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Zásady pro poskytování dotací pro rok 2014 

26. 2. 2014 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 

§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

 Zásady 2014 (DOC, 1 MB)  

Zdroj: MZe 

 

Zemědělci mohou začít podávat 

žádosti o podporu pojištění 
hospodářských zvířat a plodin 

Tisková zpráva – Od začátku března začne Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

(PGRLF) přijímat žádosti o finanční podporu zemědělského pojištění. Zemědělci mohou 

žádat o dotace na pojištění hospodářských zvířat a polních i speciálních plodin. Příjem 

žádostí skončí 1. října 2014.  

Celkem 250 milionů korun rozdělí letos PGRLF mezi zemědělce jako příspěvek na pojištění 

plodin a zvířat. Finanční podpora je určená na pojištění škod způsobených na plodinách a 

zvířatech nepříznivým počasím, požárem nebo nebezpečnými nákazami. 

http://eagri.cz/public/web/file/291937/Zasady_2014.doc
http://eagri.cz/public/web/file/291937/Zasady_2014.doc
http://eagri.cz/public/web/file/291937/Zasady_2014.doc
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Výši letošní podpory stanoví PGRLF podle počtu došlých žádostí a výše uhrazeného 

pojistného. Loni vyplatil 50% podíl na pojištění speciálních plodin (např. réva vinná, chmel, 

ovoce a zelenina) a hospodářských zvířat, 18 % získali zemědělci na pojištění polních plodin. 

Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. března písemně nebo osobně na místně 

příslušných pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu, na Agenturách pro 

zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství i prostřednictvím PGRLF. Zásady pro 

poskytování finanční podpory, stejně jako formulář žádosti, najdou zemědělci na internetových 

stránkách www.pgrlf.cz, v sekci Ke stažení. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje 
venkova 

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2014 

Poslední možnost podání žádosti: 14. 3. 2014 

Vyhlašovatel: 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 

Administruje: 

Státní zemědělský intervenční fond 
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000 

Adresa WWW: www.szif.cz 

E-mailová adresa: info@szif.cz 

Telefon: 222 871 620 

Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I. 1.3.2 Spolupráce 

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

hlavního města Prahy vyhlašuje příjem žádostí i na podopatření I. 1.1.1 Modernizace 

zemědělských podniků, opatření III. 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a 

opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie. 

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro: 

 Podopatření I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků  

 Podopatření I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství  

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro: 

 opatření III. 1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  

 opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie  

http://www.szif.cz/
mailto:info@szif.cz
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Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, resp. 7. 3. 2014, musí být Potvrzení o 

přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno 

osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 

13:00 hodin. 

Pravidla pro podopatření I. 1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství byla schválena ministrem zemědělství již 6. 12. 2013 a 

zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 

Dne 27. 1. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel i 

pro podopatření I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření III. 1.2 Podpora 

zakládání podniků a jejich rozvoje. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek 

Pravidel pro žadatele. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření 

předběžně stanoven následovně: 

Tab. 1. Finanční objem projektů 

Opatření/podopatření Alokace 

I. 1.1.1 635 mil. Kč 

I. 1.3.2 190 mil. Kč 

III. 1.2 530 mil. Kč 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o 

finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. 

Pro opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována 

příslušnými místními akčními skupinami. 

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 20. kolo příjmu je uveden v přiloženém 

dokumentu. 

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

Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 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. 

Přílohy 

 Změny Pravidel pro 20. kolo (PDF, 143 KB)  

 

Zdroj: MZe 

 

http://eagri.cz/public/web/file/287218/Zmeny_Pravidel_pro_20._kolo.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/287218/Zmeny_Pravidel_pro_20._kolo.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/287218/Zmeny_Pravidel_pro_20._kolo.pdf
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Ministr zemědělství: Je nutné vzbudit mezi 
občany zájem o české potraviny 

Tisková zpráva – Více vystavovatelů i zemí se letos účastní mezinárodních veletrhů 

SALIMA, které dnes začaly v Brně. Vlastní stánek má na výstavišti i Ministerstvo 

zemědělství, které tradičně přebírá nad veletrhem záštitu. Ministerstvo také bylo 

spolupořadatelem dnešní mezinárodní konference Food Forum na téma Kvalitní a 

bezpečné potraviny na evropském trhu. 

