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Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012 – 

projektová opatření PRV 
19. 12. 2011 
Dne 19. 12. 2011 schválil ministr zemědělství Petr Bendl harmonogram příjmu 
žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. 
Tento harmonogram byl projednán a odsouhlasen členy Monitorovacího výboru 
Programu rozvoje venkova na jeho 11. zasedání dne 29. 11. 2011. 
V průběhu roku 2012 mohou být v harmonogramu provedeny drobné úpravy. Každé kolo 
bude vyhlašováno samostatnou tiskovou zprávou nejméně čtyři týdny před začátkem příjmu 
žádostí o dotaci. 
 
JARNÍ KOLO: únor/březen 2012 
Opatření/podopatření Příjem žádostí 
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 
technologií (resp. inovací) v zemědělství 
březen 
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost samostatně již v únoru 
I.1.4 Pozemkové úpravy březen 
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova březen 
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie březen 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce březen 
 
LETNÍ KOLO: červen 2012 
Opatření 
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (opatření nově zařazované do Programu 
rozvoje venkova, závisí na schválení modifikace programového dokumentu 
Evropskou komisí) 
 
PODZIMNÍ KOLO: říjen 2012 
Opatření 
I.1.2 Investice do lesů 
I.1.4 Pozemkové úpravy – v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole 
příjmu žádostí 
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I.3.4 Využívání poradenských služeb 
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 
III.1.3 Podpora cestovního ruchu 
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
 
Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření ke 
spuštění, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012 (pravděpodobně na podzim roku 
2012). 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

Originál uložen zde: Harmonogram PRV 2012 

 
Výše dotace určená na včelařská 

opatření v roce 2012 

Podle § 9 Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku 

určenou v roce 2012 na dotace na včelařská opatření.  

Finanční částka určená pro rok 2012 na dotace na opatření ke zlepšení podmínek pro produkci 

včelařských produktů a jejich uvádění na trh byla v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 

14.9. 2010 stanovena ve výši 66 421 061 Kč.  

Zdroj: KIS Vysočina 

Svaz požaduje větší využití meziobecní 
spolupráce pro podporu místního rozvoje z 

evropských dotací po roce 2013 
Dne 11. ledna 2012 se v Harrachově uskutečnilo jednání Výboru pro veřejnou správu a 
regionální rozvoj Poslanecké sněmovny s hlavním bodem programu zaměřeným na budoucí 
evropské dotace po roce 2013. Mezi pozvanými hosty byli také zástupci Svazu měst a 
obcí ČR, výkonný místopředseda Jaromír Jech a Eva Srnová z Kanceláře Svazu. Na jednání 
se zasazovali zejména o větší koordinaci a snížení počtu kontrol čerpání evropských dotací a 
podporu místního rozvoje a efektivity veřejné správy prostřednictvím svazků obcí. 
 
Kontroly: je jich příliš mnoho a příliš zatěžují 
V části programu zabývající se současným stavem čerpání evropských dotací byly hlavním 
bodem diskuze kontroly čerpání, jejich nesourodost, nadbytečnost a nejednotnost. Mnozí 
z nás se již bavili historkami, jak ten či onen musel dotace vracet, protože nádvoří nevydláždil 
dlaždicemi 60x60 cm, ale použil dlaždice o 20 cm menší. Nic se nestalo, cíl projektu byl 
naplněn, jen kontrolorům se to nelíbilo. Bylo by to vtipné, pokud by pak obec netratila 
miliony. „Obce apelují na stát, potažmo Ministerstvo financí, a na kraje, aby zajistilo jasný 
metodický přístup k finančním kontrolám všech příslušných úřadů, který bude jednotný a bude 
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zohledňovat cíle projektu. Je také nutné najít takovou míru kontrol, která nadměrně žadatele 
nezatíží.“, uvedl na jednání Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu. Rizikové je 
například zadávání auditů externím firmám mimo řídicí orgány, protože schopnost těchto 
firem posoudit účelovost vynaložených peněz s povědomím o tom, proč se peníze utrácejí, je 
často velmi malá.     
 
