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Změny u požadavků kontrol 
podmíněnosti v přechodném období 

Společné zemědělské politiky v roce 
2014 

13.1.2014 

Rozsáhlejší změna Společné zemědělské politiky spojená i se změnou pravidel a 

požadavků týkajících se kontrol podmíněnosti je připravována až pro období od roku 

2015, ale požadavky podmíněnosti zaznamenávají některé úpravy v menší míře již pro 

letošní rok. 

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o 

stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tímto nařízením 

jsou vymezeny požadavky, jejichž dodržováním je podmíněno vyplácení přímých plateb, 

některých podpor z osy II Programu venkova (PRV) a některých podpor společné organizace 

trhu s vínem. 

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na 

ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných 

požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a 
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environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12. Tato úprava je 

provedena na základě změny evropské legislativy - zrušení směrnice na ochranu podzemních 

vod a pro zemědělské subjekty nepřináší žádné nové požadavky, které jsou i nadále stanoveny 

zejména § 39 vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů). 

Novela dále upřesňuje některé požadavky v oblasti Životní prostředí pro ochranu volně 

žijících ptáků nebo požadavky v rámci evidence a označování zvířat a také zavádí nový 

kontrolní bod pro žadatele v nitrátově zranitelných oblastech sledující kvalitu skladovacích 

kapacit tj. jímek a skladů statkových hnojiv z hlediska ochrany vod, který doposud dle daných 

legislativních ustanovení ve výčtu chyběl. 

Neposlední důležitou úpravou u požadavků podmíněnosti, na kterou bychom rádi upozornili, 

je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo 

u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování 

na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování 

podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně 

nebezpečné“ plodiny. 

Aktuální znění nařízení vlády, které stanoví požadavky podmíněnosti pro rok 2014, společně 

s podrobnější příručkou o provádění kontrol těchto požadavků jsou dostupné na webových 

stránkách ministerstva zemědělství v sekci Dotace. 

Zde také v záložce Kontroly podmíněnosti Cross Compliance, jsou uváděny informace o 

podmínkách poskytování některých vybraných podpor pro zemědělce. Pokud zde Vámi 

hledanou informaci nenaleznete, můžete se na pracovníky příslušného oddělení obrátit 

s dotazem prostřednictvím možností Help desku Cross Compliance. 

 

Zdroj: SZIF 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2009-479.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/help-desk-cross-compliance/
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Ministr zemědělství: Čerpání 

evropských peněz v příštích letech 
vyžaduje změny některých zákonů 

 

Pro čerpání evropských dotací v letech 2014 až 2020 jsou důležité novely zákonů o 

zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), které včera schválila 

vláda. Nové legislativní úpravy, reagují na návrhy nových nařízení Evropského 

parlamentu a Rady. Bez nich by nebylo možné v České republice administrovat nástroje 

Společné zemědělské a rybářské politiky EU pro období 2014 až 2020, zejména dotačního 

charakteru. 

„Ke změnám v zákoně o zemědělství dochází kvůli zpřesnění obecných ustanovení o 

společných organizacích trhů, přímých platbách a Programu rozvoje venkova a operačního 

programu Rybářství, a to podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie,“ řekl ministr 

zemědělství Miroslav Toman.  

Novela zákona o zemědělství také mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských 

vztahů (tzv. LPIS) – doposud bylo MZe správcem LPIS a jejím provozovatelem byly Agentury 

pro zemědělství a venkov MZe. Nově by správcem LPIS bylo nadále MZe, ale provozovatelem 

SZIF. Dochází také k úpravě evidence půdy, evidence krajinných prvků a evidence objektů a 

způsobu jejich aktualizace, včetně přesunutí některých ustanovení do prováděcího nařízení 

vlády (definice zemědělských kultur, definice krajinných prvků, definice objektů, stanovení 

způsobů dělení půdních bloků a jejich dílů a rozšíření výčtu údajů evidovaných u půdních bloků 

a jejich dílů) podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie. Novela zákona o 

zemědělství dále zjednodušuje evidenci zemědělského podnikatele s ohledem na přijatá změny 

živnostenského práva a reaguje na novinky vyvolané zákonem o základních registrech.  

