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Ministerstvo zemědělství zahájilo klíčovou 
diskusi roku 2013 

21.1.2013 

Tisková zpráva – Setkáním vedení Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Petrem 
Bendlem se zástupci nevládních organizací působících v zemědělství a potravinářství a 
dalšími odborníky dnes byla zahájena diskuse o návrhu „Strategie českého zemědělství 
a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014“ (dále 
„Strategie“). Tento koncepční dokument, po kterém odborná veřejnost již delší dobu 
volá, se snaží pojmenovat klíčové přístupy a cíle, k nimž by měl obor jako celek 
směřovat. Projednání a schválení Strategie patří mezi klíčové úkoly MZe v roce 2013. 

„Protože v současnosti vrcholí jednání o Společné zemědělské politice EU od roku 2014, je 
vhodná doba najít shodu na národních prioritách. Příští prostor pro zásadnější změnu se 
otevře zase až zhruba za sedm let,“ konstatuje ministr zemědělství Petr Bendl a dodává: 
„Nebude mi vadit, když proběhne bouřlivá diskuse, hlavně aby vedla k co nejširší shodě na 
tom, co je v příštích letech – a v daných podmínkách – potřeba dělat. Každopádně chci 
zdůraznit, že strategický dokument, o kterém budeme diskutovat, v žádném případě není 
ústupový a improvizační plán, ale naopak strategie rozvoje a růstu.“ 

Návrh Strategie nejprve připomíná hlavní příčiny současného stavu českého zemědělství a 
potravinářství a hodnotí očekávané trendy vnějšího prostředí. Na základě této analýzy pak 
Strategie definuje zásadní cesty a cíle k uskutečnění strukturálního ozdravení zemědělsko-
potravinářského sektoru. Následně určuje hlavní principy a cíle, kterými by se měla řídit 
zásadní rozhodnutí MZe při implementaci Společné zemědělské politiky EU v podmínkách 
ČR v období 2014-2020, zejména pak nastavení a distribuce přímých plateb a podpor v rámci 
Programu rozvoje venkova (PRV). 

Pokud jde o hlavní strategické cíle, jsou v návrhu formulovány takto: 

Hlavním strategickým cílem dalšího rozvoje českého zemědělství je podílet se na 
dlouhodobém a trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni. 
Přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci stanoveného energetického mixu, a to při 
podstatném zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělství. Zkvalitnit vztah 
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zemědělství k využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, k rozvoji venkova, 
včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen venkova, ale i české krajiny. 

Hlavním strategickým cílem rozvoje českého potravinářského průmyslu pak je výrazný růst 
jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu, vytvářející 
předpoklady nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin 
spotřebitelům v ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství. To vše za 
současného zlepšování vztahů k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti 
potravinářské produkce, včetně podpory lokální výroby, zpracování a prodeje zemědělských 
produktů přímo spotřebiteli. 

V závěru dokumentu je navržena sada opatření, kterými lze v nejbližším období začít 
naplňovat jednotlivé cíle Strategie. Nejdůležitější z nich – principy nastavení a distribuce 
přímých plateb a opatření v rámci PRV – jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy. 

 
Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace Mze 

 

Ministerstvo zemědělství se účastní 
největšího evropského potravinářského 

veletrhu Grüne Woche v Berlíně 

18.1.2013 

Tisková zpráva –  byl zahájen mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a 
zahradnictví Internationale Grüne Woche. Tato akce má velmi dlouhou tradici, letos se 
koná již 78. ročník. Česká republika zde má tradičně svou národní expozici. Výstava je 
určena pro odborníky, obchodníky i veřejnost a potrvá do 27. ledna. Na veletrhu se 
setká řada nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí západní, střední i východní 
Evropy.  

