „Lesy ČR vždy považovaly kroky firmy i insolvenční správkyně za 

nepodložené a zpochybňování platnosti a účinnosti smluv uzavřených s Lesy ČR za zcela 

účelové,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením Lesů ČR.  

  

Uplatněný nárok vycházel z tvrzení, že smlouvy o komplexních lesnických činnostech a prodeji 

dříví pro rok 2011, které firma LESS & FOREST s. r. o. jako vítěz řádného zadávacího řízení 

dobrovolně uzavřela a bez výhrad plnila, nejsou platné, resp. že nejsou právně účinné. Lesy ČR 

se přitom měly dle tvrzení obsažených v zamítnuté žalobě na úkor společnosti LESS & 

FOREST obohatit.  Lesy ČR tato tvrzení již dříve odmítly a podnikají veškeré kroky k obhájení 

pozice státního podniku. 

  

V soudním řízení u Okresního soudu v Hradci Králové Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář 

TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři. 

  

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz 

 

 

Lesy ČR zvítězily v soudním sporu  

o částku ve výši 3 miliardy 718 milionů 

korun se společností CE WOOD 
 

Hradec Králové, 19. prosince 2013 – Dnes byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen 

rozsudek v soudním řízení, v němž společnost CE WOOD, a.s., uplatňovala na Lesích 

České republiky, s. p., nárok na zaplacení částky ve výši 3 miliardy 718 milionů korun 

českých z titulu údajného nekalosoutěžního jednání. Krajský soud rozsudkem žalobu 

společnosti CE WOOD zamítl a dal v plném rozsahu zapravdu Lesům ČR.  „Doufám, že 

se tímto podařilo úspěšně ukončit devět let trvající složité soudní řízení o tvrzeném nároku 

mailto:Boublik@lesycr.cz


6 
 

společnosti CE WOOD, který Lesy ČR vždy považovaly za bezdůvodný a účelový,“ říká 

ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.  

 

Nárok uplatněný společností CE WOOD, a.s., vycházel z argumentace, dle níž měla být 

uvedené společnosti ze strany Lesů ČR v roce 2005 omezena možnost podnikat v oboru 

lesnictví, čímž jí měla vzniknout žalovaná újma.  

 

Mimo uvedené společnosti, která zmíněný nárok uplatnila vůči Lesům ČR, se nároku 

vystavěného na obdobném skutkovém základě domáhal i akcionář společnosti CE WOOD, a.s., 

společnost Intertrade Holding GmbH. Tento akcionář však nárok (ve výši téměř 4 miliardy Kč) 

uplatnil u mezinárodního arbitrážního tribunálu v Paříži proti České republice. I v případě 

mezinárodní arbitráže žalobci žádný nárok nebyl přiznán. 

 

V soudním řízení u Krajského soudu v Hradci Králové Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář 

TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři. 

 

Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: +420 724 813 301 

E-mail: Boublik@lesycr.cz 

 

 

 

 

mailto:Boublik@lesycr.cz
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Od ledna 2014 platí zásady na ochranu 

životního prostředí před nadbytečným 

užíváním pesticidů  

 

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začali ve všech státech Evropské unie zemědělci 

dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o 

udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, 

které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.  

Obecné zásady integrované ochrany rostlin, platné od roku 2014, upřednostňují využívání 

nechemických postupů při ochraně rostlin před škodlivými organismy. Základem je, aby 

zvolená ochrana minimalizovala rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, a přitom nesnížila 

kvalitu nebo výnos plodin. Velká část zemědělců už u mnoha plodin podobné metody využívá, 

protože jsou pro ně finančně výhodnější. Evropskou unií přijaté zásady tak především 

sjednocují postupy ve všech členských státech. 

Ministerstvo zemědělství spolu se Státní rostlinolékařskou správou poskytuje českým 

zemědělcům podporu při zavádění obecných zásad integrované ochrany rostlin. Ministerstvo 

akreditovalo 19 rostlinolékařských poradců a další odborníci akreditaci brzy dostanou. Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zahájí v tomto roce provoz tzv. 

rostlinolékařského portálu, zaměřeného na správné a bezpečné používání přípravků proti 

škůdcům, chorobám a plevelům a na podporu využívání systémů integrované ochrany rostlin. 

ÚKZÚZ bude také nadále zajišťovat a průběžně aktualizovat monitoring škodlivých organismů 

rostlin. 