 „Na konferenci jsme diskutovali o kvalitě a bezpečnosti potravin na evropském trhu, o tom, co 

je možné zlepšit a na co se v budoucnu zaměřit, aby se evropské potraviny ještě více dokázaly 

prosadit na světových trzích. Těší mě, že úroveň bezpečnosti potravin v České republice je velmi 

dobrá a dlouhodobě stabilní. Dosvědčují to kromě jiného i výsledky úředních kontrol,“uvedl 

ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Podle statistik nachází potravinářská inspekce v obchodech nejmenší pochybení u českých 

produktů, o několik procent více závad je u potravin ze zemí EU a mnohem více ze třetích zemí. 

Výsledky průzkumů veřejného mínění, které v letech 2011 a 2012 zadalo MZe, ukazují, že 

stejné zkušenosti mají, pokud jde o české potraviny, i spotřebitelé. V posledních letech ale 

narůstá počet případů falšování potravin, a to nahrazováním kvalitních surovin méně 

kvalitními, nebo přímo nekvalitními náhražkami. Hlavní příčinou tohoto problému je 

především tlak na cenu potravin, ale i poptávka veřejnosti ovlivňovaná ekonomickou situací. 

„Chci hledat všechny možné cesty k tomu, abychom v obchodní síti dokázali zvýšit podíl 

potravin vyrobených v Česku. Ale i sami spotřebitelé by měli požadovat a vyhledávat potraviny 

z našich regionů a při nákupu se rozhodovat i podle země původu výrobku. Pokud dokážeme 

probudit zájem o české produkty, bude se dařit zvyšovat úroveň našeho potravinářství. Zároveň 

to bude mít příznivý vliv na národní hospodářství,“ doplnil ministr Jurečka. Domácí producenty 

potravin může podle něj stát podporovat investičními pobídkami tak, aby dokázali 

modernizovat a rozšiřovat své technologické vybavení. Dalším z podpůrných kroků je správné 

a spravedlivé nastavení Společné zemědělské politiky. 

Stánek Ministerstva zemědělství je navržen ve stylu selské lidové architektury, která vystihuje 

respektování tradic českého venkova ve vazbě na budoucnost zemědělství a rozvoj venkova. 

Odborníci zájemcům poskytnou informace z oblasti rostlinné výroby, vinařství, bezpečnosti 

potravin, platné legislativy v oblasti potravinářství a také o biopotravinách a ekologickém 

zemědělství v ČR. Zastoupen je rovněž Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jehož 

pracovníci informují o pěstovaných odrůdách nebo o chorobách a škůdcích ovocných dřevin. 

SALIMA slaví 40. narozeniny, v posledních letech se koná každé dva roky. Letos se na 

veletrzích představuje 786 vystavovatelů, což je podle pořadatelů o 15 procent více než před 

dvěma lety, a 34 zemí, tedy o osm více než v roce 2012. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 
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Upozornění pro příjemce a žadatele dotace 

z OP Rybářství 2007 – 2013 
 

Ministerstvo zemědělství připravuje úpravu části C Pravidel pro žadatele  

o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013.  

Všem příjemcům i žadatelům dotací z OP Rybářství 2007-2013 sdělujeme, že v souvislosti se 

zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se změnily spodní 

limity pro podlimitní veřejné zakázky uvedené v § 12 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. 