„Ministerstvo zemědělství se pravidelně účastní mezinárodních veletrhů a je na nich úspěšné. 
Svědčí o tom například i čestné uznání za vynikající prezentaci České republiky, které náš 
úřad dostal vloni na tomto berlínském veletrhu. Za přínosné považuji, že se na výstavách 
scházejí podnikatelé z různých zemí, a proto jsou výbornou příležitostí a místem k navázání 
obchodních kontaktů,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Pod patronací českého Ministerstva zemědělství letos na veletrhu vystavuje potravinářská a 
šlechtitelská společnost Chovservis zaměřená na skot, prasata a uzeniny, firma Ceria 
specializující se na bílkovinové koncentráty rostlinného původu, obalovací a chutící směsi, 
firma Derer Import dovážející české produkty na německý trh a firma Precimat, která se 
zabývá ruční výrobou trdelníků. České potravinářství reprezentují na veletrhu pivovary 
Holba, Litovel, Zubr, minipivovar Rohan a Plzeňský prazdroj. Stoprocentní přírodní ovocné 
šťávy představuje společnost Vitaminátor. Součástí české expozice je informační a 
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prezentační stánek Ministerstva zemědělství a velmi navštěvovaná restaurace, ve které mohou 
návštěvníci ochutnat tradiční národní speciality a česká piva. 

Výstava je zaměřena v oblasti potravinářství na prezentaci gastronomie, na čerstvé produkty, 
ryby, biopotraviny, maso a mléčné výrobky. Dále je představen široký výběr vín z různých 
zemí, piva a alkoholických nápojů. Součástí výstavy je i lesnictví a myslivost, zahradnictví, 
květinářství a přehlídky hospodářských zvířat. Partnerskou zemí veletrhu Grüne Woche se pro 
rok 2013 stalo Nizozemsko, Česká republika se veletrhu účastní již od roku 1955 a 
partnerskou zemí byla v roce 2005. Výstava je kontraktační i prodejní a účast na ní je pro 
vystavovatele vysoce prestižní záležitostí. Každoročně se jí účastní kolem 1600 vystavovatelů 
ze 70 zemí a více než 400 tisíc návštěvníků. Za dobu existence výstavy se jí zúčastnilo přes 
80 000 firem ze 125 zemí a navštívilo ji 30,9 milionu návštěvníků. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

Přílohy 

• České subjekty na Grüne Woche 2013 (DOC, 44 KB) 

 

Ministerstvo zemědělství předpovídá pro 
letošek významný nárůst dotací 

10.1.2013 

Tisková zpráva – Až na 39,6 miliardy korun by v letošním roce mohly vzrůst dotace do 
českého zemědělství z evropských zdrojů. Nárůst oproti loňským 34,8 miliardy korun 
bude vyvolán zvýšením přímých plateb a vyšší výplatou projektových prostředků z 
Programu rozvoje venkova (PRV). 

Největší část evropských dotací v roce 2012 tvořily přímé platby (22,4 mld. Kč oproti 20 mld. 
v roce 2011), přičemž se významně zvýšil podíl platby za plochu SAPS (19,3 mld. Kč oproti 
16 mld. Kč v roce 2011). 

Druhý nejvyšší objem přinesl Program rozvoje venkova (11,9 mld. Kč oproti předloňským 
14,7 mld. Kč). Meziroční snížení vyplývá z časově proměnlivého průběhu výplat na 
schválené projekty. Celkové čerpání přitom PRV stále řadí mezi nejlepší evropské dotační 
programy v ČR – ke konci loňského roku bylo z 3,67 mld. EUR (kolem 90 mld. Kč) 
rozpočtovaných na období 2007 - 2013 schváleno již 82 % a vyplaceno 67 %. 

Pokud jde o dotace z národních zdrojů, ty se v roce 2012 oproti roku předchozímu zvýšily 
z 1,18 na 1,30 mld. Kč. Nejvíce přitom vzrostly dotace směrované do podpory živočišné 
výroby (z 800 mil. na 910 mil.) – z toho se jen dotace na drůbež a prasata zvýšily o více než 
150 mil. Kč (ze 430 mil. Kč v roce 2011 na loňských 583 mil. Kč). 