Dana Večeřová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

 

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje 

venkova 
 

Ve 20. kole bude podpořena spolupráce pražských výrobců potravin s výzkumnými subjekty 

pro zavedení inovačních postupů do výroby. 

Ministerstvo zemědělství usiluje o efektivní vyčerpání celého rozpočtu Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007 – 2013. Proto vyhlašuje příjem žádostí v rámci mimořádného 20. 

kola. 

 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014. 

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, musí být konečná verze Žádosti o dotaci, 

kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo 

prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin. 
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Dne 6. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel pro 

podopatření I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy. Současně bylo schváleno 

zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele. 

 

Nejdůležitější změnou daného podopatření je cílení podpory na cíl intervence 

konkurenceschopnost, tedy území hlavního města Prahy. Podmínkou pro získání dotace tedy 

bude, že výsledky spolupráce s výzkumným subjektem budou zavedeny do praxe v provozovně 

nacházející se na území hl. města Prahy. Rozpočet podopatření je totiž tvořen nevyčerpanými 

finančními prostředky určenými právě pro hl. město Prahu. Až na rozšíření výdajů, na které je 

možné poskytnout dotaci (např. o dopravní prostředky pro přepravu zpracovávané suroviny a 

produktů), k zásadním změnám podmínek nedošlo. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je pro předmětné 

podopatření stanoven předběžně na 199,7 mil. Kč. Konečná částka pro závazkování projektů 

bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozím kole 

příjmu. 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při 

vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, platná pro 

20.kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná 

osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz 

v sekci Program rozvoje venkova. 

 

V rámci 20. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatřeních 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Spuštění těchto opatření i se 

zpřesněním Pravidel bude oznámeno samostatnou tiskovou zprávou. 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 
Výzva k nahlášení změn v projektech 

 

Tisková zpráva - Maximální prioritou Ministerstva zemědělství je plně vyčerpat 

rozpočet dotací alokovaný na Program rozvoje venkova. V souvislosti s blížícím se 

koncem programového období a potřebou revidovat veškeré zbývající finanční 

prostředky se Ministerstvo zemědělství obrací na všechny příjemce dotace se žádostí 

o sdělení, zda bude dotace, schválená v rámci konkrétního projektu, vyčerpána v 

plné výši. 

 

V případě, že je již zřejmé, že reálná částka čerpání dotace v rámci realizovaných projektů 

bude nižší než částka dotace zakotvená v Dohodě o poskytnutí dotace, si Ministerstvo 

zemědělství dovoluje požádat příjemce dotace o podání Hlášení o změnách, kterým bude 

částka dotace snížena. Na základě těchto hlášení budou nevyčerpané finanční prostředky 

použity k financování dalších projektů. 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
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ČZU zahájila příjem přihlášek ke studiu v 

akademickém roce 2014/15 
 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze dnes oficiálně odstartovala příjem přihlášek ke 
studiu, které je možné podávat do 31. března 2014. Vedle desítek dosavadních oborů 
se studenti mohou přihlásit také na letos nově akreditované bakalářské obory. Právě 
neustále rozvíjená nabídka studijních oborů je jedním z hlavních důvodů dlouhodobě 
rostoucího počtu uchazečů o studium, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí.  
 
Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze 
  
 

Podbrdsko o.s. vyhlásilo výzvu k 

předkládání žádostí. Příjem žádostí do 
14. 1. 2014. 

Podbrdsko o.s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádost o podporu v rámci 
opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje 
venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území 
Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory 
na propagační akci je 15 000,-Kč. 

Tréninková výzva ZDE 

Žádost o podporu ZDE 

 Průběh výzvy Termín 

Vyhlášení výzvy MAS 1. 12. 2013 - 6. 1. 2014 

Příjem žádostí o dotaci 7. 1. - 14. 1. 2014 

Administrativní kontrola projektů 15. 1. - 31. 1. 2014 

Veřejná prezentace projektů 1. 2. 2014 

Zasedání Výběrové komise MAS 1. 2. 2014 

Schválení projektů Správní radou 4. 2. 2014 

Realizace projektů 6. 2. 2014 - 1. 6. 2014 

Nejzazší termín proplacení žádosti 

o úhradu nákladů ze strany MAS 
30. 6. 2014 

 

 

Zdroj: MAS Podbrdsko 

 

http://www.czu.cz/cs/?r=410&i=16084
http://www.czu.cz/cs/?r=410&i=16084
http://www.maspodbrdsko.cz/e_download.php?file=data/editor/46_cs_1.doc&original=Tr%C3%A9ninkov%C3%A1+v%C3%BDzva+po+grafick%C3%A9+%C3%BAprav%C4%9B.doc
http://www.maspodbrdsko.cz/e_download.php?file=data/editor/46_cs_2.doc&original=%C5%BD%C3%A1dost+o+podporu+z+tr%C3%A9ninkov%C3%A9+v%C3%BDzvy.doc
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Podlipansko chce podpořit opravy chodníků 

– poslední výzva 
 

Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá poslední výzvu na projekty 

v regionu Podlipansko. 