Hlavními změnami zákona o SZIF jsou formulační úpravy ustanovení o jeho financování, 

doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření Ministerstva 

prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace, doplnění ustanovení o poskytování dotací o 

možnost elektronických podání - např. žádostí o dotace, zpřesnění ustanovení o subvencích při 

vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o 

finančních dávkách z výroby cukru.  

 Zdroj: SZIF 
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Ve Středočeském kraji přibylo šest 
nových přírodních památek 

 

Rada Středočeského kraje na 

svém jednání 20. ledna 2014 

vyhlásila šest nových přírodních 

památek. Jedná se o přírodní 

památky Bezděkovský lom u 

Bezděkova na Příbramsku, 

Dražská Koupě u obce Koupě na 

Příbramsku, Horní a Dolní 

obděnický rybník na Příbramsku. 

Kačina na Kutnohorsku, Kalivody na Rakovnicku a Štola Mořic na Benešovsku.  

 „Mám radost, že jsme mohli ve středních Čechách zajistit ochranu vzácných rostlin a živočichů 

v dalších šesti chráněných územích. Pro přípravu nových přírodních památek jsme využili 

peníze z Operačního programu životní prostředí. V kraji máme velmi rozmanitou přírodu a je 

naší povinností ji zachovat v co nejlepším stavu,“ komentoval vyhlášení nových přírodních 

památek hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. 

Přírodní památka Bezděkovský lom má rozlohu přibližně 20,5 hektaru. Žije zde čolek velký, 

čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná a 

slepýš křehký. Z rostlin například bělolist rolní a sléz velkokvětý. V lokalitě jsou vodní a 

terestrická stanoviště obojživelníků. 

Celková výměra přírodní památky Dražská Koupě je 8,7 hektaru s populací kuňky ohnivé, která 

je zvláště chráněným a silně ohroženým druhem. Kuňka obecná je předmětem ochrany v 

přírodní památce Kalivody, která má rozlohu necelých 14 hektarů. A do třetice stejný druh žáby 

je nyní chráněn i na Horním a Dolním obděnickém rybníku (34 hektarů). 

 



5 
 

Vzácné druhy páchníka hnědého, lesáka rumělkového a krasce lipového, obojživelníků a rostlin 

pryšce lesklého a rdestu světlého jsou předmětem ochrany v přírodní památce Kačina s 

rozlohou 197,2 hektarů. 

Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic je zimoviště vzácných 

netopýrů - netopýr velký, vodní, ušatý, dlouhouchý a netopýr řasnatý. 

„Ochrana přírody je na všech nově vyhlášených lokalitách zajištěna v souladu se zákonem 

číslo 114 z roku 1992, který vymezuje činnosti, které lze v přírodní památce vykonávat jen s 

předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. V lokalitách je 

zakázáno pořádání společenských a sportovních akcí, vjíždění a parkování motorovými 

prostředky či používání hnojiv s výjimkou zásahů prováděných v souladu s plánem péče. 

Vlastnímu vyhlášení přírodních památek předcházela jednání s vlastníky pozemků a obcemi, 

na jejichž katastrech nová chráněná území leží. Byly rovněž vyřešeny všechny námitky,“ uvedl 

Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a 

zemědělství. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

Hejtman Josef Řihák se zúčastnil 
zahájení veletrhu Regiontour v Brně  

16.1.2014  

 

Hejtman Středočeského kraje Josef 

Řihák se ve čtvrtek 16. ledna 

zúčastnil zahájení 23. ročníku 

mezinárodního veletrhu cestovního 

ruchu Regiontour 2014 v Brně. 

Prohlédl si expozici Středočeského 

kraje a byl i hostem otevření nového 

stánku města Příbrami.  
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„Středočeský kraj nabízí návštěvníkům celou řadu zajímavých míst. Ať už jsou to muzea, 

hrady, zámky, přírodní zajímavosti. Expozice našeho kraje je zajímavá a pestrá. Jsem rád, že se 

na veletrhu současně prezentují i jednotlivá města či regiony, jako například Sedlčansko či 

Benešovsko. Právě ta rozmanitost a současně i jedinečnost jednotlivých míst patří k největším 

přednostem středních Čech. Jsme nejlidnatější kraj, rozlohou patříme k největším a na veletrhu 

v Brně se každý může přesvědčit, že patříme i k nejlepším,“ řekl středočeský hejtman Josef 

Řihák. 