Připravuje se novela článku 12 části C – závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících 

pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Novela části C Pravidel 

bude neprodleně po podepsání ministrem zemědělství zveřejněna na webových stránkách 

ministerstva zemědělství. Tímto žádáme o zvýšenou pozornost webovým stránkám OP 

Rybářství na období 2007 – 2013 a s vyčkáním při zadávání veřejných zakázek do zveřejnění 

novely části C Pravidel.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

Devatenácté kolo příjmu Žádostí o dotace z 
OP Rybářství spuštěno v březnu 2014 

 
 V rámci devatenáctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci 

žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty opatření:  

3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře 

říčního (Anguilla anguilla) – příjemci dotace mohou být uživatelé rybářských revírů, kteří 

neprovozují svou činnost za účelem zisku.  

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o dotaci se bude řídit 

Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2, 

záměr b) pro 15. kolo.  

Devatenácté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 10. 3. 2014 a ukončeno 

14. 3. 2014 ve 13 hodin.  
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Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat  

od 10. 3. 2014. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány 

prostřednictvím Portálu farmáře  

s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského 

intervenčního fondu.  

Příjem žádostí končí 14. 3. 2014 ve 13 hodin.  

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž 

na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační 

program Rybářství.  

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 

prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 24. 2. 2014. 

Zdroj: MZe 

 

Tři nové výzvy OPŽP 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

České republiky výzvy (LVIII., LIX. a LX. výzva) pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.  

Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 

5. března do 15. dubna 2014 v následujících oblastech 

podpory: 

Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní 

 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží 

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 



7 
 

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity 

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur 

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a 

následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 

zdrojů podzemních vod 

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 

5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech 

podpory: 

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 

 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT 

 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických 

systémů včetně CZT 

 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů 

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. 

března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech 

podpory: 

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s 

cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 

elektřiny 

 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 

nepodnikatelské sféry 

 3.2.1. Realizace úspor energie 
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 3.2.2. Využívání odpadního tepla 

 Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 

dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. 

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro 

předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně 

spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 

hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná 

krajská pracoviště SFŽP ČR nebo AOPK ČR (v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin 

posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je 

třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v 

sekci Dokumenty ke stažení. 

Specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci těchto výzev jsou uvedeny v 

textech jednotlivých výzev, věnujte jim proto náležitou pozornost. 

Informace k veřejné podpoře: 

V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 dochází 

k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Komise č. 800/2008 (GBER) a 

již nové znění Pokynů o regionální státní podpoře na roky 2014 -2020 viz příloha „Nová mapa 

regionální podpory pro Českou republiku." Podrobnější informace o vývoji v oblasti veřejné 

podpory naleznete na http://www.uohs.cz. 

Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace oproti podané žádosti.  

Dokumenty k LVIII. LIX. a LX. výzvě  

Zdroj: MŽP 

http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/
http://www.opzp.cz/sekce/632/smernice-mzp/
http://www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-v-opzp/
http://www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-v-opzp/
mailto:www.opzp.cz
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/
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Plán výzev na rok 2014 schválen a 
zveřejněn 

Z důvodu maximalizace čerpání finančních prostředků v Operačním programu Životní 

prostředí schválilo MŽP jako 

řídící orgán OPŽP velmi 

ambiciózní Plán výzev na rok 

2014.  

U jednotlivých výzev byla 

Státním fondem životního 

prostředí ČR podstatným 

způsobem zkrácena doba 

hodnocení přijatých žádostí.  

Apelujeme na všechny žadatele, aby neprodleně zahájili přípravu žádostí o podporu vč. 

přípravy zadávacích dokumentací pro vyhlášení veřejných zakázek tak, aby převážná část 

finančních prostředků mohla být proplacena ještě v roce 2014, i za využití zálohových faktur.  

Uznatelnost způsobilých výdajů se předpokládá od 1. 1. 2007. Bude tedy možné, za 

předpokladu splnění podmínek OPŽP, podávat i žádosti na projekty v realizaci.  

Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení 

oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.  