Jak podpořit místní rozvoj? 
Nové návrhy nařízení zmiňují specifickou podporu místního rozvoje. Svaz to vnímá jako 
pozitivní impuls, na který je nutné se dobře připravit. Výkonný místopředseda Jaromír Jech 
upozornil, že při přípravě příštího dotačního období je pro investice v území nutné využít 
stávající instituce typu svazků obcí. Svazky jsou zakotveny v zákoně o obcích, vytvářejí 
strategie rozvoje území se zahrnutím veřejnosti a různých subjektů a mají demokratický 
mandát o veřejných penězích rozhodovat. Takto cílená podpora meziobecní spolupráce 
z peněz příštího programovacího období, např. jako součást priority efektivní veřejná správa, 
také může pomoci zmírnit argumenty některých pro násilné slučování obcí. K navrhovanému 
řešení Svazu se přiklání ústy jeho předsedy Josefa Bartoňka i Sdružení místních samospráv 
ČR. 
 
Znovu se budou hodnotit programy a jejich čerpání 
Dle Daniela Brauna, 1. náměstka ministra pro místní rozvoj, který se jednání také účastnil, se 
v únoru a březnu letošního roku budou znovu hodnotit programy z hlediska schopnosti čerpat 
evropské dotace a naplnit pravidlo N+3. U programů, které by byly ohroženy nenaplněním 
pravidla může potenciálně dojít na základě zhodnocených dat k realokaci prostředků. Pak by 
se posuzovala schopnost čerpat, ale také potřebnost daných investic. 
 
Harmonogram jednání k budoucím programům 
Současný výhled prací na přípravách budoucího programového období má dvě roviny – 
evropskou a národní. V Evropské unii se bude v průběhu roku 2012 debatovat zejména nad 
podobou návrhů nařízení a po důkladné debatě v Radě EU a v Evropském parlamentu budou 
návrhy schváleny. Evropská komise také připraví Strategický referenční rámec, který by měl 
do praktické roviny převést priority a představy o růstu zmíněné ve Strategii Evropa 2020. 
Na národní úrovni se jednak aktualizuje Národní program reforem, který v České republice 
specifikuje kroky k naplnění Strategie Evropa 2020 a nepřímo tak určuje, kam by budoucí 
peníze z EU fondů měly jít. Také se však povede hluboká a pravděpodobně ne příliš klidná 
debata o prioritách, směřování a počtu operačních programů. V dubu letošního roku by 
ministerstvo pro místní rozvoj mělo vládě předložit rámcový materiál, který stanoví 
předběžný počet operačních programů a jejich rámcové zaměření. Celý zbytek roku a 
pravděpodobně i příštího roku se budou tyto programy zpřesňovat a budou se naplňovat 
reálným obsahem. Všechny tyto aktivity musejí být, na základě požadavku Evropské komise, 
důkladně podloženy analýzami a strategiemi navazujícími na priority EU. Jinak je bude mít 
Česká republika problém obhájit. Finální podoba programů pak bude závislá na konečných 
rozhodnutích o objemech prostředků na politiku soudržnosti a SPolečnou zemědělskou 
politiku a na schválené podobě návrhů nařízení.  

Zdroj:SMO 
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Žádost o navýšení IRM se podává do 
konce ledna 2012 

 
do konce ledna 2012 se přijímají žádosti o navýšení výše mléčné kvóty u držitelů IRM 
V souladu s §7 nařízení vlády č.244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude k 1.3.2012 
realizováno přidělování nových a zvyšování stávajících individuálních kvót mléka pro 
kvótový rok 2011/2012. Možnost zvýšení současné IRM budou mít ti producenti, kteří do 
31.12.2011 splnili čerpání své IRM na 75,5 a více %.  
  
V souladu s § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyčleňuje SZIF část rezervy, která bude použita ke zvyšování stávajících, popřípadě 
přidělování nových individuálních kvót mléka ke dni 1.3.2012 takto:  
  
1. vnitrostátní kvóta pro dodávky ve výši 59 000 000 kg  
2. vnitrostátní kvóta pro přímý prodej ve výši 7 000 000 kg  
  
Žádosti o navýšení IRM musí být doručeny na příslušné RO SZIF nejpozději dne 31.1.2012. 
Upozorňujeme, že SZIF vydal nové formuláře žádostí .Formuláře žádostí o zvýšení stávající 
individuální kvóty mléka jsou přiloženy v příloze. Povinnou přílohou k žádosti je výpis z 
obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Žádost je možné zaslat i prostřednictvím datových 
schránek.  
 
