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Informační magazín č. 6/2014 

 

Zájemci mohou od 17. března žádat o 
dotace na zmírnění škod způsobených 

červnovými povodněmi na rybách 

Tisková zpráva – Zemědělci mohou od pondělí 17. března žádat o dotace na zmírnění škod 

způsobených povodněmi na rybách v červnu loňského roku. Zásady, kterými se schvalují 

podmínky pro poskytování těchto dotací, schválilo Ministerstvo zemědělství. 

Předmětem dotace je částečná úhrada škod na rybích obsádkách v rybníkářství. Žádosti mohou 

zájemci podávat na místně příslušném pracovišti Krajské agentury pro zemědělství a venkov, 

tedy v místě, kam spádově patří sídlo žadatele. Pracovníci agentur začnou žádosti přijímat 

v pondělí 17. března. Příjem žádostí končí 6. dubna, ale protože je to neděle, je možné žádost 

podat nejpozději v pondělí 7. dubna. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

Související odkazy 

 Bližší informace k podmínkám poskytnutí dotace 

  

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/rybarstvi-a-rybnikarstvi/dotace-a-programy/narodni-dotace/
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Ministr zemědělství: Významná část 

peněz z Programu rozvoje venkova 
podpoří životaschopnost zemědělských 

podniků 
 

Tisková zpráva – České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky (SZP) byly 

tématy dnešního Žofínského fóra. Ministr zemědělství Marian Jurečka na něm podrobně 

hovořil o budoucí podobě SZP v České republice. 

„V těchto dnech se za účasti odborné veřejnosti a nevládních organizací dolaďuje důležitý 

materiál k nastavení jednotlivých parametrů přímých plateb a Programu rozvoje venkova na 

období 2015 až 2020. Byl bych rád, kdyby se do měsíce uzavřelo jednání o financování druhého 

pilíře Společné zemědělské politiky, tedy rozvoje venkova,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Pokud jde o přímé platby, ministr Jurečka uvedl, že zásadní rozhodnutí k vymezení 

legislativního rámce musí být hotové do letošního 30. dubna, aby byly dodrženy termíny pro 

předložení nařízení vlády a pro notifikaci Evropskou komisí do 1. srpna 2014. 

V rámci SZP dochází například k flexibilitě mezi pilíři. Až 15 % obálky pro přímé platby může 

být v období 2015 až 2019 přesunuto ve prospěch Programu rozvoje venkova (PRV), nebo 

naopak až 15 % z PRV do přímých plateb v letech 2016 až 2020. Snahou je také zlepšit věkovou 

strukturu v zemědělství. Proto budou mladí zemědělci do 40 let podpořeni 25% prémií 

k základní platbě až do výše 2 % obálky na přímé platby. Jednou z možností, jak podpořit malé 

zemědělce do zhruba 5 hektarů, je zjednodušený postup přímých plateb. U podniků na první 

hektary (v ČR do 89 ha) je možné navýšit základní platby na úkor snížení základní platby u 

podniků s vyšší výměrou (nad 89 ha). Na platbu za zemědělské postupy příznivé pro životní 

prostředí (greening) bude vyčleněno 30 % z celkové částky národních stropů. 

„Pokud hovoříme o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, je rovněž nutné definovat 

aktivního zemědělce. Tím předem vyloučíme nezpůsobilé žadatele, jako například 

provozovatele letišť, železničních služeb, stálých sportovních a rekreačních areálů. Důležitá je 

také podpora mladých začínajících zemědělců, která se zaměří na investice nezbytné na 

realizaci jejich podnikatelských plánů,“ řekl ministr Jurečka. 

Významná částka peněz PRV podpoří investice ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Prostřednictvím 
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pozemkových úprav budou řešeny vlastnické vztahy a nedostatečná krajinná infrastruktura. To 

pomůže rozvoji podnikání a udržitelnému zemědělskému podnikání v krajině. 

 Zhruba 70 % rozpočtu by měla představovat opatření zaměřená na obnovu, zachování 

a zlepšení ekosystémů, kolem 21 % pak opatření konkurenceschopnosti zemědělství, 

potravinářství a lesnictví a 8 % půjde na rozvoj nezemědělského podnikání na venkově. 

 Důležitým problémem venkova je stabilizace jeho obyvatelstva, a to zajištěním 

pracovních příležitostí. Životaschopný venkov se odvíjí od rozvoje malého a středního 

podnikání. 

 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ - 

ZPOŽDĚNÍ VÝPLAT A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
V ROCE 2014 

 

V současné době dochází u Agroenvironmentálního opatření (AEO) k dočerpávání 

finanční obálky přidělené v rámci Programu rozvoje venkova 2007 - 2013. U opatření 

AEO, které si klade za cíl využití zemědělské půdy v souladu s ochranou životního 

prostředí a krajiny, tak může dojít k opoždění výplat. Stávající neproplacené závazky by 

měly být doplaceny již z nového rozpočtu pro období 2014 – 2020. 