Plán výzev na rok 2014 

Zdroj: OPŽP 

 
Kraj hledá stavební firmu na dokončení 

Muzea lidových staveb v Kouřimi 
  

Radní Středočeského kraje schválili na jednání v pondělí 3. března 2014 vyhlášení veřejné 

zakázky na „Dostavbu areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“. Dokončení areálu by mělo 

být provedeno podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost IHARCH s.r.o.  

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/51/15362-plan_vyzev_02_2014_opzp.pdf


10 
 

„Předmětem zakázky je rekonstrukce lidových staveb ve skanzenu tak, aby odpovídaly jejich 

původní podobě i architektonickému a dispozičnímu uspořádání. Některé chalupy budou 

ve svém původním místě rozebrány a poté převezeny do areálu skanzenu, kde se znovu postaví. 

Ve výjimečných případech se zhotoví kopie historických staveb,“ upřesnil hejtman 

Středočeského kraje Josef Řihák.  

  

„Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který 

shromažďuje památky z Čech od 17. do 19. století. Je zde zatím devět větších obytných a 

hospodářských objektů z oblasti středních, východních a severních Čech, které doplňuje 

několik drobných památek,“ přiblížil současnou podobu kouřimského areálu středočeský radní 

pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek a doplnil, že „v rámci aktuálního soutěženého 

projektu bude postaveno celkem 16 objektů. Dojde k úpravě dvou stávajících objektů a k 

vybudování rozvodů inženýrských sítí i nové přípojky na elektrický proud.“  

  

Pokud bude u jednotlivých prvků stavebních konstrukcí chybět dostatečná dokumentace, budou 

podle radního Štefka ve spolupráci s odbornými zástupci památkové péče zvolena vhodná 

řešení pro provedení stavebních prací pomocí historických a regionálních analogií.  

  

Předpokládaná cena veřejné zakázky „Dostavba areálu Muzea Lidových staveb v Kouřimi“ 

činí zhruba 86,7 milionů korun bez DPH, tj. 104,9 miliónů včetně DPH. Tato cena je zároveň 

maximálně možná. Zakázka bude vyhlášena v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění. Jejím jediným hodnotícím kritériem je nejnižší 

nabídková cena. 

  

„Akce bude také spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 85 % 

uznatelných nákladů s předpokládanou hodnotou 89,2 miliónů korun včetně DPH. Středočeský 

kraj se na ní bude podílet 15 %, což představuje částku ve výši 15,7 miliónů korun,“ řekl 

hejtman Řihák. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Středočeský hejtman J. Řihák požádá 

poslance, aby zatím odložili rozhodnutí o 
zrušení Vojenského újezdu Brdy 

                                                                         Hejtman Josef Řihák (vpravo) na jednání s ministrem obrany M.Stropnickým.  

Hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák požádá poslance 

zvolené za ČSSD, aby z návrhu 

zákona o snížení rozlohy 

vojenských újezdů v České 

republice vyjmuli část 

věnovanou Vojenskému újezdu 

Brdy. Požaduje, aby o Brdech 

rozhodovali až později. Poslanci 

by měli o návrhu zákona 

hlasovat na březnové schůzi.  

„Středočeský kraj nesouhlasí se 

zrušením Vojenského újezdu 

Brdy. Ten má celou řadu 

specifik, která nebyla v návrhu zákona na jeho zrušení zohledněna. Domnívám se, že 

v současné době nejsme připraveni na otevření vojenského prostoru Brdy pro veřejnost,“ řekl 

středočeský hejtman Josef Řihák na tiskové konferenci, která následovala po setkání starostů 

obcí sousedících s Vojenským újezdem Brdy s ministrem obrany Martinem Stropnickým. 

