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Na Farmě Košík bude probíhat ochutnávka a prodej 

vítězných potravin v soutěži Středočeská regionální 

potravina. 

 

 

SZPI zjistila v chlazeném krůtím mase z 

Polska bakterie salmonely 
20. 6. 2016 | ČTK  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v chlazeném krůtím mase z 

Polska bakterie salmonely. Jde o šarži, kterou prodával řetězec Tesco a která měla datum 

spotřeby do 3. června. 

 Na pultech už proto není. Inspekce varuje před konzumací zákazníky, kteří maso zmrazili. 

"SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném 

stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky 

žádný vliv," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. 
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SZPI varování vložila také do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva. 

Konkrétně jde o produkt označený Indrol - Chutné krůtí maso (krůtí mletý masný polotovar s 

přidanou vepřovou bílkovinou) v balení po 520 gramech. Číslo šarže je 16052704, jako výrobce 

je uvedena polská společnost Indrol. 

Zdroj: Svět potravin 

 

Priorita představuje hodnoticí kritéria pro 
nejbližší výzvy v OPŽP 

20.06.2016 - Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního 

programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm 

byla hodnoticí kritéria aktuálních výzev z prioritních os 1, 3 a 4.  

Členové výboru projednali i celkový stav a vývoj operačního programu. Dění z výboru se 

Priorita věnuje na speciálních stranách.  

Dále stojí za zmínku aktuality týkající se podpory vodohospodářských projektů. Z Operačního 

programu Životní prostředí nyní půjde více než pět miliard korun na již schválené projekty na 

zlepšení vodohospodářské infrastruktury a zajištění pitné vody v období sucha. Aktuální je i 

nová výzva k podávání žádostí zaměřená na projekty předcházející rizikům plynoucím z 

povodní.  

V Prioritě čtenáři najdou také reportáž o takzvaných ptačích domcích ve městě Úštěk, kde byla 

díky dotaci zpevněna pískovcová skála, která ohrožovala obydlí lidí bydlících pod ní i na 

samotné skále postavené ptačí domky. Jiný text odkazuje k šumavskému Návštěvnickému 

centru Srní, které bylo postaveno za pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí.  

Priorita 6/2016  

 

 

 

 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17104-priorita_06_2016_web.pdf
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Dětský den v Pivovaru Ferdinand přilákal 

stovky malých i velkých návštěvníků 

 

Stovky malých i velkých návštěvníků přilákal sobotní Dětský den v Pivovaru Ferdinand v 

Benešově. Nabídl soutěže, hry i zábavné tvoření. Pivní korunky, které děti získávaly za splnění 

jednotlivých disciplín, se rozdávaly ve velkém, aby byly vzápětí směněny za nějakou drobnost 

nebo zážitek. K dobré náladě přispělo i slunečné počasí. 

„Přišlo na 450 platících dospělých, což bylo víc než loni, děti měly vstup zdarma. Soutěží bylo 

hodně. Hitem bylo také malování na obličej nebo lanový park,“ popsala atmosféru akce za 

organizační tým Denisa Cibulková ze společnosti Posázaví o.p.s. Potěšilo ji, že se mezi odměny 

za účast v soutěžích podařilo „propašovat“ i ovoce, které děti dostávaly místo sladkostí. Pivní 

korunky ale mohly vyměnit také za jízdu na koloběžce nebo střelbu ze vzduchovky. 

Pivovarský dvůr se proměnil v jednu velkou hernu. Děti si měřily svou dovednost v Pytlování 

na sladovně, v přechodu Pivní lávky nebo Hodu chmelovou šiškou. Hledaly pivní zátky ve 

vědru plném ječmene, nalévaly půllitrem vodu do lahve nebo vyráběly odznak – „placku“.  V 

poznávacím testu se snažily uhodnout, co je to sladovna, varna a spilka nebo z čeho se vaří 

pivo. Zájem byl také o venkovní Člověče nezlob se nebo lanovou skluzavku.  

První písemné právo vařit pivo udělil benešovským měšťanům v roce 1595 Archleb z Kunovic. 

Vpád Švédských vojsk do města ale slibný rozmach pivovarnictví v Benešově přerušil. 

Renesanci vaření piva ve městě přineslo až ve druhé polovině 19. století začlenění Benešova 

do nově budované železniční sítě a zejména pak arcivévoda František Ferdinand d’Este, který 

v roce 1897 nechal do Benešova přestěhovat pivovar z nedalekého Konopiště. Výroba zdejšího 

piva dodnes vychází z původní receptury, používá ječný slad z vlastní humnové sladovny a 

nejlepší žatecký chmel. Historie se odráží i v názvech zdejšího polotmavého speciálu Sedm kulí 

nebo světlého ležáku d’Este. V současnosti pivovar vyrábí osm druhů piv a limonádu 

Ferdinádu.  

Podrobnosti o pivovaru jsou na www.pivovarferdinand.cz. 

Jaroslava Tůmová, Posázaví 

 

 

http://www.pivovarferdinand.cz/
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Problematické okruhy u environmentálních 

opatření PRV 

1. Společné pro několik opatření   

A. Minimální zemědělská činnost   

Novelou nařízení vlády č.  50/2015 Sb., byla zavedena nová definice minimální zemědělské 

činnosti na trvalých travních porostech, travních porostech a na standardní orné půdě (§ 7 odst. 

3 až 5). Při nesplnění podmínky minimální zemědělské činnosti nebude žadateli na plochu, na 

které k nesplnění podmínky došlo, poskytnuta platba SAPS, ani jakákoli další platba na plochu 

(AEKO, Ekologické zemědělství, LFA, Natura 2000 na zemědělské půdě, zatravnění AEO). 

Tato plocha bude zároveň započtena do tzv. „předeklarace“ a podle celkového rozsahu 

nesplnění sankcionována podle platné evropské legislativy.    