Vzhledem ke zpoždění přípravy legislativních návrhů EU na nové programové období 2014 - 

2020 nebylo možné začít implementovat nový Program rozvoje venkova (PRV) od roku 2014. 

S ohledem na toto zpoždění bylo připraveno tzv. „přechodné nařízení č.: 1310/2013“ pro rok 

2014, které mimo jiné umožňuje provádět platby z nového rozpočtu PRV 2014 - 2020, a to dle 

podmínek a vymezení v souladu s PRV 2007 - 2013. Protože v současné době nejsou ze strany 

Komise stanovena jasná pravidla pro nastavení financování, výkaznictví a účtování evropských 

prostředků, nelze prozatím zahájit vyplácení z nového období bezprostředně po dočerpání 

rozpočtu období stávajícího.  
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V souvislosti s tím může dojít k opoždění výplat některých dotačních žádostí AEO z roku 2013 

a po dočerpání stávajícího rozpočtu na toto opatření bude muset Státní zemědělský intervenční 

fond (SZIF) proplácení dočasně pozastavit.  

Aby byl dopad na zemědělce co nejmírnější, podniká Ministerstvo zemědělství ČR kroky 

nezbytné k zajištění dostatečného množství zdrojů na výplaty závazků uzavřených v rámci 

Agroenvironmentálních opatření.  

V termínu od 31. 1. 2014 jsou dle nastaveného systému administrace a provádění kontrol 

vypláceny žádosti o dotaci na AEO přijaté v roce 2013. Finanční zůstatek opatření dle 

stávajícího rozpočtu pokrývá větší část těchto žádostí, ale na žádosti v celkovém objemu 

nejméně 40 mil. EUR se již z rozpočtu 2007 - 2013 nedostává. Ministerstvo zemědělství proto 

intenzivně jedná s Komisí ohledně podmínek financování z nového rozpočtu. ČR oficiálně 

požádala Komisi o jasný výklad legislativních požadavků a zahájila neformální diskusi nad 

dalším nastavením finančního řízení. Aktuálně se dokončuje probíhající revize programu a 

zároveň se připravuje další změna programového dokumentu, kterou by byla navýšena alokace 

na toto opatření. Jedná se o finanční modifikaci, v rámci které by bylo zajištěno maximální 

možné pokrytí uzavřených závazků z aktuálně dostupných zdrojů PRV 2007 - 2013. Převedení 

těchto prostředků do obálky AEO umožní SZIF vyplatit další část dotačních žádostí 2013. 

Zbývající závazky pak budou pokryty z nového rozpočtového období. Pro maximální urychlení 

finančního čerpání ČR dále vyjednává se zástupci Komise specifické podmínky umožňující 

nastavení administrativního systému tak, aby došlo k minimalizaci prodlení výplat a mohlo být 

proplaceno co nejvíce závazků v průběhu letošního roku.  

Předpokládáme, že situace bude do dvou měsíců vyřešena.  

Zdroj: SZIF 
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Venkov bude spolupracovat s ČZU v Praze 

Vytváření vhodných podmínek pro 

přenos informací o aktuálních 

výsledcích vědy a výzkumu do 

venkovského prostoru, pomoc 

s přípravou rozvojových regionálních 

strategií i s organizací vzdělávacích 

akcí je cílem Memoranda o 

spolupráci, které ve čtvrtek podepsali 

předseda Národní sítě Místních 

akčních skupin ČR (NS MAS) Ing. 

František Winter a rektor České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze prof. Ing. Jiří Balík CSc. 

Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a 

poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a 

marketingu a propagace. 

ČZU chce na základě memoranda pomáhat NS MAS mimo jiné organizovat aktivity zaměřené 

na celoživotní vzdělávání obyvatel venkovského prostoru. Své odborné zázemí jí poskytne při 

přípravě integrovaných strategií území NS MAS pro období let 2014-2020. Univerzita bude 

zadávat témata venkovského prostoru nejen pro bakalářské, magisterské a doktorské práce, ale 

také pro vědu a výzkum. Zároveň bude vytvářet podmínky pro zakládání start-up či spin-off 

společností s vhodnými partnery z venkova. NS MAS se v memorandu zavázala zajistit sběr 

relevantních podnětů z venkovského 

prostoru, které by byly základem 

společných projektů obou subjektů. 

Pomůže také vyhledávat aktuální 

témata pro bakalářské, magisterské, 

doktorské a vědecké práce. 