Stánek Středočeského kraje je umístěn v novém pavilonu P vedle Centrály cestovního ruchu – 

CzechTourism, číslo stánku je P/117. Návštěvníkům nabízí regionální výrobky, propagační 

materiály, videospoty i zábavný program. Cílem je zvýšit návštěvnost kraje i zájem firem, které 

by mohly v regionu podnikat. Spolu s hejtmanem Josefem Řihákem se zahájení veletrhu 

zúčastnili i radní pro oblast kultury Středočeského kraje Zdeněk Štefek, ředitel Krajského úřadu 

Středočeského kraje Zdeněk Štětina a další zástupci kraje. 

„Naši prezentaci v Brně jsme tentokrát nechali především na místních akčních skupinách. 

Vítám tuto aktivitu, kdy lidé sami přicházejí se svými nápady, aniž by jim někdo určoval přesný 

scénář. Jsem zvědavý, jaké budou ohlasy na náš stánek. Jsem také rád, že mě pozvali Příbramští 

a mohl jsem se zúčastnit slavnostního otevření nového stánku města Příbrami, který je opět ve 

velmi oblíbeném a atraktivním stylu hornické hospůdky,“ doplnil hejtman Josef Řihák. 

Ve stánku Středočeského kraje reprezentují náš region i spoluvystavovatelé: město Mníšek pod 

Brdy, Rakovnicko, o.p.s., Region Pošembeří, Lípa pro venkov, o.s., Brdy–Vltava, o.p.s., 

Vyhlídky, o.s., Sdružení obcí Kokořínska, Zlatý pruh Polabí, o.p.s., galerie a muzea kraje. 

Nabízejí keramiku, hračky, textilní výrobky, ochutnávky mělnického a kutnohorského vína, 

malešovické a nymburské pivo i krajové pochutiny. 

Regiontour Brno patří spolu s pražskou výstavou Holiday World mezi největší tuzemské 

veletrhy cestovního ruchu. Setkávají se zde zástupci státní správy, asociací, krajské 

samosprávy, podnikatelské sféry a médií. Své stánky mají na těchto veletrzích také Slovenská 

republika, Maďarsko a Polsko. Veletrh Regiontour 2014 skončí v neděli 19. ledna 2014. Pátek 

17. ledna je učen pro odborníky, veřejnost bude mít příležitost výstavu navštívit o víkendu. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Komise hodnotila nejlepší 

potravinářský výrobek Středočeského 
kraje, výsledky budou vyhlášeny na 

březnové výstavě "Zemědělec 2014". 
14.1.2014  

 

Členové hodnotitelské komise mají 

odborné oprávnění k provádění 

smyslového hodnocení 

potravinářských produktů.  

 Dnes 14. ledna se uskutečnilo pod 

patronátem středočeského hejtmana 

Josefa Řiháka v budově Krajského 

úřadu Středočeského kraje 

hodnocení výrobků přihlášených do soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 

2013“. Výsledky budou oznámeny 22. března na výstavě „Zemědělec 2014“ v Lysé nad Labem. 

 „Minulý rok jsem byl v hodnotící komisi a kromě toho, že mi v podstatě všechny výrobky 

chutnaly, jsem měl radost především z toho, že máme v kraji tak šikovné výrobce. Mohou se 

pyšnit vynikajícími uzeninami, znamenitým vínem, kvalitním medem nebo výbornými 

cukrářskými výrobky. I proto by byla velká škoda na jejich produkty neupozornit,“ upřesnil 

středočeský hejtman Josef Řihák. 

Soutěž „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“ je tradiční akce, která je zaměřena na 

podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. Členové 

hodnotitelské komise mají odborné oprávnění k provádění smyslového hodnocení 

potravinářských produktů. Potravinářský výrobek kraje za rok 2013 vybírali ředitel Krajské 

hygienické stanice pro Středočeský kraj Ivo Krýsa, ředitel Státní veterinární správy pro 

Středočeský kraj Zdeněk Císař, vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

středočeského kraje Josef Keřka, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Petr Cuhra, 

zástupce Krajského informačního střediska Příbram Gabriela Jeníčková a vrchní inspektorka 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce Olga Rozsypalová. 
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Do soutěže se přihlásilo 13 výrobců ze Středočeského kraje s celkovým počtem 71 

potravinářských výrobků. Hodnotí se v sedmi kategoriích: Mlýnské a pekárenské výrobky, 

Mléko a mléčné výrobky, Lahůdky a cukrářské výrobky, Alkoholické nápoje a víno, Masné 

výrobky, Med a výrobky ze včelího medu, Ostatní potravinářské výrobky a pivo.  