Kolik peněz se bude letos rozdělovat a na jaké projekty?  

MAS Podlipansko organizuje poslední výzvu v tomto programovacím období do které 

je připraveno zbývajících 480 tis. Kč. Peníze jsou určeny na zlepšení dopravní 

infrastruktury v obcích. Sem kromě stavebních úprav chodníků a dalších komunikací 

patří i úpravy veřejných prostranství. Jako příklady lze uvést nový chodník 

v Ratenicích, cestu do základní školy v Kostelci nad Černými lesy i nově ukončený 

projekt v Plaňanech se zajímavým názvem „Přes Plaňany pěšky, bezpečně a podle 

šipek“.  

MAS Podlipansko se také rozhodlo podpořit tvorbu územních plánů, která je pro 

rozvoj obcí klíčová, ale často finančně příliš nákladná. 

 

Další motivaci a seznam ukončených projektů najdou zájemci na webu v katalogu 

projektů www.katalogprojektu.eu . 

Kdy, kde a jak podat žádost o dotaci, to vše se žadatelé mohou dovědět na webu 

www.podlipansko.cz (LEADER, Pro žadatele, Výzva 1/2014) nebo při osobních 

konzultacích. 

 

Těšíme se na Vaše projekty a přejeme úspěšný nový rok 2014! 

 

Letošní podzimní výzva je vyhlášena 3. ledna 2014. 

Žádosti o dotaci se přijímají kanceláři MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, 

Pečky a to od 8 do 15 hodin dne 3. února 2014.  

 

Kontakt: 

Ing. Alena Chárová, GSM: + 420 724 050 407 

kancelar@podlipansko.cz  

www.podlipansko.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katalogprojektu.eu/
http://www.podlipansko.cz/
mailto:kancelar@podlipansko.cz
http://www.podlipansko.cz/
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Dů lež i té  úda je  p la tné  p ro  soc iá ln í  
zabezpečen í  v  roce  2014  

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014. 

Pojistné 

Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který 

není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu 

a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího 

základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení (OSSZ). Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli 

za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých případech 3,3 %, a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné musí být na účet příslušné OSSZ připsáno 

nejpozději 20. dne následujícího měsíce, za které se pojistné odvádí. 

Pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 

V roce 2014 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční 

vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné. 

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření, budou v roce 2014 odvádět pojistné 

na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou 

účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na 

důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.  

Dobrovolné důchodové pojištění 

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 

nově 1 817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, 

a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné 

se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ 

část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu. 

Důchody 

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka 

nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby 

pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na 

důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového 

základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené 

redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout důchodového věku, budou muset získat 

alespoň 30 let doby důchodového pojištění. 
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Nemocenské pojištění 

Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v letech 2011 – 

2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti náhradu 

mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 1. 

2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní 

neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční 

hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského 

pojištění.  

Podrobný přehled důležitých údajů 
  Rok 2014 Rok 2013 

Všeobecný vyměřovací základ  
za rok 2012:  

25 903 Kč 

za rok 2011:  

25 093 Kč 

Přepočítávací koeficient  

za rok 2012: 

1,0015 

za rok 2011: 

1,0315 

„Průměrná mzda“ 

(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient) 

25 942 Kč 25 884 Kč 

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění 
(48násobek průměrné mzdy) 

1 245 216 
Kč                    

1 242 432 
Kč                    

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení  od 1. do 20. dne následujícího měsíce 

Důchodové pojištění 

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu 

 zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření  

 zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření 

6,5 % 

3,5 % 

6,5 % 

3,5 % 

 zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 1,2 %) 22,7 % 22,7 % 

 osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna 
důchodového spoření  

 osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna 
důchodového spoření 

  

29,2 % 

  

  

26,2 % 

  

  

29,2 % 

  

  

26,2 % 

  

 osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění  

 osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li 
současně účastna důchodového spoření 

28 % 

  