 

Zdroj. Národní síť místních akčních skupin 

 

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/venkov-bude-spolupracovat-s-ceskou-zemedelskou-univerzitou-v-praze/
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Pozvánka na veletrh TECHAGRO 
2014 

 

Přijměte pozvání na prezentaci Celostátní sítě pro venkov (CSV), 

Národní sítě Místních akčních skupiny ČR (NS MAS), Spolku pro obnovu venkova ČR 

(SPOV ČR) a dalších partnerů v rámci komplexu odborných veletrhů TECHAGRO, 

ANIMAL VETEX, SILVA REGINA 2014. Organizace se budou prezentovat na 

brněnském výstavišti v termínu od 30.3. do 3.4.2014 na stánku MZe v pavilonu A. 

Zde se dozvíte více o činnosti 

MAS, CSV, o projektech z 

Programu rozvoje venkova 

2007-2013 a o dalších 

tématech spojených s 

rozvojem venkova. 

Připraveny pro Vás budou 

mimo jiné aktuální informace 

o přípravě programového 

období 2014-2020 nejen v 

rámci zemědělské tématiky, 

ale i dotačních možnostech 

pro venkov obecně. 

TECHAGRO 2014: 

 největší zemědělský veletrh ve střední Evropě, zemědělská technika na téměř 70 tisících 

čtverečních metrech 

 nejnovější trendy a zemědělské technologie 

 prezentace většiny značek zemědělské techniky působících v České republice 

 vysoká zahraniční účast, vystavovatelé z téměř 40 zemí 

 bohatý doprovodný program s aktuálními tématy odvětví a účastí významných 

osobností 

 očekávaná návštěvnost přes 100 tisíc návštěvníků 

Zdroj. Národní síť místních akčních skupin 

 

 

http://nsmascr.cz/pozvanky/2014/pozvanka-na-veletrh-techagro-2014/
http://nsmascr.cz/pozvanky/2014/pozvanka-na-veletrh-techagro-2014/
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Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s Agrární 

komorou Rakovník a Zemědělským svazem Rakovník 

 

Vás zvou na seminář 

Přímé platby a program rozvoje venkova v roce 2014 

 

Účastníci semináře budou seznámeni s novými podmínkami a pravidly při žádosti 

o přímé dotace a dotací z Programu rozvoje venkova. Na tyto informace k dotacím 

budou navazovat přednášky, kde budou zemědělci poučeni o plnění požadavků 

na cross compliance, GAEC, nitrátovou směrnici, jejichž porušení může vést ke 

krácení dotace, případně při velkém porušení k odejmutí dotace.  

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I. 3.1. Další odborné vzdělávání a 

informační činnost. 

Termín a místo konání: 

10. 4. 2014, Lubenská 22502, Rakovník 269 37.  

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

 

9.30 – 9.45           Prezence účastníků 

9.45 – 13:30                Přímé dotace a dotace z Programu rozvoje venkova. Plnění požadavků na   

                                        cross compliance, GAEC, nitrátovou směrnici 

 

Lektor:         Ing. Jaroslava Šamsová 

                               Ing. Jeníčková, Ing. Vacková, Ing. Šmejkalová, Ing. Sládková 

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

Účastník vzdělávací akce obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.kis-stredocesky.cz 

                             

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/
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Vychází osmý díl internetového Magazínu 

Středočeského kraje 
 

Slavnostní zahájení stavby přemostění přes železniční trať v Poděbradech, jednání zastupitelů 

kraje o případné těžbě zlata či návštěva středočeského hejtmana Josefa Řiháka v Kolíně – to je 

výběr událostí z posledních dvou týdnů, o kterých informuje osmý díl internetového Magazínu 

Středočeského kraje.  

První reportáž je o jedné z nejdůležitějších dopravních staveb kraje roku 2014. Náměstek 

hejtmana pro oblast dopravy Miloš Petera zahájil v Poděbradech 4. března stavbu přemostění 

přes železniční trať. Středočeský kraj je investorem stavby.  

Druhý příspěvek je věnován tématu případné těžby zlata v kraji. Zastupitelé Středočeského 

kraje na zasedání 24. února jednomyslně odhlasovali, že nesouhlasí s průzkumem a těžbou zlata 

na území středních Čech. Pro usnesení hlasovalo všech 51 přítomných zastupitelů napříč 

politickými stranami. Vyslovili stejný názor jako krajští radní 17. února.  

Cestu hejtmana Josefa Řiháka do Kolína přibližuje třetí reportáž. V úterý 18. února hejtman 

zavítal do Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky. Po přivítání s ředitelem školy Jaromírem Kratochvílem besedoval se studenty a učiteli. 

Poté se setkal se starosty obcí z Kolínska. Hejtman navštívil také Centrum Rožmitál 

v Rožmitálu pod Třemšínem, které poskytuje sociální služby. 