Minulý rok získalo ocenění „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2012“ několik 

potravin v různých kategoriích. Například v kategorii Mlýnské a pekárenské výrobky se jako 

nejlepší umístily výrobky vícezrnná houska, chléb Ovsík a chléb Haví. V kategorii Alkoholické 

nápoje, víno (kromě piva) ocenění z bílých vín získal Ryzlink rýnský, pozdní sběr, ročník 2008. 

V tradičně velmi atraktivní kategorii Masné výrobky byly jako nejlepší oceněny kachní roláda 

pečená, šunka Jaksepatří, králičí miniroláda a medvědí paštika zauzená. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

Lesy ČR vyhrály soudní spory se 

společnostmi LST a CE WOOD 

Hradec Králové, 20. ledna 2014 – Lesy České republiky, s. p, nemusejí společnosti LST, a.s. 

zaplatit částku ve výši 14.553.951 korun českých. Svým rozsudkem o tom koncem minulého 

týdne rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. V proběhnuvším soudním řízení uvedená 

společnost uplatňovala údajný nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které jí dle jejího 

tvrzení mělo vzniknout v důsledku účtování nesprávné ceny dříví podle Smluv o provádění 

komplexních lesnických činností a prodeji dříví pro rok 2011 z důvodu provedení chybné 

indexace ceny dříví v návaznosti na nezveřejnění indexu cen dříví pro 1. čtvrtletí roku 2011 ze 

strany Českého statistického úřadu.  

Lesy ČR vítají, že soud dal argumentům podniku za pravdu. Vzhledem k tomu, že obdobné 

žaloby vznesli i další smluvní partneři, Lesy ČR věří, že podnik bude úspěšný i v těchto sporech.  

Vrchní soud v Praze navíc minulý týden s konečnou platností rozhodl, že Lesy ČR nemusejí 

zaplatit Mgr. Jiřímu Ostravskému, insolvenčnímu správci úpadce CE WOOD, a.s., částku ve 

výši 86,378.526,40 Kč. Uvedenou žalobou se insolvenční správce domáhal vrácení kupní ceny 

dříví, které CE WOOD odebral od Lesů ČR v roce 2008 a které následně Lesům ČR i zaplatil. 

Žalobu v prvním stupni zamítl i Krajský soud v Hradci Králové, Vrchní soud v Praze jako 

odvolací soud pak prvostupňový rozsudek potvrdil.  
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V obou soudních řízeních Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & 

Partneři. 

Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

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

Nabídka kurzů a školení:  

Leden - Červen 2014 

ForAgria-vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s. 

1. Odborné a rekvalifikační kurzy 
Leden 

Obsluha motorové pily                                                                         13.1.-17.1. 

Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou                                       20.1.-24.1. 

Kurz pro obsluhu čelních nakladačů v LH                                           27.1.-31.1. 

Kurz jeřábníků                                                                                      28.1.-31.1. 

Kurz pro práci s motorovou pilou z pracovní plošiny                          28.1.-29.1. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                               21.1.-24.1. 

Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů                                        20.1.-24.1. 

Základní školení - vazač břemen                                                                   16.1. 

 

Únor 

Kurz pro obsluhu rámových a kmenových pásových pil                    3.2.-10.2. 

Kurz pro obsluhu hydraulické ruky                                                   17.2.-21.2. 

Řez a ošetření okrasných dřevin                                                          6.2.-  7.2.                               

Obsluha motorové pily                                                                      24.2.-28.2. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                            25.2.-28.2. 

Kurz pro práci s motorovou pilou z pracovní plošiny                         4.2.-  5.2. 

Kurz jeřábníků                                                                                   11.2 - 14.2. 

Základní školení - vazač břemen                                                                 10.2. 

Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou                                       3.2.-  7.2. 