Přehled jednotlivých opatření PRV a jejich kombinací a termínů pro splnění minimální 

zemědělské činnosti na trvalých travních porostech a travních porostech.    

opatření nebo jejich kombinace  

termín 1. seče nebo 1. pastvy termín sekání nedopasků   

LFA / Natura 2000 na z.p. do 31.7. do 31.7. AEKO – OTP základ, druhově bohaté pastviny do 

31.7. do 30-ti dnů po skončení pastvy AEKO – OTP nadstavbové tituly (mimo druhově bohaté 

pastviny) dle NV 75/2015 do 30-ti dnů po skončení pastvy AEKO – zatravňování do 31.7. do 

30-ti dnů po skončení pastvy AEO – zatravňování (NV 79/2007) do 31.7. do 31.7. EZ do 31.7. 

do 30-ti dnů po skončení pastvy AEKO + LFA/Natura 2000 na z.p. řídí se termíny pro AEKO 

dle NV 75/2015 do 30-ti dnů po skončení pastvy AEKO+EZ řídí se termíny pro AEKO dle NV 

75/2015 do 30-ti dnů po skončení pastvy EZ+LFA do 31.7. do 30-ti dnů po skončení pastvy 

AEKO+EZ+LFA/Natura 2000 na z.p. řídí se termíny pro AEKO dle NV 75/2015 do 30-ti dnů 

po skončení pastvy   

pozn.: u titulu ochrana modrásků a suché stepní trávníky a vřesoviště se podmínka první seče, 

resp. pastvy nevyhodnocuje jako podmínka minimální zemědělské činnosti     

Podmínka minimální zemědělské činnosti na standardní orné půdě se týká opatření LFA, EZ a AEKO 

– biopásy a ochrana čejky chocholaté.     

B. Deklarace koní   

Pro chovatele koní zavedena povinnost elektronického vedení údajů o všech koních fyzicky 

přítomných na hospodářství žadatele v kontrolním období. Evidence se vede na Portálu farmáře 

v IZR. V termínu od 1.10. do 31.10. je žadatel povinen doručit na SZIF elektronický opis 

registru koní a elektronickou deklaraci chovu koní, která se generuje opět v IZR na Portálu 

farmáře, a to na základě žadatelem vyplněných údajů evidence koní z registru koní na 

hospodářství v kontrolním období.   

Deklarace chovu koní musí být podána na SZIF, pouhé vytvoření deklarace se nerovná splnění 

podmínky podání deklarace chovu koní. Podmínka rovněž není splněna, pokud dojde pouze k 

odeslání vytvořené deklarace na SZIF. K úspěšnému podání deklarace koní dochází pouze 
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tehdy, je–li systémem vygenerován dokument Potvrzení o přijetí Deklarace chovu koní, který 

žadatel nalezne na Portále farmáře mimo IZR.     

C. Podmínka minimální intenzity chovu hospodářských zvířat   

V případě opatření LFA, AEKO a EZ je platba na trvalé travní porosty podmíněna mimo jiné i 

dodržováním minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Od roku 2015 došlo k 

prodloužení kontrolního období intenzity chovu hospodářských zvířat ze tří měsíců na měsíce 

čtyři, podmínka minimální intenzity chovu hospodářských zvířat musí být dodržena každý den 

v období od 1.6. do 30.9. Požadována je minimální intenzita chovu hospodářských zvířat ve 

výši 0,3 VDJ/ha (viz tabulka).    

opatření plochy zahrnuté do výpočtu min. intenzity   

zvířata zahrnutá do výpočtu min. intenzity  

LFA dle LPIS výměra trvalých travních porostů a travních porostů, které byly k 30.9.2014 

evidovány v LPIS jako travní porosty  

- skot - koně - ovce nad 1 rok - kozy nad 1 rok  konvenční i ekologický statut v IZR  

AEKO *  dle LPIS výměra trvalých travních porostů   

- skot - koně - ovce nad 1 rok - kozy nad 1 rok  konvenční i ekologický statut v IZR  

EZ dle LPIS výměra trvalých travních porostů   

- skot - koně - ovce nad 1 rok - kozy nad 1 rok  pouze ekologický statut v IZR   

* Tato podmínka se neuplatní, pokud má žadatel trvalé travní porosty zařazeny výlučně do 

titulů trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana chřástala polního. V 

případě, že žadatel žádá souběžně o AEKO a LFA / EZ, tato výjimka se uplatní pouze v rámci 

AEKO.  Pokud však má žadatel zařazen do OTP i jiný, než tyto tři tituly, byť na minimální 

ploše, je již povinen podmínku minimální intenzity plnit, a to na celé ploše travních porostů!      

2. Agroenvironmentálně-klimatická opatření   

A. Intenzita 1,15 - deklarace pasených / nepasených stájí, resp. hospodářství   

Pokud je žadatel zařazen do OTP, mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné louky, musí v 

průběhu kontrolního období od 1.6. do 30.9. příslušného kalendářního roku splňovat podmínku 

intenzity chovu hospodářských zvířat nejvýše 1,15 VDJ na ha trvalého travního porostu 

způsobilého k poskytnutí dotace na podopatření OTP (mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné 

louky), popřípadě na hektar trvalého travního porostu nebo travního porostu na  

orné půdě (který byl k 30.9.2014 v LPIS veden jako kultura travní porost) způsobilého k 

poskytnutí dotace v AEO podle NV 79, v titulu zatravňování orné půdy.  Do výpočtu intenzity 

chovu se nezapočítávají nepasená ustájená zvířata evidovaná na hospodářství žadatele, 

popřípadě stáje evidované na hospodářství žadatele, které uvede žadatel do žádosti o poskytnutí 

dotace. Žadatel musí v tomto případě v žádosti o dotaci uvést číslo hospodářství nebo stáje, na 

kterých se nepasená zvířata nacházejí.   

Pokud tedy žadatel požaduje do výpočtu maximální intenzity 1,15 zahrnout pouze pasená 

zvířata a ustájená nepasená nezahrnovat, pak musí v ústřední evidenci IZR rozdělit pasená a 
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ustájená nepasená zvířata do samostatných hospodářství nebo stájí. Za ustájená zvířata jsou 

považována i ta hospodářská zvířata, která se v průběhu dne vyskytují ve výběhu, který přímo 

navazuje na objekt, kde jsou hospodářská zvířata ustájena, za předpokladu, že tento výběh není 

evidován v LPIS, např. jako pastvina. Pokud bude zvíře evidované jako ustájené a nepasené při 

kontrole na místě nalezeno na pastvině, bude toto považováno za porušení podmínky a všechna 

takto nalezená zvířata budou zahrnuta do výpočtu intenzity.    