„Právě výrazné soustředění národních dotací do sektoru prasat a drůbeže bereme jako jasné 
plnění příslibu intenzivnější podpory živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmírnit 
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velkou vazbu evropských dotací na obhospodařovanou plochu. Živočišnou výrobu 
podporujeme, abychom zvrátili trend zvyšující se závislosti na dovozu, a současně chceme 
docílit zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově. Navíc usilujeme o to, aby v novém 
rozpočtovém období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné výroby tak silná, jako 
dosud,“ konstatuje ministr zemědělství Petr Bendl. 

Ministerstvo zemědělství vloni dále poskytlo dotace ve výši 4,78 mld. Kč do oblasti vodního 
hospodářství (4,25 mld. v roce 2011), 312 mil. Kč do lesního hospodářství 
(2011: 349 mil. Kč) a 1,65 mld. Kč na aktivity Podpůrného rolnického a lesnického 
garančního fondu (2011: 1,48 mld.) 

Pro letošní rok kromě již zmíněných 39,6 mld. Kč z evropských zdrojů se počítá 
se 770 mil. Kč do národních dotačních programů. Tato částka však může být během roku 
navýšena podobně, jako se to stalo vloni. Do vodního hospodářství by měly směřovat necelé 3 
mld. Kč, do lesního hospodářství 390 mil. Kč a do PRGLF 1 mld. Kč. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

Přílohy 

• Bilance dotační politiky MZe za rok 2012 (PDF, 712 KB) 

 

Ministerstvo zemědělství chybovalo při 
nákupu informačních technologií ve 

veřejných zakázkách za víc než miliardu 
korun 

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. 1. 2013 

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo zemědělství (MZe) hospodařilo s 
veřejnými prostředky při nákupu, provozu a údržbě informačních technologií v letech 2005 až 
2011. Zkontroloval majetek a výdaje za celkem 2,3 miliardy korun a soustředil se především 
na projekty označované souhrnně jako „integrace sítě MZe“. Kontroloři konstatovali, že resort 
porušil hned několik zákonů, a za velmi závažné považují jeho chyby ve veřejných zakázkách 
za téměř miliardu korun.  

Zákon o veřejných zakázkách porušil resort už při samotném startu projektu integrace sítě 
MZe. Zakázku na tento projekt za půl miliardy korun zadal roku 2005 v jednacím řízení bez 
uveřejnění, a to na základě dodatku k prováděcí smlouvě. Ministerstvo přitom nemělo žádný 
strategický, koncepční ani jiný materiál, v němž by řešilo, čeho chce vlastně prostřednictvím 
projektu dosáhnout. Stejně tak kontrolorům nedoložilo, že by projekt ekonomicky posoudilo, 
zpracovalo investiční záměr nebo prováděcí studii.  
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„Zjednodušeně řečeno, ministerstvo udělalo nákup za půl miliardy korun, aniž by přesně 
vědělo, co, za kolik a proč chce získat. A k tomu nakupovalo od jednoho předem vybraného 
dodavatele bez otevřené soutěže. Přitom mělo k dispozici hned dva posudky advokátních 
kanceláří, podle kterých zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo oprávněné,“ 
zdůraznil vedoucí kontroly Jan Vedral.  

Ministerstvo postupovalo stejně i po vypršení platnosti prováděcí smlouvy. Přestože celých 
pět let vědělo, že k tomu dojde, nevypsalo zadávací řízení na požadované služby „integrace 
sítě MZe“ a pak uzavřelo s předchozím dodavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění 
smlouvu za 203 milionů korun. U další zakázky sice vypsalo otevřenou soutěž, ale mělo 
nepřiměřené technické požadavky, které zvýhodňovaly předcházejícího dodavatele. Přestože 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení zrušil, resort jeho rozhodnutí 
nerespektoval a s vybraným uchazečem podepsal smlouvu za 142,6 milionu korun. ÚOHS v 
době ukončení kontroly v této věci definitivně nerozhodl.  