Formulář žádosti 

Zdroj: KIS Vysočina 

Ministerstvo zemědělství patří k 
nejúspěšnějším rezortům v čerpání 

dotací z EU 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v 
roce 2011 rozdělilo celkem 42,5 miliardy 
korun, a to formou přímých plateb, národních 
dotací, dotací z Programu rozvoje venkova a 
podpory lesního a vodního hospodářství. 
Peníze dostali zejména zemědělci, byly za ně 
ale také postaveny protipovodňové zábrany, 
zlepšila se infrastruktura venkova, životní 
prostředí i konkurenceschopnost farmářů. 

Největší objem peněz, více než 16 miliard korun, 
Ministerstvo loni vyplatilo jako jednotné platby 
 půdu, kterou zemědělci obhospodařují s ohledem 

na životní prostředí, zdraví pěstovaných rostlin a pohodu chovaných zvířat. Veškeré tyto 
finanční prostředky, které mají zemědělcům zabezpečit stabilnější příjmy, jsou ze zdrojů 
Evropské unie. „Jsem velmi rád, že se našemu Ministerstvu daří dobrou administrací úspěšně 
a bezproblémově čerpat dotace z Evropské unie, a že v tomto ohledu patříme mezi nejlepší 

na plochu. Tyto prostředky jsou určeny na
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ministerstva. Včasná výplata evropských peněz našim zemědělcům je a vždy bude jednou z 
mých zásadních priorit v pozici ministra zemědělství,“ zdůraznil Petr Bendl. 

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV) získalo české zemědělství a venkov v roce 

Pokud jde o národní dotace do zemědělství, za rok 2011 Ministerstvo vyplatilo 1,18 miliardy 

Do vodního hospodářství vložilo za loňský rok Ministerstvo zemědělství kolem 4,2 miliardy 

Pro rok 2012 se celková výše dotací z EU zvýší na téměř 37 miliard korun (v roce 2011 

 
ateřina Böhmová 

munikace MZe 

Prezentace 

2011 téměř 14,7 miliardy korun. Z rozpočtu PRV je již příjemcům přiděleno (tzv. 
zazávazkováno) 2,4 miliardy eur, což činí 66 % částky na celé rozpočtové období 2007-2013. 
Polovina rozpočtovaných prostředků pak již byla příjemcům také vyplacena. 

korun. Na konci roku byly v rámci podpory dvou nových dotačních podprogramů v sektoru 
prasat a drůbeže vyřízeny téměř čtyři tisíce žádostí o dotace na program Nákazový fond, 
přičemž vyplaceno bylo 444 milionů korun. „Ministerstvo zemědělství tak pomohlo zlepšit 
kritickou ekonomickou situaci v sektorech prasat a drůbeže,“ řekl ministr Bendl. 

korun. Téměř 2,2 miliardy byly vyplaceny na dotační programy vodovody a kanalizace, na 
podporu prevence před povodněmi II se vyplatilo 1,22 miliardy korun. Dokončeno bylo 56 
protipovodňových staveb. 

dosáhla 35,2 miliardy korun). Národní dotace do zemědělství budou 832 milionů korun, 
přičemž je možné navýšení ze zdrojů Pozemkového fondu až o 635 milionů korun (stejně 
jako v roce 2011, kdy bylo takto využito 465 milionů korun). Vodní hospodářství by mělo být 
podpořeno částkou 3,4 miliardy korun. 