Osmí díl magazínu uzavírá reportáž o slavnostním vyhlášení vítězů krasobruslařské soutěže 

mládeže a juniorů Righoffer Cup 2014, které proběhlo 14. února za účasti hejtmana Josefa 

Řiháka. Prestižní klání mladých krasobruslařů uspořádali v hale HC Kobra Praha v Braníku 

členové Scating Clubu TJ Slavoj Velké Popovice. Středočeský kraj věnoval organizátorům 

medaile a ceny pro vítěze. 

  

Kraj spustil internetové vysílání Magazínu Středočeského kraje začátkem listopadu 2013 - a to 

na internetovém serveru: youtube.com či na Facebooku. Vysílá se také v čekárnách všech pěti 

krajských nemocnic a v některých regionálních televizích. 

 

Středočeský magazín můžete sledovat 

zde: http://www.youtube.com/watch?v=RLJjKOLZ7_s&feature=youtu.be 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RLJjKOLZ7_s&feature=youtu.be
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Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s Krajskou 

sítí pro zemědělství a venkov 

 

Vás zvou na seminář 

 Přímé platby a program rozvoje venkova v roce 2014 

Účastníci semináře budou seznámeni s podmínkami a pravidly pro podávání žádostí o dotace 

na rok 2014 v rámci Programu rozvoje venkova  a národních dotačních programů. Na tyto 

informace k dotacím budou navazovat přednášky, kde budou zemědělci poučeni o plnění 

požadavků na cross compliance, GAEC, nitrátovou směrnici, jejichž porušení může vést ke 

krácení dotace, případně při velkém porušení k odejmutí dotace.  

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I. 3.1. Další odborné 

vzdělávání a informační činnost. 

Termín a místo konání: 

17. 4. 2014, ZD Krásná Hora nad Vltavou 
P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

9.30 – 9.45           Prezence účastníků 

9.45 – 13:30             Přímé dotace a dotace z Programu rozvoje venkova. Plnění požadavků na   

                                 cross compliance, GAEC, nitrátovou směrnici 

 

Lektor:   Ing. Jaroslava Šamsová 

                                   Ing. Jiří Průša 

                                   Ing. Gabriela Jeníčková 

 

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

Účastník vzdělávací akce obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.kis-stredocesky.cz

                             

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/
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Zemědělec – jaro 2014 

 prodejně- kontraktační výstava ZEMĚDĚLEC 2014 se již po ČTYŘICÁTÉ uskuteční v areálu 

výstaviště v Lysé nad Labem. Jarní výstava, tentokrát v  termínu od 19. - 23. března 2014, 

je  tradičně  nejnavštěvovanější  akcí v celé dramaturgii Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s 

r. o. Je totiž jednou  z prvních  výstav  toho druhu v republice a 

početný  národ   zahrádkářů  a  zemědělců   se  nemůže  dočkat, až paprsky  jarního 

slunce  probudí  přírodu. 

Pořadatelé   chtějí  opět v  úzké  spolupráci  s  Vámi  vystavovateli  připravit   takovou 

nabídku,  která  desetitisícenávštěvníků  maximálně  uspokojí.  Doufáme,  že  Vy  všichni  při

vezete  do  Lysé  to  nejlepší  ze  své   produkce, abychom společně vytvořili co nejoptimálnější 

obraz českého zemědělství a zahrádkaření. 

Stalo se dobrou tradicí,  že souběžně  se Zemědělcem  probíhá výstava  JARO S 

KOŇMI,  tentokrát potřinácté. Zájem široké veřejnosti o koně se stále zvyšuje, a tak i tato akce 

přispěje k popularizaci chovu koní a zároveň ke zvýšení návštěvnosti výstavy Zemědělec.   

Stejné pohnutky nás vedou k organizování bohatého doprovodného i zábavného  programu, 

který přináší návštěvníkům jak poučení, tak i radost a pohodu. S největším zájmem se jistě opět 

setká soutěž v aranžování květin Polabský motýl 2014, v níž učni a studenti zahradnických 

škol předvedou svoji fantazii a dovednost.  

Téma letošního ročníku je Jarní inspirace. 

 Na shledanou v Lysé nad Labem se těší realizační tým výstavy ZEMĚDĚLEC 2014  

 NOMENKLATURA: 

- zemědělská mechanizace 

- zemědělské potřeby a nářadí 

- drobné zemědělské stavby 

- skleníky a foliovníky 

- pařeniště 

- oplocení 

- závlahy 

- hnojiva, komposty, zemina 

- ovocné a okrasné stromky 

- semena a cibuloviny 

- sadba brambor 

- květiny a aranžerské potřeby 

- léčivé a tonizující rostliny 

- regály, nádoby a pomůcky pro uskladnění 

- zemědělská a zahrádkářská literatura 

- keramika, zahradní nábytek 

- bio produkty 

- zpracování zem. produktů 

- ostatní doplňkový prodej  

Zdroj: www.vll.cz 

http://www.vll.cz/
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za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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