Ministerstvo zemědělství se chovalo nehospodárně i v jiných oblastech souvisejících se 
správou ICT. Například rozdělilo zakázku na poradenské služby na dvě podlimitní soutěže. 
Jejich výsledkem bylo, že za celkem 4,5 milionu korun získalo dva materiály – Koncepce ICT 
a Strategie ICT – o délce 20 stran, které jsou navíc ze tří čtvrtin totožné. „Nejenže ani jeden z 
těchto materiálů nepřijali nebo neschválili jako závazný koncepční dokument, ale dokonce je 
ani nevyužili,“ doplnil Vedral. V roce 2008 zase resort podepsal smlouvu na poradenské 
služby za 46,3 milionu korun, aniž by jakkoli odůvodnil, proč je potřebuje. Ministerstvo 
nebylo schopné doložit, jak výstupy a doporučení vzešlé z těchto služeb využilo. V roce 2009 
pak ministerstvo pořídilo softwarovou aplikaci za 4,1 milionu korun a nikdy ji nepoužilo.  

Nejvyšší kontrolní úřad si je vědom, že oblast informačních technologií patří k velmi 
rizikovým z hlediska efektivního hospodaření s veřejnými prostředky. „Proto se chceme na 
tuto oblast v budoucnu zaměřit. Letos se chceme zaměřit na IT zakázky zadané v jednacích 
řízeních bez uveřejnění. Ty totiž pokládáme za nejrizikovější,“ uvedl viceprezident NKÚ 
Miloslav Kala.  

Zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou ve státních nákupech masivně 
zastoupeny – a nejen u IT. Podle analýzy, kterou si NKÚ zpracoval, ministerstva od roku 
2009 do první čtvrtiny roku 2012 zadala nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez 
uveřejnění za celkem 21,3 miliardy korun, což představuje 38 % z celkového objemu 
ministerských veřejných zakázek. „Přitom víc než polovinu, konkrétně 13,6 miliardy korun, 
představují zakázky související s informačními technologiemi,“ doplnil Kala.  

Nejvyšší kontrolní úřad teď v souvislosti s kontrolou Ministerstva zemědělství přezkoumává 
trestněprávní odpovědnost a připravuje trestní oznámení.  

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/04.  

Zdroj: Odbor komunikace, Nejvyšší kontrolní úřad 

Dokumenty ke stažení:  

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 12/04 (pdf, 265 kB)  
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Vyjádření Ministerstva zemědělství k tiskové 
zprávě NKÚ 

21.1.2013 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství považuje zjištění v kontrolním nálezu Nejvyššího 

kontrolního úřadu (NKÚ) za období 2005-2011 za vážná a bude se jimi podrobně zabývat. 

„Zadal jsem právníkům, aby veškerá rozpočtová pochybení z období působení mých 

předchůdců podrobně analyzovali a připravili stanovisko, které předložím vládě. Budu trvat 

na takové změně metodik a postupů v oblasti ICT, aby se kritizované pochybení a prohřešky z 

předchozích období již nemohly opakovat,“ říká ke zjištěním NKÚ ministr Petr Bendl. 

Zaznamenaná porušení jednotlivých zákonů se týkají rozpočtové kázně, konkrétně v letech 

2005-2010. Protože se metodika a postupy řízení ICT v resortu soustavně vyvíjejí, lze 

konstatovat, že některá starší zjištění NKÚ už byla napravena. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace Mze 

 

Saze mají po oxidu uhličitém globálně 
druhý nejsilnější vliv na klima 

 
Saze se podle nové americké studie podílejí na změnách klimatu mnohem více, než se 

doposud předpokládalo. 

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Emise sazí mají po skleníkovém plynu oxidu uhličitém 

celosvětově druhý nejsilnější vliv na klima, oznámila minulý týden American Geophysical 

Union (AGU). Vliv částic sazí na klimatické změny by mohl být zhruba dvakrát větší, než se 

dosud odhadovalo.  