  

Schůzky, která se konala v pondělí 3. března 2014 ve vojenském objektu Valdek na 

severozápadním okraji Vojenského újezdu Brdy, se vedle středočeského hejtmana Josefa 

Řiháka, ministra obrany Martina Stropnického a zástupců samosprávy zúčastnili i náměstek 

hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, náčelník Generálního štábu Armády České republiky 

(AČR) generálporučík Petr Pavel a další zástupci AČR a ministerstva obrany.  

  

Středočeský hejtman Josef Řihák upozornil na skutečnost, že zákonem o zrušení Vojenského 

újezdu Brdy dojde i ke změně hranic mezi Plzeňským a Středočeským krajem. Část území 

v brdském prostoru, které od roku 1949 patří do středních Čech, by se měla stát součástí 

Plzeňska. „Pokud k tomuto odtržení území dojde, bylo by to poprvé od vzniku krajů, kdyby se 

sousední kraje na změně hranic nedohodly,“ připomněl středočeský hejtman. 

  

Na setkání, v jehož úvodu hejtman Středočeského kraje poděkoval ministru Stropnickému 

za její svolání, přítomní starostové obhajovali svá stanoviska. Zatímco Středočeši požadují 

zachování Vojenského újezdu Brdy a současných hranic krajů, Západočeši vesměs podporují 

návrh ministerstva obrany. 

  

„Je velmi mnoho problémů, které zůstávají před případným zrušením Vojenského újezdu Brdy 

nevyřešeny. Nemáme například záruky, že v Brdech i po zrušení újezdu zůstanou ochráněny 

zdroje pitné vody a zdejší vzácná příroda. Také pyrotechnická očista území zdaleka 

nepokračuje tak, jak nám vojáci slibovali. Přitom představitelé Armády ČR nám nedali vybrat. 

Rozhodli, že se brdský újezd zruší. Věřím, že najdeme porozumění u poslanců a že o osudu Brd 

bude rozhodnuto co nejlépe v zájmu občanů,“ doplnil hejtman Josef Řihák. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Nebezpečně obarvený kandovaný ananas z 

Thajska 

 

SZPI zakázala kandovaný ananas, který překročil třináctkrát limit pro barvivo. 

 

 

 Rozbor prokázal přítomnost barviva žluti v koncentraci 132 miligramů na kilogram, 

přičemž maximální povolené množství je deset miligramů. Výrobek pocházel z Thajska. 

Dovozcem je podle Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podnikatel Bohumil 

Kratochvíl - IBK TRADE z Prahy, který zakoupil 500 kg závadné šarže od thajského partnera 

Vanda Preserved Food Co. Ltd. Ze zásilky 500 kg dovozce 380 kg prodal dvěma výrobcům v 

Česku, zbývajících 120 kg zůstalo ve skladu firmy.  

 

    "Vzhledem k tomu, že se závadnou šarži suroviny podařilo SZPI zajistit ve fázi výroby před 

uvedením hotové potraviny do tržní sítě, spotřebitelé nebyli ohroženi. S dovozcem inspekce 

zahájí správní řízení o uložení sankce," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. 

Zdroj: Svět potravin 
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Víte, že Vacíkov měl 364 

obyvatel? A víte, kdy to bylo?  

Víte, že Vacíkov měl vlastní chudobinec? A víte kde?  

Víte, že ve Vacíkově byl mlýn? Tušíte kde?  
 
Přijďte si s námi popovídat o historii Vacíkova na čtení 
znovunalezené Vacíkovské kroniky.  
 
1. první čtení - 8. 3. 2014 od 18:00 do 20:00 h.  

2. pokračujeme ve čtení - 22. 3. 2014 od 18:00 do 20:00 h.  