Kurz pro obsluhu čelních nakladačů  v LH                                        25.2.-28.2. 

  

Březen 

Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů                                        10.3.- 14.3. 

Řez a ošetření okrasných dřevin                                                             4.3.-   4.3. 

Kurz jeřábníků                                                                                      25.3.- 28.3. 

Základní školení - vazač břemen                                                                    24.3. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                               11.3.- 14.3. 

Obsluha motorové pily                                                                         17.3.- 21.3. 

Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou                                         3.3.-   7.3. 

 

Duben 

Kurz pro obsluhu hydraulické ruky                                                       7.4.- 11.4. 

Obsluha motorové pily                                                                          7.4.- 11.4. 

Dřevorubec                                                                                            7.4.- 24.4. 

Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou                                      14.4.- 18.4. 

Kurz jeřábníků                                                                                     15.4.- 17.4. 
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Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                              22.4.- 25.4. 

Základní školení - vazač břemen                                                                     9.4. 

Kurz pro obsluhu čelních nakladačů v LH                                          14.4.- 18.4. 

Kurz pro obsluhu mechanizačních prostředků při údržbě zeleně        14.4.- 18.4. 

Kurz pro mechanizované pěstební práce                                             22.4.- 28.4. 

Obsluha křovinořezu a benzinové sekačky                                         22.4.- 25.4. 

Obsluha křovinořezu                                                                           28.4.- 30.4. 

 

Květen 

Základní školení-vazač břemen                                                                        6.5. 

Kurz jeřábníků                                                                                       12.5.-15.5. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                                20.5.- 23.5. 

Kurz pro obsluhu čelního nakladače v LH                                            26.5.- 30.5. 

Kurz pro obsluhu rámových a kmenových pásových pil                      12.5.- 19.5. 

Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky                                          13.5.- 16.5. 

Obsluha motorové pily a křovinořezu                                                  12.5.- 16.5. 

Obsluha křovinořezu                                                                               5.5.-  7.5. 

Kurz pro obsluhu mechanizačních prostředků při údržbě zeleně        26.5.- 30.5. 

Obsluha motorové pily                                                                         26.5.- 30.5. 

Kurz pro obsluhu hydraulické ruky                                                     12.5.- 16.5. 

Kurz pro mechanizované pěstební práce                                             12.5.- 16.5. 

 

Červen 

Obsluha křovinořezu                                                                             2.6.-   4.6. 

Obsluha motorové pily a křovinořezu                                                   9.6.- 16.6. 

Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky                                          17.6.- 20.6. 

Obsluha motorové pily                                                                           9.6.- 13.6. 

Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou                                       23.6.- 27.6. 

Kurz pro obsluhu hydraulické ruky                                                      30.6.-   4.7. 

Kurz jeřábníků                                                                                      24.6.- 27.6. 

Základní školení-vazač břemen                                                                      10.6. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                                3.6.-   6.6. 

Kurz pro obsluhu čelních nakladačů v LH                                          23.6.-  27.6. 

Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů                                       23.6.-  27.6. 

Kurz pro mechanizované pěstební práce                                               9.6.-  13.6. 

 

 

2 . Opakované školení a přezkoušení 

 

Leden 

Obsluha hydraulické ruky                                                                  14.1          

Obsluha čelních nakladačů                                                                  6.1. 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                      7.1. 

Obsluha motorové pily                                                                        8.1. 

Obsluha –mechanizované pěstební práce                                          10.1. 

Jeřábníka                                                                                            14.1. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                            16.1. 

Řez a ošetření okrasných dřevin                                                          9.1. 

Obsluha rámových a kmenových pásových pil                                  10.1. 

Únor 

Obsluha křovinořezu                                                                          21.2. 

Obsluha motorové pily                                                                       17.2. a 28.2. 

Jeřábníka                                                                                             19.2. 

Vazače břemen                                                                                    21.2. 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                     18.2. 
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Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                               5.2. 

Obsluha motorové pily z pracovní plošiny                                         19.2. 

Pracovníků při řezu a ošetření okrasných dřevin                                20.2. 

Obsluha čelních nakladačů                                                                  21.2. 

Obsluha rámových a kmenových pásových pil                                   27.2. 

 

Březen 

Obsluha rámových a kmenových pásových pil                                 28.3.                     