B. Ponechávání nepokosených ploch   

Na dílu půdního bloku s výměrou nejméně 12 ha, který je zařazený v rámci OTP do titulů 

obecná péče o extenzivní louky a pastviny, mezofilní a vlhkomilné louky (hnojené i nehnojené) 

a horské a suchomilné louky (hnojené i nehnojené), musí žadatel každoročně ponechat při první 

půdního bloku zařazený do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny, který žadatel v 

žádosti o dotaci deklaruje jako pasený. Díl půdního bloku deklarovaný v žádosti o dotaci jako 

pasený musí být nejpozději do 31. 7. celý spasen. Provádění pastvy pouze na části dílu půdního 

případě, že na dílu půdního bloku, který není deklarovaný jako pasený, žadatel nevynechá 

nepokosené plochy, zároveň ale vynechá tyto nepokosené plochy na dílu půdního bloku 

deklarovaném jako pasený, nejedná se o splnění podmínky ponechání nepokosených ploch. Na 

oba díly půdních bloků bude uplatněna sankce. V případě dílu půdního bloku deklarovaného 

jako pasený se bude jednat o porušení podmínky minimální zemědělské činnosti a nepokosená 

plocha bude zahrnuta do tzv. „předeklarace“. U dílu půdního bloku, kde nebyla ponechána 

nepokosená plocha, se uplatní sankce dle AEKO.    

C. Vzdálenost mezi biopásy   

V rámci jednoho dílu půdního bloku musí být vzdálenost mezi biopásy nejméně 50 metrů. 

Splnění této podmínky není posuzováno mezi dvěma biopásy umístěnými na různých dílech 

půdního bloku. Biopás vysetý uvnitř dílu půdního bloku nesmí navazovat na druhý biopás, který 

bude vysetý po obvodu dílu půdního bloku, a je nutné zachovat vůči němu požadovanou 

vzdálenost 50 metrů.         

3. Ekologické zemědělství   

A. Prokazování produkce (sady, jahody)   

Od roku 2016 dochází k úpravám podmínky prokazování produkce v případě žádostí o dotaci 

na ovocné sady intenzivní a sady ostatní.  Minimální výnos se předkládá pouze u převládajícího 

druhu ovoce pro sad intenzivní a pro sad ostatní.   Splnění minimálního výnosu ovoce dokládá 

žadatel SZIF prostřednictvím kopií účetních a daňových dokladů za prodej, případně dokladů 

prokazujících vlastní produkci a další zpracování. Produkce je prokazována prostřednictvím 

dokladů za období od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku. Může se jednat o prodej 

nebo zpracování sklizně z předchozího kalendářního roku.  U sadů ostatních lze část produkce 

doložit rovněž záznamy o krmení hospodářských zvířat, přičemž takto lze doložit množství 

maximálně do výše odpovídající 20 % z referenční hodnoty. Nejedná se ale o omezení 

celkového množství produkce využitelného ke krmení hospodářských zvířat. V případě, že 

žadatel žádá o poskytnutí dotace na sady intenzivní i sady ostatní a má stejný převládající druh, 

vypočte se minimální úroveň vlastní produkce jako součet minimální produkce pro sady 

intenzivní a sady ostatní. Podmínka prokazování minimální produkce se týká rovněž 
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managementu pěstování jahodníku. V tomto případě je nutné rovněž doložit produkci za období 

od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku prostřednictvím kopií účetních a daňových 

dokladů za prodej, případně dokladů prokazující vlastní produkci a další zpracování.     

4. Dobré životní podmínky zvířat   

A. Včasnost hlášení (skot) – 14 dní vs. 7 dní   

V rámci opatření dobré životní podmínky zvířat je prováděna kontrola včasnosti hlášení zvířat 

(skotu) do ústřední evidence vztažená k retenčnímu 

příslušného roku v případě podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a zlepšení 

zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy. Pro žádosti podané v roce 2016 se budou 

za pozdní považovat hlášení, která dorazí ke zpracování 15. a další den a pro žádosti podané od 

roku 2017 to budou hlášení, která dorazí ke zpracování 8. a další den (při zohlednění sobot, 

nedělí a svátků).     

5. Zalesňování z.p.   

A. Způsobilé dřeviny   

Počínaje rokem 2015 došlo oproti předchozímu programovému období ke změnám v 

podmínkách pro poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy.  Zalesnění musí být 

provedeno v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb. V této příloze, která je 

zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., jsou stanoveny jednotlivé podporované 

druhy lesních dřevin, jejich vhodná stanoviště (CHS) a minimální počet jejich jedinců na 1 ha  

při zalesňování. Údaje v příloze č. 1 nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 

139/2004 Sb., např. není podporována výsadba smrku ztepilého v CHS 43 a 45! Dotace bude 

poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na příslušných 

cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb.    

B. Půda vhodná k zalesnění   

Počínaje rokem 2015 je možné dotaci na zalesnění zemědělské půdy poskytnout pouze na 

zalesňované pozemky (díly půdních bloků), které jsou v evidenci využití půdy (LPIS) 

evidovány jako vhodné k zalesnění.    

Pokud daný díl půdního bloku, který žadatel hodlá zalesnit, není dle vymezení v LPIS vhodný 

k zalesnění, může zažádat žadatel, příp. vlastník pozemku, o revizi této „vhodnosti“. Žádost 

zašle žadatel písemně nebo elektronicky na adresu MZe nebo SZIF, kde zajistí (ve spolupráci s 

příslušným pracovištěm Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) její vyhodnocení 

a zaslání informace zpět žadateli.   

C. Ohlášení o vstupu do opatření ZZP   

Žadatel má povinnost doručit SZIF Ohlášení o vstupu do opatření ZZP před založením lesního 

porostu nejpozději dne 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí 

dotace na založení lesního porostu.   

V rámci Ohlášení o vstupu do opatření ZZP uvede nejvyšší předpokládanou výměru 

zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o dotaci na založení lesního porostu.   
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V případě, že žadatel nepodá v daném kalendářním roce Ohlášení o vstupu do opatření ZZP, 

Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.     

6. LFA   

A. Deklarace R v OA, OB    

V rámci ostatních LFA se dotace poskytuje výhradně na zemědělskou půdu s druhem 

zemědělské kultury trvalý travní porost a travní porost, který byl k 30.9.2014 evidován v LPIS 

jako travní porost. V případě, že žadatel podá žádost na díl půdního bloku s jiným druhem 

zemědělské kultury, bude toto považováno za porušení podmínek a tento díl půdního bloku 

bude v souladu s evropskou legislativou (čl. 19 nařízení (EU) č. 640/2014) zahrnut do tzv. 

předeklarace.  V souladu s evropskou legislativou lze podané žádosti o dotaci upravit (nelze 

doplňovat další díly půdních bloků) do vydání rozhodnutí o poskytnutí platby, resp. do 

provedení kontroly na místě. 