30% 

28 % 

  

30% 
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Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění  

 bez účasti na důchodovém spoření minimálně  

 s účastí na důchodovém spoření minimálně  

  

1 817 Kč 

1 946 Kč 

  

1 812 Kč 

1 942 Kč 

Důchodové pojištění OSVČ  

Maximální záloha OSVČ 30 301 Kč 30 233 Kč 

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 

 do podání Přehledu za rok 2013 
    

o při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) 
6 471 Kč 6 285 Kč 

o při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) 
2 589 Kč 2 514 Kč 

 od měsíce podání Přehledu za rok 2013 
    

o při hlavní činnosti 
6 486 Kč 6 471 Kč 

o při vedlejší činnosti 
2 595 Kč 2 589 Kč 

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na 
důchodovém spoření) 

 do podání Přehledu 
    

o při hlavní činnosti 
1 890 Kč 1 836 Kč 

o při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 
756 Kč 735 Kč 

 od měsíce Podání přehledu 
    

o při hlavní činnosti 
1 894 Kč 1 890 Kč 

o při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 
758 Kč 756 Kč 

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ 
vykonávající vedlejší činnost (za rok) 

62 261 Kč 62 121 Kč 

 

  

Důchody 

Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu 

 do I. redukční hranice 
100 % 100 % 
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 nad I. do II. redukční hranice  
26 % 27 % 

 nad II. do III. redukční hranice 
22 % 19 % 

 nad III. redukční hranici 
3 % 6 % 

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu důchodu 

 I. 
11 415 Kč 11 389 Kč 

 II. 
30 093 Kč 30 026 Kč 

 III. 
103 768 Kč 103 536 Kč 

Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu  

 za každý celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření  

 za každý celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření 

  

  

1,5 % 

  

1,2% 

  

  

1,5 % 

  

1,2% 

Základní výměra důchodu 2 340 Kč 2 330 Kč 

Nemocenské pojištění  

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu 

 zaměstnanec 
0 0 

 zaměstnavatel (nelze odečíst ½ částky zúčtované na náhradě 
mzdy) 2,3 % 2,3 % 

 zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci může zvolit 
i variantu s odečtem ½ částky zúčtované na náhradě mzdy 3,3 % 3,3 % 

 osoba samostatně výdělečně činná (ze stejného vyměřovacího 
základu jako pro platbu důchodového pojištění) 

dobrovolné,  
2,3 %  

dobrovolné,  
2,3 %  

Měsíční pojistné OSVČ     

 minimální  
115 Kč 115 Kč 

 maximální  
2 382 Kč 2 382 Kč 

Dávky nemocenského pojištění  

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění 
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 I. 
865 Kč 863 Kč 

 II. 
1 298 Kč 1 295 Kč 

 III. 
2 595 Kč 2 589 Kč 

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného, resp. 
peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

 do I. redukční hranice  90 %, resp. 100 
% 

90 %, resp. 100 
% 

 nad I. do II. redukční hranice  
60 % 60 % 

 nad II. do III. redukční hranice 
30 % 30 % 

 nad III. redukční hranici 
nezohledňuje se  nezohledňuje se  

Výše dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu 
60 %, resp. 70 
% 

60 %, resp. 70 
% 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

 

 

Seznam předepsaných  t i skop isů ,  
k te ré  je  možné  po  p řechodné  

obdob í  podávat  i  p í semně  

 

Název 
Povinnost činit od 1. 1. 2013 
podání elektronicky dle  

Přechodné období pro 
písemné podání do 

Zaměstnavatelé/účetní jednotky 

Evidenční list důchodového pojištění 
§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické 
přípravě) pro účely důchodového pojištění 

§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Přehled o výši pojistného 
§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení 
zaměstnání), 

§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2014 

Přihláška do registru zaměstnavatelů 
§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2014 

Odhláška z registru zaměstnavatelů 
§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2014 
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Příloha k žádosti o dávku nemocenského 
pojištění 

§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2014 

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího 
příspěvku v těhotenství a mateřství 

§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2014 

Osoby samostatně výdělečně činné 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok… 
§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) 
samostatné výdělečné činnosti 

§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém 
pojištění 

§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském 
pojištění 

§ 123e odst. 2 písm. a) zákona 
č. 582/1991 Sb. 

31. 12. 2014 

Ošetřující lékaři 

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 
§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2015 

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění 

§ 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 
187/2006 Sb. 