Obsluha motorové pily                                                                        5.3. a 26.3. 

Obsluha křovinořezu                                                                           4.3. a 14.3. 

Obsluha hydraulické ruky                                                                  19.3. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                            19.3. 

Vazače břemen                                                                                   25.3. 

Jeřábníka                                                                                            26.3. 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                    20.3. 

Obsluha čelních nakladačů                                                                28.3. 

Obsluha motorové pily a křovinořezu                                               28.3. 

 

Duben 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                    2.4. 

Obsluha čelních nakladačů                                                                3.4. 

Obsluha motorové pily                                                                      4.4. a 22.4. 

Obsluha křovinořezu                                                                         1.4. a 25.4. 

Jeřábníka                                                                                          16.4. 

Vazače břemen                                                                                 18.4. 

Řidič-obsluha motorových manipulačních vozíků                          18.4. 

Obsluha hydraulické ruky                                                                16.4. 

Obsluha mechanizované pěstební práce                                            9.4. 

Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky                                      10.4. 

 

Květen 

Obsluha mechanizačních prostředků při údržbě zeleně                  2.1. 

Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky                                   14.5. 

Obsluha motorové pily                                                                    6.5.  

Obsluha křovinořezu                                                                       7.5. a 20.5. 

Jeřábníka                                                                                         6.5. 

Vazače břemen                                                                                6.5. 

Obsluha motorové pily z pracovní plošiny                                     5.5. 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                 9.5. 

Obsluha čelních nakladačů                                                             7.5. 

Řidič – obsluha motorových manipulačních vozíků                    28.5. 

Obsluha hydraulické ruky                                                            23.5. 

 

Červen 

Obsluha motorové pily                                                                    13.6. 

Obsluha křovinořezu                                                                        20.6. a  27.6. 

Řidič- obsluha motorových manipulačních vozíků                         20.6. 

Jeřábník                                                                                           18.6. 

Vazač břemen                                                                                  19.6. 

Obsluha lesních kolových traktorů                                                  17.6. 

Obsluha hydraulické ruky                                                                18.6. 

Obsluha rámových a kmenových pásových pil                               27.6. 

Obsluha motorové pily z pracovní plošiny                                        3.6. 

Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky                                        4.6. 
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- Pro zájemce z okolních krajů je zajištěno ubytování a stravování 
- Po dohodě provádíme školení u odběratele / informujte se u nás / 
 
Podrobné informace o kurzech a školení na: www.foragria.cz 
 
Kontakt: foragria@seznam.cz, mob.728069060 

ForAgria-vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství,o.p.s. 

Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov 

 

Město Benešov připomene výročí atentátu 

na arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este 

 

Výstavy, přednášky, pietní akce i mezinárodní setkání klubů vojenské historie budou součástí 

vzpomínkových akcí, kterými od dubna do listopadu připomene město Benešov spolu 

s partnery 100. výročí atentátu na následníka rakousko-uherského trůnů, arcivévodu Františka 

Ferdinanda d’Este. Vzpomínkový program byl poprvé představen na mezinárodním veletrhu 

turistických možností v regionech Regiontour 2014, který se uskutečnil od 16. do 19. ledna 

v Brně. Benešovský stánek navštívil i František Ferdinand d’Este v podání Milana Vartáka. 

František Ferdinand d’Este, poslední soukromý majitel zámku Konopiště, se nesmazatelně 

zapsal nejen do evropských dějin, ale také do historie města Benešov a jeho okolí. Spolu 

s manželkou Žofií Chotkovou zahynul 28. června 1914 v Sarajevu. Tragická událost byla 

jednou z příčin první světové války. 

„Ne všichni se mnou budou souhlasit, ale František Ferdinand znamenal pro město Benešov a 

jeho okolí obrovský přínos. Investoval nejen do zámku a parku Konopiště, ale také do 

přilehlých osad. Velice to pozdvihlo celý region a naše město z toho čerpá dodnes,“ řekl 

benešovský místostarosta Tomáš Podhola. Město se podle něj snaží Františka Ferdinanda 

přiblížit hlavně jako člověka, který viděl svět a svůj život pozitivně a chtěl věci měnit. „Ne 

všichni to takto cítí a asi tomu pomohlo i poměrně zkreslené vnímání Habsburků a jejich doby 

v minulém století,“ dodal Tomáš Podhola.  