Zdroj: MZe 

 

Příspěvky do marketingového fondu budou 
povinné 

Posílání peněz do marketingového fondu, který by měl propagovat české potraviny, bude 

povinné pro zemědělce, potravináře i obchodníky. Uvedla to mluvčí ministerstva zemědělství 

Markéta Ježková. Vznik fondu se ale odkládá, podle resortu je nutné změnit zákon o Státním 

zemědělském intervenčním fondu. Nejdřív by marketingový fond mohl být spuštěný v roce 

2018, dodala Ježková.  

Výše příspěvku zatím není známá. K penězům od podnikatelů by měl přispívat svými zdroji 

také stát. „Základní prvky fungování a realizace činnosti marketingového fondu vycházejí z 

předpokladu povinného odvodu (příspěvku) všech dotčených subjektů, tj. zemědělců, 

potravinářů a obchodníků,“ uvedla mluvčí. Po zavedení fondu volají hlavně producenti 

potravin. Cílem fondu by měla být propagace kvality českých zemědělských produktů a 

potravin. Zatím není jasné, podle čeho se budou odvody určovat u jednotlivých komodit či zda 

nebudou z povinnosti přispívat vyčleněni malí producenti a obchodníci. Ministerstvo již nyní 

podporuje značky kvality Klasa a Regionální potravina. V dubnu skončil tendr na propagaci 

značky Klasa, za dvouletou propagaci stát zaplatí 298 milionů korun. K podpoře tuzemských 

výrobků také Potravinářská komora letos spustila projekt cechovních norem. 

Zdroj: www.zemedelec.cz 
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ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV 

 Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 

Investice do zemědělských podniků - průběžné schvalování - aktualizace 

01.07.2016 

 Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.2.1 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - průběžné schvalování - aktualizace 

01.07.2016 

 Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.6.1 

Technika a technologie pro lesní hospodářství - průběžné schvalování - aktualizace 

01.07.2016 

 Schválené žádosti o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.3.2 

Lesnická infrastruktura - průběžné schvalování - aktualizace 

01.07.2016 

 

SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 

2016 

Praha, 30. června 2016 – Dne 10. června byl definitivně ukončen příjem Jednotné žádosti 2016. 

Celkem bylo podáno 30 632 žádostí, což je přibližně o 1 400 více ve srovnání s loňským rokem. 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí o zemědělské dotace na 

Jednotné žádosti 2016 vyplatí dle předpokladů 31,6 miliard korun. Zástupci médií se mohli s 

vyhodnocením letošního příjmu žádostí seznámit na dnešní tiskové konferenci, kterou SZIF 

pořádal.   

Příjem Jednotných žádostí v letošním roce probíhal od 8. dubna do 16. května 2016. Žádosti 

bylo možné podat i po řádném termínu ukončení příjmu, a to až do 10. června, ale ty už 

podléhaly sankci ve výši 1 % z celkové dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do 

Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství již po 16. květnu 

nebylo možné podat.   

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467384486350.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467384486350.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467383687627.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467383687627.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467384077784.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467384077784.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467383791014.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1467383791014.pdf
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Také letos byl zájem žadatelů o dotace velký. V řádném termínu bylo podáno celkem 30 130 

žádostí, po termínu ještě dalších 502. Celkem tedy SZIF přijal 30 632 Jednotných žádostí 2016. 

Drtivá většina byla podána prostřednictvím Portálu farmáře, jednalo se o necelých 98 % žádostí.   

Žadatelům bude v rámci Jednotné žádosti 2016 dle předpokladů vyplaceno přes 31,6 miliard 

korun.    

Co se harmonogramu výplat podpor Jednotné žádosti 2016 týká, na nejrozšířenější 

zemědělskou dotaci – Jednotou platbu na plochu (SAPS) začne SZIF vyplácet 50% zálohu 

začátkem listopadu 2016. Realizace záloh je podmíněna potvrzením stanovení výše finanční 

disciplíny Evropskou komisí nejpozději do konce října 2016, tak jak tomu bylo v roce 2015.  

Platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí na SAPS. U ostatních dotací je 

pak pro samotnou platbu nutné vyčkat na nabytí právní moci rozhodnutí. U Platby za dodržení 

zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (Greening) dojde k zásadní 

změně oproti roku 2015, a to k urychlení vydávání rozhodnutí, které se spustí od 9. ledna 2017.    

V prosinci 2016 bude zahájeno vydávání rozhodnutí na Platbu pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními (LFA) a Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) - cukrová řepa 

a dojnice. Dále dojde k urychlení vydávání rozhodnutí u ekologického zemědělství a ošetřování 

travních porostu u opatření AEKO.   

Všechny předpokládané termíny jsou uvedeny v přiloženém harmonogramu.   

Doporučujeme všem žadatelům zohlednit plánovaný harmonogram vydávání rozhodnutí ve  

svém podnikání i v letech 2016 a 2017. Na toto bychom chtěli opětovně upozornit hlavně z 

toho důvodu, že mnoho žadatelů na změny ve struktuře a termínech plateb vázaných na 

Jednotnou žádost 2015 nezareagovalo a v tomto důsledku se mohli dostávat do problémů.    

Změny v harmonogramu výplat těchto plateb vychází z nastavení podmínek nové Společné 

zemědělské politiky (SZP) a promítnou se do celého programového období SZP – tj. do roku 

2020. Zároveň bychom chtěli ubezpečit, že snahou SZIF je samozřejmě časové rozpětí mezi 

výplatami jednotlivých opatření maximálně zkrátit.   

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, 

e-mail: info@szif.cz    
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Hejtman Miloš Petera se sešel se zástupci 

obcí CHKO Brdy, mohou zažádat o příspěvek 

na pořízení či změnu územních plánů 

Sedmnáct obcí z Příbramska a 

Hořovicka si může rozdělit celkem 

3,4 milionu korun na pořízení nových 

územních plánů nebo na změnu 

stávajících po zrušení vojenského 

újezdu Brdy. Starosty podbrdských 

obcí o rozhodnutí krajského 

zastupitelstva informoval hejtman 

Středočeského kraje Miloš Petera 

(ČSSD) na konferenci „Revitalizace bývalého vojenského újezdu Brdy“, která se konala 30. 