Výsledky čtyřletého výzkumu prováděného mezinárodním týmem 31 vědců byly publikovány 

v časopise Journal of Geophysical Research-Atmospheres. „Tato studie potvrzuje dosavadní 

výzkumy a přináší další poznatky“, prohlásil jeden z autorů David Fahey z Národního úřadu 

pro oceán a atmosféru (NOAA) podle tiskové zprávy.  

Částice sazí působí na počasí velmi komplexně  
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Druhy a způsoby, kterými částice sazí působí na klimatické změny, jsou však velmi rozdílné a 

komplexní. Částice tak mohou například absorbovat teplo ze Slunce nebo po dopadu na sníh a 

led působit jejich tání. Podporují ale i tvorbu mraků, což má jak chladicí, tak i oteplující 

účinek. Redukce emisí částic sazí může působit proti oteplování klimatu, tvrdí vědci. Avšak 

pouze když se sníží i emise oxidu uhličitého.  

Role omezení emisí sazí v ochraně klimatu  

Ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achim Steiner vyzývá další země, 

koncerny a organizace, aby vstoupily do koalice Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Ta 

zahájila řadu projektů k redukci sazí a jiných látek negativně ovlivňujících klima, např. 

v oblasti těžkých vozidel s naftovými motory a pálení dřevěného uhlí. Saze nejsou v rámci 

kjótského protokolu o ochraně klimatu limitovány.  

http://www.agrarheute.com/studie-russpartikel  

Zdroj: Agronagator 

 

Semináře o odpadech se setkávají s velkým 
zájmem starostů 

17.1.2013  
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhl v Mělníku v pořadí již třetí odborný seminář zaměřený na 

problematiku  integrovaného systému nakládání s komunálními i dalšími odpady na území 

Středočeského kraje pro období 2013–2022. Zúčastnilo se jej více než 40 starostů měst a obcí 

mělnického okresu. 

„Myslím, že se nám skutečně daří naplňovat náš záměr seznámit zástupce obcí s návrhem 

konkrétního řešení pro dlouhodobě udržitelný způsob nakládání s komunálními odpady, který 

by měl být zároveň v budoucnosti ekonomicky a sociálně únosný jak obce, tak pro jejich 

občany,“ říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád, který dnešní 

úspěšné informační setkání se starosty v Mělníku zahájil. Účast starostů na všech dosud 

pořádaných akcích k problematice odpadů je podle jeho slov překvapivá. „Skutečně je velmi 

znát, že problém odpadů a skládkování je společným tématem většiny odpovědných starostů i 

zastupitelů a jeho úspěšné vyřešení prioritou v jejich každodenní komunální práci,“ dodal. 
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Během semináře se starostové detailně seznámili s  novým „Návrhem integrovaného systému 

nakládání s komunálními odpady ve Středočeském kraji“, „Strategií obcí a měst v odpadovém 

hospodářství v období 2013-2022“  i se studií „Technicko ekonomická analýza integrovaného 

systému nakládání s komunálními i dalšími odpady ve Středočeském kraji, která navrhla 

řešení pro komunální odpady“. Mimo jiné se v ní hovoří o východiscích  v řešení odpadového 

hospodářství ve Středočeském kraji, kde se stejně jako v jiných krajích uvažuje o vybudování 

zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).   

„Informací jsme se dozvěděli opravdu velmi mnoho a nyní si musíme vše v hlavách 

promyslet a říci, co je pro nás dobré a jak budeme postupovat dál. Tento typ akcí je pro nás 

rozhodně velkým přínosem,“ zhodnotila po ukončení diskusní části krajské akce starostka 

obce Obříství Jitka Zimová.  

Odborné semináře budou v měsíci lednu pokračovat i v dalších dnech: 18. v Benešově, 22. 

  v Nymburce, 23. v Kolíně, 24. v Praze, 28. v Rakovníku a 29. ledna bude zakončen cyklus 

těchto odborných seminářů v Příbrami.  