 
Přidáme i čtení z nedávné historie kroniky Vacíkovského JZD.  
Těšíme se na Vás v hospůdce u Lišáka i s drobným občerstvením.  
Pořádá občanské sdružení Brdy nad zlato  
Máte-li nějaké starší fota Vacíkova nebo jeho obyvatel, prosíme, vezměte je s 

sebou. 
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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 

Podpora zavádění inovací v zemědělských 

podnicích v ŽV 

zaměřený na optimalizaci řízení chovu hospodářských zvířat 

s cílem zvyšování ekonomické efektivity a konkurenceschopnosti 

farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, 

resp. vývoji nových produktů a využití tržních příležitostí 

Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení 

efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a 

využitím nových produktů, postupů a technologií. Zároveň je cílem rozšířit 

povědomí o možnostech rozvoje interdisciplinární spolupráce subjektů působících 

v daném odvětví vedoucí k inovativnímu potenciálu zemědělského sektoru. 

Výsledným cílem semináře je pak umožnit lepší orientaci prvovýrobců při zavádění 

inovací do zemědělské výroby, které povedou ke zvýšení zisku, úspoře nákladů 

nebo zlepšení welfare v chovu hospodářských zvířat (chovu skotu a prasat). 

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, 

Opatření I. 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 

Termín a místo konání: 

5. 3. 2014 KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00 

 

1) Informace o budoucím programovacím období a systému přímých plateb po roce 2013 

Podmínky poskytování dotací na Spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp.inovací) v zemědělství 

- Dosavadní čerpání těchto dotací - příčiny nízkého čerpání 
- Podstata pojmu „inovace“ z hlediska PRV 

2) Definice aktuálního stavu jednotlivých oblastí a systémů chovu skotu a prasat 
používaných v ČR. 
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Představení vybraných inovativních opatření potenciálně uplatnitelných v chovu 

hospodářských zvířat v ČR a ve světě s cílem zvyšování efektivity chovu. 

Modelové příklady projektů nesplňujících podmínku inovativnosti a vhodně zaměřených 

projektů s inovativním charakterem. 

3) Stanovení možností podmínek spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, v rámci 
vývoje nových produktů, postupů a technologií. 
Seznámení s modelem možné spolupráce mezi zemědělskými podniky a univerzitami 

resp. výzkumnými ústavy.   

  

Lektor:   Zástupce MZe - Odbor Řídící orgán PRV 

Doc. Ing. Roman Stupka, DrSc. – ČZU Praha 

Doc. Ing. Luděk Stádník, DrSc. – ČZU Praha 

 

Organizační pokyny a přihláška 

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

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 3. 2014 na adresu: Ing. Michal Bratršovský, ZS ČR Jihlava, Fritzova 4, 

586 01 Jihlava, Mobil: 604 449 435, Mail: zs.jihlava@seznam.cz 

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

_________________________________zde oddělte_________________________________ 

PŘIHLÁŠKA 

na seminář „Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV“, 5. 3. 2014 KD Větrný 

Jeníkov187, 588 42 Větrný Jeníkov 

 

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

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

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

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

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

Podpis účastníka: 

http://www.ivzops.cz/
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Nebezpečný čaj z Číny se přes hranice 

nedostal 
 

Cesta čaje s pesticidy skončila na letišti v Praze. 

 

Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce (SZPI) 

nepustila do České republiky 

nebezpečný čaj z Číny, který 

obsahuje nadlimitní množství 

pesticidů. Inspektoři zajistili 

celkem 22 kilogramů čaje při 

dovozu v prostoru pražského 

letiště, informoval dnes mluvčí 

SZPI Pavel Kopřiva.  

U zeleného čaje Green tea from Wuyi Rock odhalila laboratorní analýza nadlimitní množství 

residuí pesticidů dimethoatu. "Zboží jsme zajistili v rámci kontroly dovozu potravin ze zemí 

mimo Evropskou unii," sdělil Kopřiva.  

 

Podle něj inspekce zahájila proces, na základě kterého nebude zásilka vpuštěna do vnitřního 

trhu Evropské unie. "Potravina tak nemohla ohrozit spotřebitele," uvedl Kopřiva.  

Závadnou šarži o velikosti 22 kilogramů dovezla pražská společnost Mr. Dao. Zahraničním 

partnerem dovozce je společnost Royalink Investment Limited z Hong Kongu.  