června 2016 v zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje. 

„Deset obcí si musí pořídit nový územní plán. Kraj jim na to nabízí příspěvek ve výši 270 tisíc 

korun. Zbývajících sedm obcí bude pořizovat změnu stávajícího územního plánu, na což jim na 

základě podané žádosti přispějeme částkou 100 tisíc korun,“ sdělil hejtman Miloš Petera. 

Nárok na 270 tisíc korun mohou uplatnit obce Bratkovice, Drahlín, Felbabka, Jince, Křešín, 

Láz, Obecnice, Podluhy, Věšín a Vranovice. O 100 tisíc korun mohou požádat obce Hvozdec, 

Chaloupky, Malá Víska, Nepomuk, Ohrazenice, Sádek a Zaječov. 

Na konferenci, které se zúčastnilo čtrnáct ze sedmnácti pozvaných starostů, se hovořilo také o 

potřebě zajistit dopravní obslužnost území Brd pro složky integrovaného záchranného systému. 

„Problémů, které je v Brdech nutné řešit po vzniku chráněné krajinné oblasti, je celá řada. 

Chceme například jednat o zprůjezdnění komunikace Obecnice – Zaječov. Naopak 

nepodporujeme výstavbu suchého poldru v lokalitě Amerika. Uvažujeme o tom, že Středočeský 

kraj zřídí zmocněnce pro oblast bývalého vojenského újezdu Brdy, který bude operativně jednat 

se starosty s cílem co nejlépe vyřešit všechny problémy, jež obyvatele podbrdských obcí 

v souvislosti s novým statutem území trápí “ upřesnil Miloš Petera s tím, že nejdůležitější je 

zachovat zde čistou přírodu a především ochránit Brdy jako zásobárnu kvalitní pitné vody.  

Zdroj: Středočeský kraj 
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Středočeský kraj ukončil přijímání žádostí o 

kotlíkovou dotaci, o podporu na pořízení 

nového kotle požádalo přes 4,5 tisíce 

Středočechů 

 

Středočeský kraj ukončil ve středu 29. června 2016 přijímání žádostí o tzv. kotlíkové dotace. 

„Celá částka 501,7 milionu korun, kterou jsme měli vyčleněnou na dílčí projekty fyzických 

osob, je již vyčerpána. Nové žádosti o kotlíkové dotace proto již nemůžeme přijmout,“ oznámil 

hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD). 

Středočeši mohli o dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, jak zní 

oficiální název, žádat od pátku 15. ledna 2016. Žádosti bylo možné podávat osobně na 

podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo také poštou. Výzvu ve Středočeském kraji 

na období 2015–2018 vyhlásil středočeský hejtman společně s náměstkem pro oblast životního 

prostředí Markem Semerádem (ČSSD) a náměstkem pro řízení sekce fondů EU, finančních a 

dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Janem Křížem. 

„O kotlíkové dotace byl obrovský zájem. Celkem jsme přijali přibližně 4,5 tisíce žádostí. Jsem 

rád, že Středočeši tuto šanci, jak zlepšit stav ovzduší v regionu, bezezbytku využili,“ prohlásil 

hejtman.  V současné době pokračuje zpracování žádostí. Žadatelům bude po uzavření smlouvy 

a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla poskytnuta na účet zálohová platba ve 

výši 40 000 korun. „Zbytek peněz bude žadateli vyplacen, až dodá veškeré podklady – fotky 

odstraněného kotle, potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol o uvedení kotle do trvalého 

provozu atd. Na realizaci mají sedm měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. 

Smlouvu se budeme snažit připravit žadateli co nejdříve po podání žádosti,“ upřesnil hejtman 

Petera. 

Podle letošních pravidel přidělování dotace fyzickým osobám je předmětem finanční podpory 

výměna kotle na pevná paliva s ručním podáváním tepla za tepelné čerpadlo, kotel na pevná 

paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo 

přípravu teplovodního vytápění či „mikro“ energetická opatření. 

Náměstek Semerád ještě doplnil, že pokud se občané již pustili do výměny starého kotle za 

ekologický zdroj tepla, nesmí zapomenout pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu 

a do komínového tělesa. „Jinak by nemohla být dotace uznána. Pokud k výměně došlo po 14. 
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červenci 2015, bude možné o dotaci požádat i zpětně,“ dodal Semerád. Podle pevně 

stanovených pravidel výzvy musí Středočeský kraj do roku 2018 vyměnit 3 460 kotlů, což se 

počtem přijatých žádostí podařilo nejméně o tisícovku překonat. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Na Mladoboleslavsku přibude nová 

rezervace, Středočeský kraj současně vydá 

informační publikaci o nově vyhlášených 

chráněných územích 

 

Středočeský kraj vyhlásil letos již dvanáctou novou přírodní památku. Rada kraje rozhodla na 

jednání v pondělí 27. června o zřízení přírodní památky (PP) Chlum u Nepřevázky na 

Mladoboleslavsku. „PP Chlum u Nepřevázky je součástí evropsky významné lokality Chlum u 

Nepřevázky, kterou tvoří komplex zachovalých listnatých lesů a druhově velmi bohatých 

suchých trávníků a luk střídavě vlhkých stanovišť. Samotná PP Chlum u Nepřevázky je tvořena 

výhradně nelesními biotopy a skládá se ze tří samostatných částí – vojenské cvičiště, stráně pod 

Hrádkem a louka u hájovny,“ vysvětlil Marek Semerád (ČSSD), náměstek středočeského 

hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Nové chráněné území má rozlohu 

přibližně 60 hektarů. Předmětem ochrany jsou bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných 

nebo hlinito-jílovitých půdách. Na lokalitě se vyskytují vzácné druhy rostlin. Například záraza 

vyšší, pelyněk pontický, bílojetel bylinný, kosatec sibiřský a hadí mord španělský. 