Veškeré informace k pořádaným seminářům jsou starostům měst a obcí k dispozici na webové 
adrese: http://www.stredoceska-kampan.cz/ 

Zdroj: Středočeský kraj 

 
6. ročník soutěže „Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje“ 
16.1.2013  
V  budově Krajského úřadu Středočeského kraje se konalo hodnocení potravinářských 

výrobků přihlášených do šestého ročníku tradiční soutěže „Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje“. V devítičlenné hodnotitelské komisi zasedali čelní představitelé Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje a odborníci Středočeského kraje. Na výběru nejlepších pochutin se také 

účastnil středočeský hejtman Josef Řihák.  

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 80 potravinářských výrobků zastoupených v 7  

kategoriích. Soutěžilo celkem 13 výrobců s výrobní kapacitou malého až středního rozsahu. 

Soutěžní výrobky byly hodnoceny podle čtyř odborných kritérií. V kategorii Mlýnské a 

pekárenské výrobky se jako nejlepší umístily výrobky vícezrnná houska, chléb Ovsík a chléb 

Havíř. V kategorii Mléko, mléčné výrobky byly oceněny ovocný tvaroh-citron a limetka, 

zmrzlina Bombato-pravá čokoláda a ovocný tvaroh-lesní plody. Ocenění za kategorii 
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Lahůdky a cukrářské výrobky získaly zlaté Tiramisu, špaldový řez s jogurtem a Charme 

Panna cotta s lesními plody. V kategorii Alkoholické nápoje, víno (kromě piva) ocenění z 

bílých vín získal Ryzlink rýnský, pozdní sběr, ročník 2008. Z červených vín byl oceněn Svatý 

Vavřín, ročník 2008. V tradičně velmi atraktivní kategorii Masné výrobky byly jako nejlepší 

oceněny kachní roláda pečená, šunka Jaksepatří, králičí miniroláda a medvědí paštika 

zauzená. Kategorie Med, výrobky ze včelího medu měla oceněné tři druhy medu – květový 

med lipový, medovicový med lesní a med květový jarní pastovaný. V poslední kategorii 

Ostatní potravinářské výrobky a pivo patřily ke špičce polotmavé speciální pivo, tmavé 

speciální pivo a cukr bílý krupice camping.  

Do této potravinářské soutěže se každoročně hlásí jak účastníci s určitými zkušenostmi 

z předchozích ročníků, tak i „nováčci“ z řad malých a středních výrobců, kteří by se rádi 

prosadili v tvrdé konkurenci na trhu se svými kvalitními výrobky. 

Oficiální slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže „Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje“, proběhne na jarním ročníku výstavy Zemědělec 2013 na výstavišti 

v Lysé nad Labem dne 23. 3. 2013.  

Zdroj: Středočeský kraj 

 
Lysá nad Labem hostila o víkendu 8. ročník 

výstavy Náš chovatel 
16.1.2013  
V pátek 11. ledna 2013 zahájil náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí PhDr. Bc. 

Marek Semerád 8. ročník středočeské krajské výstavy Náš chovatel. Výstava, která stejně 

jako v loňském roce, přivítala několik tisíc návštěvníků z celé České republiky, probíhala po 

celý uplynulý víkend na Výstavišti v Lysé nad Labem.  

Chovatelé milovníkům hospodářských zvířat ukázali to nejlepší, co se jim podařilo ve 

Středočeském kraji odchovat,  mj. 2 000 králíků, 2 200 holubů a 500 kusů drůbeže. Velkému 

zájmu se těšily i samostatné klubové výstavy, které byly součástí letošního ročníku. Na nich 

měli návštěvníci možnost shlédnout například z holubů takové druhy, jako jsou brněnští 

voláči, giganti, rysy, rejdiči a dále pak racky, hýly a norimberské skřivany, slepičáky, 

rakovnické kotrláky, slepice maransky a vyandotky, zakrslé teddy králíky a holandské 

králíky. A své ukázkové expozice připravili i chovatelé barevných mutací činčil 

jihoamerických.  
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Návštěvníci si chovná zvířata i potřeby pro jejich chov, tj. krmiva, vitamíny a veterinární 

přípravky, mohli zakoupit přímo v areálu výstaviště. V průběhu výstavy jim bylo k dispozici 

rovněž poradenství pro začínající chovatele.   