Inspekce vložila zprávu o zjištění nebezpečné potraviny do systému rychlého varování 

(RASFF), aby informovala ostatní země Evropské unie. 

 

Zdroj: Svět potravin 
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Tradiční jarní úklid řeky Sázavy se uskuteční 

od 11. do 13. dubna 2014 

 

Není Vám lhostejný stav řeky Sázavy a jejího okolí? Přidejte se k nám a pomozte uklidit její břehy. 

Tradiční jarní úklid, známý pod názvem Čistá řeka Sázava, se letos uskuteční od 11. do 13. dubna. 

Vítaná je jakákoliv pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo přiložit ruku k dílu. Stačí se 

přihlásit na e-mail zemanova@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081. Číslo účtu společnosti 

Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je 326666339/0800. Podrobnosti o celé akci jsou  na 

leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.  

Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním partnerem 

Rádio Blaník a Benešovský deník.  

Patronkou projektu je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ, která se pravidelně zapojuje i do samotného 

úklidu.  

Vyčistit řeku Sázavu se dobrovolníci vydají už podeváté. Z koryta řeky a jejího okolí budou opět sbírat 

odpadky, které tam po sobě zanechali nezodpovědní lidé, nebo které přinesla loňská velká voda. Zapojit 

do úklidu se může každý – jednotlivci i kolektivy, děti, mládež i dospělí. Do igelitových pytlů budou sbírat 

všechno, co do přírody nepatří. Nasbíraný odpad pak nákladní auta odvezou na skládky. 

Každoročně se jarního úklidu řeky Sázavy účastní stovky dobrovolníků. Sbírat odpadky vyrážejí rodiče 

s dětmi z mateřských center, školáci, studenti, vodáci, rybáři, hasiči i celé pracovní kolektivy. Mezi 

Kácovem a Pikovicemi, kde úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s., loni sesbírali téměř 19 tun 

odpadků, v roce 2012 jich bylo ještě o 10 tun víc. 

První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006 v režii svazku obcí Malé Posázaví, 

který na to dostal evropskou dotaci. Od roku 2007 převzala organizátorskou taktovku společnost 

Posázaví o.p.s. a peníze na úklid získává od sponzorů a dárců. V prvních ročních se řeka uklízela mezi 

městem Sázava a obcí Pikovice, později se k akci přidali další organizátoři.  

V současnosti se řeka Sázava čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Letos poprvé se 

bude uklízet více než 200 kilometrů dlouhý úsek, a to téměř od pramenů, z Polničky u Žďáru nad 

Sázavou. Spolu s Posázavím o.p.s. úklid organizují místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s., Královská 

stezka o.p.s. a Havlíčkův kraj o.p.s. 

Úklidová akce se navíc postupně rozšiřuje na další vodní toky v regionu. Letos se budou uklízet 

například potoky Benešovský a Štěpánovský.  

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

Kontakt pro další informace:Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

 

mailto:tumova@posazavi.com
mailto:zemanova@posazavi.com
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Byl vyhlášen dvacátý ročník soutěže  

Vesnice roku 
 

04. 03. 2014: U příležitosti konání Dne malých obcí v Národním domě na Smíchově byl slavnostně 

zahájen jubilejní dvacátý ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Podmínky letošního ročníku podepsali 

přímo na místě ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, náměstek ministra zemědělství Jindřich 

Šnejdrla, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a místopředseda Svazu měst a obcí 

ČR Josef Bezdíček. 

Letos mohou už po dvacáté české, moravské a slezské obce soutěžit o titul Vesnice roku. Přihlášky je 

možné podávat od 4. března do 30. dubna. „Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k 

aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů 

obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity 

obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní 

tradice a zapojují se do společenského života v obci,“ řekla ministryně Jourová. 

 Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a 

které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy 

vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – 

krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního 

pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou 

vyhodnocena první tři místa. 

 Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, 

aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě 

a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 

záměry a informační technologie obce. 

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o 

nejzdařilejší program obnovy vesnice. O rok později se oficiálně připojilo také Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 čtveřici vyhlašovatelů soutěže uzavřelo Ministerstvo 

zemědělství. Mezi spoluvyhlašovatele patří také kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní 

a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 

 

 Více informací naleznete na www.vesniceroku.cz . 

 

Zdroj: MMR 

 

http://www.vesniceroku.cz 


19 
 

Nové dotační programy i nový zákon o 
veřejných zakázkách by měly respektovat  

04. 03. 2014: Příprava programů pro čerpání peněz z Evropské unie v období 2014+ a nový 

zákon o veřejných zakázkách. To byla hlavní témata prvního jednání vedení Svazu měst a obcí 

ČR (SMO) s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou. Shodly se na nutnosti užší 

spolupráce a pravidelném předávání informací. 

„Vláda věnuje přípravě nového programovacího období 2014-2020 zvýšenou pozornost. 

Budeme se snažit dosáhnout lepších výsledků za méně peněz. Také by byla dobrá, jak nedávno 

v Evropském parlamentu řekl prezident Miloš Zeman, odvaha realizovat projekty přesahující 

čtyřletý volební mandát. Efektivní čerpání evropských fondů je každopádně jednou z mých 

priorit,“ řekla na jednání Jourová. 

  

„Při nastavování programovacího období 2014+ je nutné myslet na potřeby široké veřejnosti, 

tedy z běžného života vycházející požadavky měst a obcí. A to i těch menších na venkově, které 

jsou dost rozdílné od potřeb a možností velkých aglomerací“, přiblížil postoj SMO jeho 

předseda Dan Jiránek a doplnil: „Chceme například, aby do územní dimenze šlo min. 250 mld. 

korun z evropských dotací, z toho do venkovského prostoru 35 miliard korun a komunikaci 

ohledně peněz z EU zlepšila Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni.“   

  

Ministryně ocenila snahu SMO pomoci s funkčním nastavením nových dotačních programů. 

„O rozdělení peněz se ještě bude jednat. Stálou konferenci územních aktérů na regionální 

úrovni, tak jak mi svaz představil, vítám. Vnímám ji jako možný konzultační orgán ministerstva, 

který by mohl usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními 

hospodářskými a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb v území včas 

vyhlašovaly rozumné výzvy.“  

  

Ministryně totiž za jednu z nejpřínosnějších stránek evropské integrace považuje právě kohezní 

politiku, která se zaměřuje na celkový hospodářský, sociální a územní rozvoj a snižování 

rozdílů mezi regiony. Zároveň Jourová dodala, že vydefinování územní dimenze bude 

předmětem Národního dokumentu k územní dimenzi, který vygeneruje nejen aktivity, ale i 

indikativní finanční objem. 

 Jednání SMO na ministerstvu se týkalo také další z priorit nového vedení resortu, přípravy 

nového zákona o veřejných zakázkách. „Současná legislativa upravující veřejné soutěže je pro 

města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát, velmi složitá. Rádi bychom, 

aby se v novém právním předpisu zohlednily zkušenosti měst a obcí, celý proces se zjednodušil 

a zadavatelé nebyli zatěžování zbytečnou administrativou,“ popsal situaci Dan Jiránek. 

  

Ministryně Jourová vedení svazu ujistila, že právě zjednodušení procesu zadávání veřejných 

zakázek a snížení administrativní zátěže je hlavní snahou ministerstva při transponování nových 

směrnic Evropské komise z poloviny února do české legislativy. Musí se tak stát do dvou let a 

MMR chce zpracovat zcela nový právní předpis i proto, že stejně jako města a obce považuje 

současný zákon o veřejných zakázkách kvůli desítkám novelizací za nepřehledný s velmi 

složitou strukturou. 

 

Zdroj: MMR 
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