31. 12. 2015 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

 

 

Změny v cestovních náhradách rok 2014  

435 VYHLÁŠKA 

ze dne 16. prosince 2013 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o 

stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

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

práce: 

 

§ 1 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

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

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

Stravné 

§ 2 

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

zákoníku práce nejméně ve výši 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#f3054578
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a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

§ 3 

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

zákoníku práce ve výši 

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

§ 4 

Průměrná cena pohonných hmot 

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

a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 36,00 Kč u motorové nafty. 

§ 5 

Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

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

cestovních náhrad, se zrušuje. 

 

§ 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 

Ministr: Ing. Koníček v. r. 

 

 

Agrární komora Příbram ve spolupráci s CK Víkend zve na tematický zájezd “jen pro nás“ 
 

P O B A L T Í    L E T E C K Y 

se zemědělskou tématikou  

 

     Malebná severská příroda, krásná města a milí lidé – to vše Vás čeká při této 

návštěvě opomíjených, ale vyspělých pobaltských států Litvy, Lotyšska a Estonska. 

Zvolený květnový termín nabídne probouzející se přírodu za prodlužujících se dnů i 

návštěvu příjemných pobaltských měst,včetně metropolí Rigy a Tallinnu, které si i přes 

desetiletí ruského vlivu zachovaly svůj jedinečný ráz. Po dohodě zúčastněných bude 

do programu zařazena též návštěva některé progresívní farmy a/nebo 

zpracovatelského podniku. 
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         Zájezd je letecký, na místě bude pak doprava zajištěna místním zájezdovým autobusem. Zahrnuje 

4 noclehy v hotelu, ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, další stravování si lze za solidní ceny zajistit 

na všech místech.             

     Popis zájezdu: 

 

    1.den: CZ + Lotyšsko: Let s přestupem. Přílet do Rigy, prohlídka působivé metropole Riga, jejíž 

centrum pro svou malebnost a největší koncentraci secesních domů v Evropě i jiných památek spadá 

mezi světové dědictví UNESCO (Dóm, Švédská brána, Prašná věž, Kasárna, Rižský hrad, Dům 

černohlavců, Parlament atd., do programu můžeme zařadit též bývalý dům jednotných zemědělců). 

Ubytování Riga.   
 

    2.den: Lotyšsko + Litva: Návštěva farmy. Působivé poutní místo Hora křížů, vyhlášené přímořské 

letovisko Jürmala s uvolněnou lázeňskou atmosférou a plážemi. Pohodová procházka severskými, 

vodou protkanými rašeliništi v Kemeri NP. Ubytování Riga 
 

   3.den: Lotyšsko + Estonsko: NP Gauja přezdívaný Lotyšské Švýcarsko: Hrad a město Sigulda, 

malebné údolí řeky Gauji, jedno z nejtypičtějších lotyšských měst Césis, přejezd do Estonska. 

Ubytování Tallinn.  
 

   4.den: Estonsko: Severní pobřeží Estonska – NP Lahemaa (pobřeží bludných balvanů, nejsevernější 

bod Estonska mys Purrekari, osada Kasmu, rybářská osada Altja, historické dřevěné domy, při 

nepřízni počasí historické město Rakvere, lze též zařadit návštěvu farmy). Ubytování Tallinn 
 

   5.den: Estonsko + CZ: Estonské hlavní město Tallinn (UNESCO). Radniční náměstí, Dominikánský 

klášter, okolí hradu Toompea s vyhlídkami, pravoslavný kostel Alexandra Něvského, věž tlustá Markéta 

aj.) 

V odpoledních hodinách transfer na letiště, let s přestupem a návrat do Prahy v pozdních hodinách. 

Termín:  17.-21.5.2014  www.ck-vikend.cz   Cena: 14 800,-Kč 

 

V ceně: lety, autobus místního dopravce, 4x nocleh v hotelu se snídaněmi, průvodce. 
Cena vychází z počtu 36 osob a z cen letenek v době nabídky, nezahrnuje případné 
vstupy. 
 

tel. 721 561 889 ing. Vandělíková  nebo  607 022 499 ing. Koukolíčková 

případně  na e-mail : akpribram@atlas.cz 

Let je s Lufthansou přes Frankfurt, odlet z Prahy 17.5.2014 v 6:00, přílet do Rigy 13:20, odlet domů z 

Tallinnu je 21.5.2014 v 17:30, přílet do Prahy ve 22:55. 

http://www.ck-vikend.cz/
mailto:akpribram@atlas.cz
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