 

Zdroj: Středočeský kraj

 

 
Hejtmani jednali o možném rozdělení Brd 

14.1.2013  
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák dnes jednal se svým protějškem z Plzeňského kraje 

Milanem Chovancem o možném rozdělení Vojenského újezdu Brdy. Oba hejtmani se shodli 

na vytvoření CHKO, ochraně brdské krajiny a zajištění bezpečnosti. Hejtman Josef Řihák 

rovněž upozornil na nutnost ochránit brdské území před příchodem developerů. 

Odlišný názor ale mají oba hejtmani na případné dělení Brd. Zatímco Plzeňský kraj chce 

území Brd rozdělit mezi dva kraje, Středočeský kraj se ztrátou přibližně 38% plochy brdského 

území zásadně nesouhlasí. „Rozhodně jsem proti tomu, abychom toto krásné území dávali 

Plzeňskému kraji. To je jako kdyby po vás váš soused chtěl, abyste mu dali kus vlastní 

zahrady. Brdy patří Středočeskému a to, jak tomu bylo před rokem 1949, podle mě není 

rozhodující. S touto logikou bychom mohli dát prostor klidně všem obcím, ať si samy 

rozhodnou, jestli nechtějí být v jiném kraji,“ řekl hejtman Josef Řihák. 

Konečné rozhodnutí ale bude na poslancích a senátorech. Návrh zákona na zrušení 

Vojenského újezdu Brdy by měla vláda do sněmovny předložit ve druhé polovině tohoto 

roku. K vlastnímu předání území Brd by mělo dojít až v roce 2016. 

Po odborné stránce bude jednání mezi oběma kraji dále probíhat v rámci pracovní skupiny, 

která bude složena ze dvou krajských úředníků a dvou politických zástupců každého kraje. V 

politické rovině povedou další jednání rady obou krajů. 
 

Zdroj: Středočeský kraj 
 

 
Zástupci Spolku pro obnovu venkova 

Středočeského kraje jednali s hejtmanem 
 
V úterý 8.ledna 2013 se uskutečnilo společné jednání hejtmana Středočeského kraje pana 

MVDr. Josefa Řiháka se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje (SPOV SK), 
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předsedou Radomírem Hanačíkem a místopředsedou Ing. Milanem Benou, CSc. Zástupci 

nejprve seznámili pana hejtmana s cíly, činností a záměry nevládní organizace Spolek pro 

obnovu venkova ČR, jehož je SPOV SK krajskou organizací a navrhli konkrétní možnosti 

vzájemné spolupráce. 

Pan hejtman obeznámil zástupce Spolku se současnou situací v kraji, s probíhající aktualizaci 

krajských dotačních fondů i předpokládaným možnostem čerpání finančních prostředků na 

rozvoj venkova. 

Zástupci Spolku požádali pana hejtmana o zviditelnění Programu obnovy venkova ve 

struktuře krajských dotací, aby POV byl lépe identifikovatelný především pro malé obce a 

projednali rozvoj venkova Středočeského kraje v celostním pohledu Spolku. 

Pan hejtman přislíbil participaci kraje na pravidelném Festivalu středočeského venkova, 

pořádaného Spolkem pravidelně v červnu na různých místech kraje. Potvrdil pokračování 

spolupráce v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku a nově participaci na vydání 

souhrnné publikace o historii této soutěže ve Středních Čechách. Na návrh Spolku také 

prověří možnosti využití části finančních prostředků, které plynou v rámci POV do 

Středočeského kraje, pro smysluplné aktivity, pořádané nejen SPOV SK, ale i jinými 

neziskovými organizacemi, působícími v  rozvoji venkova na území Středočeského kraje. 