„Mladoboleslavsko má vedle velkého průmyslového potenciálu i neuvěřitelně pestrou a 

bohatou přírodu. Nachází se tu hned dvě chráněné krajinné oblasti. Vítám, že na území okresu 

Mladá Boleslav přibylo další nové chráněné území. V okolí Mladé Boleslavi se vyskytují 

vzácné druhy rostlin, které už nikde jinde v Čechách nenajdete. Jsou to například tučnice česká, 

popelivka sibiřská nebo devaterka poléhavá, která roste u obce Radouč na nejsevernějším místě 

svého výskytu,“ doplnil Karel Horčička (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast regionálního 

rozvoje. 
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Současně Rada kraje schválila vydání publikace Perly středočeské přírody – Novinky v síti 

zvláště chráněných území ve Středočeském kraji. „Vyjde v počtu tři tisíce kusů. Jejím cílem je 

informovat veřejnost o působení Středočeského kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny 

v posledních letech. Ve středních Čechách je v současné době celkem 287 maloplošných 

chráněných území. Od roku 2009 bylo nově vyhlášeno celkem 67 zvláště chráněných území 

kategorie přírodní památka, přírodní rezervace nebo smluvně chráněné území. Dalších přibližně 

třicet nových chráněných území bude vyhlášeno do konce roku 2017. Chceme v nové publikaci 

představit občanům, jaké klenoty mohou v nových rezervacích ve středních Čechách 

obdivovat,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD). 

Náklady na zhotovení a vydání publikace Perly středočeské přírody – Novinky v síti zvláště 

chráněných území ve Středočeském kraji jsou 160 000 korun. V současné době probíhá 

výběrové řízení na dodavatele tisku.  

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Termín uzávěrky 3. ročníku soutěže Stavba 

roku Středočeského kraje 2016 je o dva 

týdny posunut 

 

Pořadatelé soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2016 se rozhodli prodloužit termín 

přihlášek do soutěže o dva týdny. Doložit příslušnou dokumentaci je nově možné do 15. 

července. 

Obce, organizace i běžní občané tak mají stále šanci se zapojit do třetího ročníku regionální 

soutěže, kterou v minulosti vyhrála například revitalizace městského jádra ve Mšeně, 

rekonstrukce Niederleho pavilonu v oblastní nemocnici Kladno nebo rekonstrukce hotelu 

Montana v Monínci. 

„Byl bych rád, aby se zapojilo co nejvíce projektů. Kdy jindy mohou obce lépe prezentovat 

výsledky stavebního úsilí ve prospěch svých občanů. Je to šance pro všechny stavebníky, 

dodavatele, projektanty, ale i vlastníky a uživatele, aby se pochlubili stavbou, která byla 

postavena nebo zrekonstruována z jejich iniciativy v období od začátku roku 2013 do termínu 
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podání přihlášky, tj. do 15. července 2016,“ popsal radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk 

Štefek (KSČM). 

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické 

realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – 

stavby veřejné infrastruktury, dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. 

Soutěž je určena pro stavby realizované na území Středočeského kraje bez ohledu na státní 

příslušnost projektanta a sídlo dodavatele stavby. 

„Díky soutěži se odborníci i laici seznámí s úrovní stavitelství a architektury v našem kraji. 

Podrobné informace a podmínky soutěže jsou uvedeny na www.stavbaroku.cz.,“ doplnil radní 

Štefek. Na této adrese najdou zájemci i kompletní databázi staveb, složení poroty i seznam 

všech vypisovatelů soutěže a partnerů včetně informací o přechozích ročnících. 

Akci spolupořádají Středočeský kraj, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor 

soutěže), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, 

Obec architektů, Regionální stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. 

 „Přihlášené stavby mohou být oceněny nominací a titulem Stavba roku Středočeského kraje 

2016 nebo Cena hejtmana Středočeského kraje. Dále je připraveno dalších deset zvláštních cen 

garantovaných vypisovateli a partnery soutěže. Tituly a zvláštní ceny vybere a navrhne odborná 

porota. Může se také stát, že některá kategorie nebude vyhodnocena, protože se nevyskytne 

žádná adekvátní stavba do ní přihlášená. Ani veřejnost nepřijde zkrátka, svůj názor mohou lidé 

vyjádřit v internetovém hlasování a vybrat Cenu veřejnosti,“ vysvětlil radní Štefek. 

Slavnostní vyhlášení je plánováno na 15. září 2016 a proběhne v kutnohorské Galerii 

Středočeského kraje. Soutěž bude doplněna putovní výstavou a samostatným katalogem. 

Všichni účastníci soutěže získají nárok, odstupňovaný podle dosaženého ocenění, na získání 

bodů do celostátního hodnocení kvality firem ratingu RABF, prezentovaném na www.rabf.cz. 

Posledního krajského ročníku soutěže, který se konal v roce 2013, se zúčastnilo 15 staveb. Mezi 

nominovanými byl Spolkový dům v Kutné Hoře, který si odnesl ocenění za nejlepší 

rekonstrukci památkového objektu, rekonstruovaný most Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

uhelný mlýn, který získal i Cenu za rekonstrukci industriálního objektu, a výrobní závod 

s administrativním objektem SEW-Eurodrive CZ v Hostivicích. Titul stavba roku 

http://www.stavbaroku.cz/
http://www.rabf.cz/
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Středočeského kraje nakonec získala revitalizace městského jádra ve Mšeně. Cenu hejtmana 

Středočeského kraje získala rekonstrukce Niederleho pavilonu v oblastní nemocnici Kladno. 

Ohodnocena byla i rekonstrukce hotelu Montana v Monínci, která získala Cenu za stavbu, která 

nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby, rodinný dům Amonit 

v Horoměřicích, který získal Cenu za energetickou úspornost, provozní areál firmy Norwit, 

který obdržel Cenu poroty za podnikatelskou statečnost a most s nepoetickým názvem III/3281 

Libice nad Cidlinou ev. Č. 32781-4, který se pyšní Cenou za dopravní infrastrukturu. Nejlepším 

investičním záměrem byla vyhodnocena Mateřská škola Stašov. 

V celorepublikové verzi soutěže pak bodovala v roce 2014 budova Leteckého muzea Metoděje 

Vlacha v Mladé Boleslavi, která získala titul Stavba roku. Budova muzea je především tvůrčím 

dílem Michala Hlaváčka, který se při zrodu projektu nechal inspirovat tvarem „neviditelného / 

stealth“ letadla F-117 Nighthawk.  

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Vesnicí Středočeského kraje roku 2016 je 

obec Úholičky 

 

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve čtvrtek 16. června 2016 slavnostně 

vyhlášeny výsledky středočeského kola 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016. Zlatou stuhu 

pro vítěze krajského kola převzali zástupci obce Úholičky z Prahy-západ. 