Vzpomínkové akce připravuje město Benešov ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s., 

zámkem Konopiště, Muzeem Podblanicka, Muzeem umění a designu Benešov, Pivovarem 

Ferdinand, Spolkem přátel Konopiště a dalšími partnery. Jejich součástí bude mimo jiné 

výstava a nová expozice o Františku Ferdinandovi na zámku Konopiště, cyklus sedmi 

tematických přednášek, vydání knihy „Ve službách Konopišťského pána“ a brožury 

„Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště“, výstava dobových fotografií „Konopiště 

v proměnách“, výstava z pozůstalosti arcivévodova dvorního fotografa Rudolfa Brunera-

Dvořáka, arcivévodská mše a další. 

 

http://www.foragria.cz/
mailto:foragria@seznam.cz
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Jedním z vrcholů vzpomínkových akcí bude mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým 

národům 1914 – Benešov 2014“, které se uskuteční od 30. května do 1. června v Benešově a 

okolí. Očekává se příjezd asi 250 vojáků ze 40 vojensko-historických klubů z Čech, Slovenska, 

Polska, Slovinska, Německa a Ruska. 

 

Podrobný program vzpomínkových akcí je na www.benesov-city.cz, www.posazavi.com.  

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

 

V Benešově se 25. ledna uskuteční svatební 

veletrh 

 

Širokou nabídku služeb a výrobků i bohatý kulturní program nabídne druhý ročník veletrhu 

Svatební den Benešov 2014, který se uskuteční 25. ledna od 9:30 do 17 hodin v Hotelu Benica 

v Benešově. Snubní prsteny, svatební a společenské šaty, šperky, kytice, svatební oznámení, 

fotografie a videa, svatební dorty a koláčky, zážitkové svatební cesty i hostiny na klíč, včetně 

obřadních míst a limuzín, přijede prezentovat více než 20 vystavovatelů.  

Veletrh pořádá hotel Benica spolu se sázavským svatebním salonem HJ Original. „Majitelka 

salonu nás oslovila loni, když hledala vhodné prostory pro uspořádání svatebního veletrhu. 

Výsledkem byl první ročník akce, který se setkal s velice kladným ohlasem. Přes nepřízeň 

počasí – byl velký mráz a hodně sněhu – tehdy přijelo asi 450 lidí,“ popsala začátky spolupráce 

Dagmar Oprišová z hotelu Benica. Program veletrhu letos doplní ukázky nových trendů 

v účesech, tři módní přehlídky a soutěže o hodnotné ceny a luxusní diamantový prsten. 

Podrobnosti o akci jsou na www.svatebnidenbenesov.eu. 

Pro mnoho mladých párů je svatba a svatební hostina důležitým životním krokem. Řadě 

snoubenců nestačí stvrdit své rozhodnutí před úředníky na radnici. Chtějí pro sebe a své blízké 

vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Hledají proto místa i termíny obřadů, které se často 

vymykají zažitým zvyklostem. Na Benešovsku mohou uzavřít manželství mimo jiné na 

zámcích Jemniště a Konopiště. 

Benešovská matrika eviduje za loňský rok 232 uzavřených manželství, z toho bylo 134 obřadů 

v Benešově a na Konopišti. Dalších 50 párů řeklo své „ano“ na zámku Jemniště, 29 svateb bylo 

v Hotelu Všetice, sedm v areálu Green Valley u Chotýšan a šest na Statku Benice. Úředníci 

oddávali snoubence také v Pyšelích, Soběhrdech nebo přímo v hotelu Benica. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
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Bázlivec kukuřičný – aktuální informace 

 

V posledních letech byla na jednáních Stálého výboru pro zdraví rostlin v rámci diskuzí 

o strategii ochrany před rozšiřováním bázlivce kukuřičného v EU probírána problematika 

změny současných opatření proti šíření tohoto škodlivého organismu. Na jednání v prosinci 

loňského roku byl pak na základě vyhodnocení současného stavu  kvalifikovanou většinou 

členských států přijat návrh prováděcí směrnice Komise obsahující vyřazení bázlivce 

kukuřičného z přílohy I směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání 

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich 

rozšiřování na území Společenství, v platném znění. Tímto aktem přestane být tento škůdce 

regulovaným (karanténním) škodlivým organismem na území EU.  