Bude-li jen trochu možné, bude se hejtman Středočeského kraje účastnit akcí, pořádaných 

Spolkem osobně nebo v případě zaneprázdnění vyšle na své náměstky. 

Pro snazší vzájemnou komunikaci umožní, aby byla v budově Krajského úřadu poskytnuta 

místnost pro jednání předsednictva SPOV SK. 

Na závěr MVDr. Josef Řihák souhlasil s převzetím záštity nad prvním Plesem starostů 

Středočeského kraje v gesci SPOV SK, který by se mohl každý rok uskutečnit na jiném místě 

Středočeského kraje. 

I když to bylo první setkání, lze na základě jeho průběhu i vstřícnosti ze strany pana hejtmana 

předpokládat, že se budeme potkávat častěji při různých příležitostech, konání krajských i 

celostátních aktivit, majících vztah k venkovu Středočeského kraje a budeme tím přispívat 

k jeho dalšímu rozvoji. 

 

Zdroj: Spolek pro obnovu venkova Stř. kraje 

 

 
 

 11



Tisková zpráva Lesů ČR 
 
Hradec Králové, 21. ledna 2013 – Do budovy ředitelství státního podniku Lesy ČR 
v Hradci Králové se dne 21.1 v dopoledních hodinách dostavilo několik příslušníků 
Policie ČR. Po krátké informační schůzce přítomní zástupci Lesů ČR v rámci 
maximální součinnosti policistům umožnili přístup do několika kanceláří. Prohlídka 
kanceláří souvisí s vyšetřováním podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti se 
zadáním veřejných zakázek společnostem dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. týkajících se 
dodávek informačních technologií. První smlouvy s těmito společnostmi byly uzavřeny 
v září 2008, právní rámec pro zkoumané dodávky informačních technologií položila 
zadávací řízení vyhlášená v říjnu 2008.  
 
„Jsme připraveni poskytnout Policii ČR veškerou součinnost. Uvítám, pokud budou 
objasněny veškeré kroky předchozího vedení státního podniku, které mohou v očích policie 
ČR vzbuzovat podezření z trestného činu,“ říká ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, který 
je v současné době pověřen vedením státního podniku. Lesy ČR již v prosinci 2012 vydaly 
Policii ČR na její žádost veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám, na základě které 
byly podepsány smlouvy se společnostmi dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. 
     
Pracovní činnosti ředitelství Lesů ČR se dnešní návštěva policistů nijak nedotkla. Pracovníci 
ředitelství se bez jakéhokoli přerušení věnují své pracovní běžné pracovní agendě. 
 
 
Zbyněk Boublík 
Tiskový mluvčí Lesů ČR 
 
 

 
Stipendium Středočeského kraje na 

dojíždění do školy 
  
Vážení žáci a studenti, 

projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v nadcházejícím 

školním roce 2012/2013. Na základě zkušeností z minulých let, podnětů a dotazů veřejnosti, 

přistoupila Rada Středočeského kraje k úpravě projektu, který spočívá v následujících bodech 

-        formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ a formulář 

„Poučení k žádosti o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ byly sloučeny do 

jednoho formuláře. 
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-        termín podání formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do 

školy“ byl posunut na konec každého pololetí školního roku: 

§         Žádost na první pololetí zaslat do 1. března 2013 

§         Žádost na druhé pololetí zaslat do 19. července 2013 

Tato opatření by měla přispět k zjednodušení včasného a kompletního zasílání formulářů ze 

strany žadatelů do projektu. V minulosti musela být řada formulářů z projektu vyřazena, 

protože nebyla kompletní a neumožňovala vypořádání, tj. chyběl formulář žádosti nebo 

potvrzení školní docházky. 

Ostatní parametry projektu se pro nadcházející školní rok 2012/2013 nemění. 

Formulář „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ naleznete na 

konci této stránky, popřípadě Vám bude k dispozici v Informačním středisku Středočeského 

kraje v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 
 

Dokumenty: 
Žádost o stipendium 
 
 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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