„Obec Úholičky se zúčastnila soutěže Vesnice roku letos podruhé. Již při své první účasti 

v soutěži v loňském roce udělala obec na hodnotitelskou komisi celkově velmi příznivý dojem 

a získala Zlatou cihlu za Kulturně společenské centrum obce,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro 

oblast investic Zuzana Moravčíková (ČSSD), která vítězům na místě osobně pogratulovala. 

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne v týdnu 

od 28. srpna do 3. září 2016 a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 17. září 2016 

v Luhačovicích. 

Do soutěže se dle jejích podmínek mohou přihlásit obce, města i městyse vesnického 

charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický 
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dokument zabývající se rozvojem obce nebo programem obnovy vesnice. „V našem kraji je 

1 145 obcí, což znamená nejvyšší počet mezi všemi kraji. Jsem moc rád, že se obce zúčastňují 

podobných soutěží. Dokumentuje to nejen jejich rozvoj, ale i celého kraje. Za to bych chtěl 

poděkovat všem, kteří se do soutěže přihlásili a vítězům pak gratuluji k úspěchu,“ uvedl 

středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). 

Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo 13 obcí. Právě z důvodu nízkého počtu 

přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. 

Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií rozhodla neudělit Oranžovou 

stuhu (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). 

Držitelé dalších stuh: 

městys Kácov (okres Kutná Hora) – Modrá stuha za společenský život 

obec Cítov (okres Mělník) – Bílá stuha za činnost mládeže 

obec Kostelní Lhota (okres Nymburk) – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. 

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 

jsou: 

obec Hvožďany (okres Příbram) – Diplom za vzorné vedení kroniky 

obec Hvožďany (okres Příbram) – Diplom za společenský život 

městys Čechtice (okres Benešov) – Diplom za kvalitní sociální služby 

obec Drahouš (okres Rakovník) – Diplom za péči o veřejná prostranství 

městys Maršovice (okres Benešov) – Diplom za rozvoj komunitní společnosti 

obec Vranov (okres Benešov) – Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty 

městys Davle (okres Praha-západ) – Diplom za nehmotné kulturní dědictví 

městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) – Diplom za podporu tradičního včelařství 

obec Kamberk (okres Benešov) – Diplom za udržování muzea venkova 

městys Zlonice (okres Kladno) – Diplom za zachovávání kulturních a historických hodnot 

městys Zlonice (okres Kladno) – Cena naděje pro živý venkov 

městys Davle (okres Praha-západ) – Koláčová cena 

Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu 

Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o 

těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci 

Stavby venkova. Krajská hodnotící komise se shodla v názoru, že v letošním roce žádná 
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z přihlášených staveb nesplnila beze zbytku všechna kritéria soutěže, a proto tuto cenu 

neudělila. 

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR 

a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních 

samospráv ČR a jednotlivé kraje. V loňském roce se celostátním vítězem stala nejzápadnější 

obec České republiky, Krásná, reprezentující Karlovarský kraj. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

 



19 
 

Na český trh se dostalo přes 20 tun 

vepřového kolene od neregistrovaného 
britského výrobce 

24.6.2016 

Tisková zpráva – Na český trh se začátkem letošního roku dostalo více než 20 tun vepřového 

kolene od britského výrobce, který nebyl schválen a registrován, a v důsledku toho nebyl pod 

dozorem tamních veterinárních orgánů. O případu informovala v nedávné době ostatní členské 

státy EU Velká Británie prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Tuzemští příjemci 

přijali zboží v dobré víře a nenesou na dovozu nezkontrolovaného zboží žádnou odpovědnost. 

Mražené maso má údajně datum spotřeby až do roku 2017, je tedy možné, že může být ještě na 

skladu některých odběratelů. Ti mají povinnost jej pozastavit a jako potenciálně nebezpečnou 

potravinu vrátit distributorovi. 

Šetřením bylo na základě interního systému sledovatelnosti společnosti Bidvest zjištěno, že 

koncem ledna do skladů společnosti v Kralupech nad Vltavou a Velkém Meziříčí dorazily 

celkem dvě zásilky výrobku „Vepřové koleno na gril hluboce zmrazené D. V“ a „Vepřové 

koleno zadní SK hluboce zmrazené“ v celkovém množství přes 20 tun. 

Zboží již není ve jmenovaných skladech, bylo již distribuováno odběratelům v rámci ČR. 

V současnosti u nich probíhá dohledávání zmíněných položek. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o mražený výrobek a nebylo překročeno datum spotřeby, dá se předpokládat, že část zboží 

označeného identifikační značkou UK 2577 EC mohou mít ještě odběratelé na skladě. 

Pokud někdo z odběratelů zjistí, že má výše uvedené zboží na skladě, je povinen je vrátit 

distributorovi. Maso bude následně neškodně zlikvidováno. 

Výše zmiňovaná britská společnost Elmgrove Food Limited, Unit 1, Selby Place, Skelmersdale, 

Lancashire, WN8 8EF měla zpracovávat maso bez schválení a registrace pod uvedeným 

veterinárním schvalovacím a registračním číslem v období od 1. 9. 2015 do 1. 4. 2016. Podle 

oznámení v systému RASFF v tomto období distribuovala velký objem masa a masných 

výrobků ve formě porcovaných mas do velkého množství zemí několika kontinentů. 

Mgr. Petr Pejchal, tiskový mluvčí SVS 
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SVS zadržela zásilku zapáchajícího masa 
směřujícího do tržnice SAPA 

2.6.2016 

Tisková zpráva – Státní veterinární zpráva (SVS) zadržela při kontrole vozidla, zásobujícího 

prodejce a restaurace v pražské tržnici SAPA, celkem 170 kilogramů masa, vnitřností, krve a 

masných výrobků. Naměřená teplota masa byla mnohonásobně vyšší, než je povoleno, a 

produkty jevily smyslové změny. Přepravce navíc neměl žádné doklady o původu masa. Z 

důvodu ohrožení zdraví spotřebitelů bylo převážené zboží znehodnoceno barvou. Kontrolovaná 

osoba je bude muset na své náklady nechat neškodně zlikvidovat. O pokutě rozhodne správní 

řízení. Podnět ke kontrole obdržela SVS od Policie ČR. 