Dále byl přijat návrh prováděcího rozhodnutí Komise, který zrušuje rozhodnutí Komise 

2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území 

Společenství, v platném znění. V návaznosti na tuto skutečnost bude možné zrušit nařízení 

Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně 

proti rozšíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) s č.j. 

SRS 060324/2013, které vymezuje nárazníkovou zónu a které v rámci této  zóny nařizuje 

určitá opatření pro rok 2014. Současně budou zrušena i rozhodnutí a nařízení o 

mimořádných rostlinolékařských opatřeních, která vydala Státní rostlinolékařská správa 

(SRS) v případech výskytu bázlivce v nezamořené oblasti. 

Po vydání konečného znění výše uvedených dokumentů Komise v Úředním věstníku 

Evropské unie Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší vydaná nařízení a 

rozhodnutí SRS týkající se bázlivce kukuřičného a novelou vyhlášky č. 215/2008 Sb., o 

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, 

v platném znění, bude tento škůdce zároveň vyřazen ze seznamu regulovaných škodlivých 

organismů.  

 

Jaroslava Mastná, rostlinolékařský inspektor 

Oddělení karantény a integrované ochrany rostlin 
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Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z  

Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 
 

Vás zve na seminář 

  

Požadavky na provozování potravinářských 

a krmivářských podniků 

 

 

zaměřený na požadavky potravinové a krmivové bezpečnosti 

z pohledu potravinářských a krmivářských podniků, požadavky a 

kontroly SMR 11 včetně provozní dokumentace a evidence 

související s potravinovou a krmivovou bezpečností 

v zemědělském podniku a dostupných informačních zdrojů 

týkajících se kvality potravin a krmiv. 

 

Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s požadavky 

potravinové a krmivové bezpečnosti při provozování potravinářských a 

krmivářských podniků nejen s ohledem na SMR 11. 

 

 

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, 

Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 

Termín a místo konání: 

5.2.2014  HOSTINEC U Hlaváčků, Dr. E. Beneše 44, 

257 51 Bystřice, okres Benešov
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P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

 
Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků 

 

5.2.2014 HOSTINEC U Hlaváčků, Dr. E. Beneše 44, 

 257 51 Bystřice, okres Benešov 

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00 

 

a. Úvod do principů bezpečnosti potravin a krmiv.  

b. Přehled evropské a národní legislativy týkající se potravinové a 

krmivové bezpečnosti: 

i. Evropská legislativa: nařízení č. 178/2002 (potravinové právo), 

nařízení č. 852/2004 (hygiena potravin), nařízení č. 183/2005 

(hygiena krmiv) 

ii. Zákon o krmivech, zákon o potravinách 

c. Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků 

v zemědělské prvovýrobě. 

d. Začlenění požadavků potravinové a krmivové bezpečnosti do kontrol 

podmíněnosti – SMR č. 11. 

e. Dokumentace a provozní evidence související s potravinovou a 

krmivovou bezpečností v zemědělském podniku. 

f. Informační zdroje a monitoring potravin a krmiv. 

 

Lektor:               Ing. Lubomír Smrček 

 

 
 

 

Zemědělský svaz České republiky  
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Organizační pokyny a přihláška 

Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.     

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3.2.2014 na adresu: 

František Jirota 

ZS ČR ú.o.Benešov a Praha-západ 

Vnoučkova 2008 

256 37 Benešov 

Mobil: 737 164 242, 606 684 705 

Mail: szds.benesov@cbox.cz ; reditel@mhdbenesov.cz 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

 

_________________________________zde oddělte_________________________________ 

PŘIHLÁŠKA 

na seminář „Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků“, 

5.2.2014  HOSTINEC U Hlaváčků,  Dr. E. Beneše 44, 

257 51 Bystřice, okres Benešov 

 

Jméno účastníka:………………………………………………………………………………... 

Organizace, farma…..…………………………………………………………………………... 

Adresa:………………………………………………………………………………………….. 

IČO:…………………………………………………………………………………………… 

E-mail a tel:……………………………………………………………………………………... 

 

 

Podpis účastníka: 

 

http://www.ivzops.cz/
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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/