Teplota masa naměřená při kontrole provedené 1. 6. 2016 dosahovala 24 °C. Teplota 

skladovaného syrového vepřového masa přitom dle platných předpisů nesmí přesáhnout 7 °C, 

u vnitřností pak dokonce 3 °C. Z pohledu veterinární péče se jedná o vážná porušení zákona o 

potravinách. Kontrolovaný podnikatel ze Středočeského kraje porušil legislativu tím, že uváděl 

do oběhu potraviny neznámého původu, navíc smyslově změněné. Automobil, jímž dotyčný 

maso přepravoval, nebyl navíc vybaven ani schválen pro přepravu potravin. 

Jedná se již o několikátý letošní případ závažného porušení pravidel veterinární hygieny 

zjištěný v areálu SAPA. SVS letos například opakovaně informovala o případu podnikatele ze 

středočeské obce Vestec, který za naprosto nevhodných podmínek skladoval a dopravoval do 

provozoven v tržnici živočišné produkty: http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-

zpravy/x2016_spolecna-kontrola-svs-a-pcr-sapa.html. Dotyčnému byla za uvedená porušení 

předpisů SVS uložena pokuta v řádu desítek tisíc Kč a je pod zpřísněným dohledem státního 

veterinárního dozoru. 

Kontroly tržnice SAPA jsou letos prováděny častěji a to především na základě podnětů 

Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Zjištěním závad letos skončily také všechny 

čtyři kontroly zaměřené na masné produkty a vejce provedené v jiné asijské tržnici v ulici 

Tiskařská v Praze 10. Zjištěné závady jsou řešeny ve správním řízení. 

 

Mgr. Petr Pejchal,tiskový mluvčí SVS 

 

http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_spolecna-kontrola-svs-a-pcr-sapa.html
http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_spolecna-kontrola-svs-a-pcr-sapa.html
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Skleněný jarmark v Sázavě připomene 9. 

července tradici sklářského řemesla 

Tradice českého sklářství i umění tuzemských sklářů připomene 9. července Skleněný jarmark 

v Centru sklářského umění v huti František v Sázavě na Benešovsku. Proniknout do tajů výroby 

křehké krásy budou moci i sami návštěvníci – ať už v některé z tvořivých dílen nebo přímo 

na huti při práci s horkým sklem. 

„Chceme lidem nejen ukázat, jak se sklo vyrábí, ale umožnit jim, aby si to i sami vyzkoušeli. 

Stejně jako v předešlých dvou ročnících akce jsme proto připravili několik workshopů. 

Návštěvníci si budou moci například na huti pod dohledem sklářského mistra sami vyfouknout 

z horkého skla kouli nebo vytvarovat kytku,“ řekla Martina Kulhavá, ředitelka společnosti 

CESTY SKLA o.p.s., která Centrum sklářského umění provozuje. 

Skleněný jarmark bude zahájen v 10:00 vernisáží výstavy Bílý pokoj, která představí práce 

studentek Ateliéru průmyslového designu zlínské Univerzity Tomáše Bati. O půl hodiny 

později a potom ještě od 14:00 bude k vidění show Foukání skla na huti František. V rámci 

doprovodného programu se v 13:30 představí sokolnická společnost Falconia, v 15:00 vystoupí 

loutkové divadlo Dokola a v 16:30 začne koncert skupiny Aurora JaSBand. 

„Držíme stejný řád akce jako v minulých letech. Takže na nádvoří huti budou prodejní stánky 

s originálními českými skleněnými dárky – od šperků po dekorace. Nebude chybět ani 

občerstvení v duchu tradičního jarmarku,“ dodala Martina Kulhavá.  

Do venkovního areálu bude během Skleněného jarmarku vstup zdarma, vstupné do huti 

František bude dle platného ceníku. Podrobnosti jsou na www.cestyskla.cz. 

Společnost CESTY SKLA, o.p.s. pořádá Skleněný jarmark ve spolupráci s městem Sázava a za 

podpory Středočeského kraje a Státního fondu kultury ČR. Partnerem jsou také České dráhy 

a.s. – po předložení platné jízdenky dostanou návštěvníci zlevněné vstupné do huti František. 

Bývalou sklářskou huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém 

otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam 

klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její 

záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji 

nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a 

otevřela v ní Centrum sklářského umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky 

moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích 
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IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Centrum nabízí vzdělávací programy pro školy, 

rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost.  

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace:  

Martina Kulhavá, ředitelka společnosti CESTY SKLA, o.p.s.  

tel.: 736 521 859, e-mail: kulhava@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz 

 

Další možnost ušetřit za energie ve 
veřejných budovách – nová výzva OPŽP 

01.07.2016 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR  

vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných 

zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou 

především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své 

žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016.  

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na projekty energetických 

úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a 

také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané 

energetické služby se zárukou (EPC). Dotaci mohou získat majitelé veřejných budov na území 

celé České republiky. 

„Podpora energeticky úsporných opatření je důležitá zejména proto, že realizací těchto 

projektů dojde ke značnému snížení nákladů na provoz budov, což je nejen prospěšné vůči 

životnímu prostředí, ale znamená to i značnou finanční úlevu pro rozpočty měst a obcí," 

vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že energeticky úsporné 

renovace budov hrají významnou roli také v boji proti klimatickým změnám. „Díky projektům 

podpořeným z OPŽP v oblasti energetických úspor veřejných budov v letech 2007 - 2013 jsme 

tak uspořili už více než 3,5 milionu GJ energie," doplnil ministr Brabec.  

Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a 

renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění 
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nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

„Zájem o dotace na energetické úspory veřejných budov je opravdu veliký. V předchozí výzvě 

jsme přijali 650 žádostí o podporu s celkovými náklady přesahujícími 7 miliard korun," 

komentuje výsledky předchozí výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr 

Valdman. „Díky intenzivní práci se nám podařilo spolu s MŽP vše připravit tak, abychom mohli 

výzvu vyhlásit v předstihu již na začátku léta. Žadatelé tak mohou už teď začít připravovat své 

projektové náměty. Posuzovat u nich budeme zejména konečné snížení spotřeby energie v 

budově, odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů nebo množství vyrobeného tepla z 

obnovitelných zdrojů," upřesnil ředitel Valdman. 

Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněný úvěr 

z Národního programu Životní prostředí, více na 

http://www.mzp.cz/cz/news_151203_SFZP_verejne_budovy . Na tyto úvěry Státní fond 

životního prostředí ČR vyčlenil půl miliardy korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto 

procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o něj mohou až do 

konce roku 2016. 

Žádosti o podporu budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+. Žádost je 

třeba podat včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 . 
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