K
ředitelka Odboru ko

(PDF, 981 KB)  

Zdroj:  Tisková zpráva MZe 

Snažíme se s plemenáři chovatelům prospět 

a nezatěžovat je "úřadováním" 

Společně s Českou plemenářskou inspekcí se snažíme chovatelům vycházet vstříc a 

kontrol zdraví a pohody zvířat je zajistit identifikaci a evidenci 

Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa.   

nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru. Loni jsme s plemenáři uskutečnili 255 
společných kontrol. 
Základem systému 
hospodářských zvířat v souladu s platnou legislativou. Povinnost označovat a evidovat 
některé druhy hospodářských zvířat je v České republice zakotvena v zákoně č. 154/2000 Sb., 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v jeho prováděcím předpisu, vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem. Identifikaci a evidenci hospodářských zvířat dozoruje 
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Identifikace hospodářských zvířat a vedení evidence zvířat a jejich pohybů mezi 
hospodářstvími je nezbytná pro soustavné a detailní sledování zdraví zvířat, pro účely 

ární. Musí být prokazatelné, odkud 

nezbytné mít možnost co nejrychleji 

ení statusu země prosté nákaz a 

mci tzv. Cross Compliance v oblasti identifikace a evidence jsou také 

zahájenou již v roce 2010. Spolupráce SVS a ČPI spočívala 

 uskutečněním 

čty kontrol, které jsou prováděné 

sledování výskytu hromadných nákaz, pro kontrolu zabezpečení welfare (tj. pohody zvířat) a 
také při zpracování jatečných těl pro potravinářské účely. 
Kromě plemenářských důvodů pro evidenci hospodářských zvířat jsou z hlediska bezpečnosti 
potravin a ochrany spotřebitele významné i důvody veterin
pocházejí potraviny živočišného původu určené pro výživu lidí, jakého původu jsou suroviny 
pro jejich výrobu, i jakého původu jsou jatečná zvířata.  
Označování a evidence zvířat je také základní podmínkou boje s nákazami hospodářských 
zvířat. Při případném vypuknutí nebezpečné nákazy je 
dohledat místo původu nemocného zvířete a jeho možný kontakt s dalšími jedinci. To umožní 
rychle a účinně přijmout mimořádná veterinárních opatření v ohnisku nákazy a ochranném 
pásmu, která by byla vyhlášena v místě původu nemocného zvířete (uzávěra hospodářství, 
zákaz přemísťování, bezpečné odstraňování odpadů, apod.). 
Nezaměnitelná identifikace zvířat je nezbytná pro kontrolu a doložení provedení zdravotních 
zkoušek a povinných preventivních úkonů ve vztahu k udrž
dodatečným garancím.  
Příznivé výsledky národních kontrol Státní veterinární správy a České plemenářské inspekce a 
kontrol (SVS a ČPI) v rá
podmínkou pro udělení dotací. 
SVS navázala v roce 2011 spolupráci při kontrolách s Českou plemenářskou inspekcí v 
oblasti označování a evidence, 
zejména v porovnání seznamů hospodářství, které byly vybrány pro národní kontroly v rámci 
činnosti obou dozorových orgánů. Pro rok 2011 bylo 283 hospodářství vybráno ke kontrole 
SVS i ČPI. Na těchto hospodářstvích bylo možné provést kontrolu společně.  
Krajské veterinární správy obdržely seznam hospodářství, na kterých byla plánována pro rok 
2011 kontrola SVS a která byla současně vybrána ke kontrole ČPI. Před
plánovaných kontrol na těchto hospodářstvích jednotlivé krajské veterinární správy vždy 
projednávaly s příslušnými pracovníky ČPI možnost provést společnou kontrolu. Takto jsme 
v loňském roce uskutečnili celkem 255 společných kontrol. 
Cílem spolupráce, porovnávání seznamů hospodářství ke kontrole (vybraných na základě 
analýzy rizika) a společných kontrol je snížit u chovatelů po
různými dozorovými orgány. Čili společně se snažíme chovatelům ulehčit jimi tak často 
kritizovanou „byrokratickou zátěž“. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

Zabíjačky - pseudotéma? 

   
Zdá se, že přestože absolutní většina lidí chápe, že domácí zabíjačka se jmenuje domácí, 

tože probíhá doma, „na dvoře“ a dobroty z ní pocházející jsou určeny pro požití v 

oražení a kuchání odehrává na dvoře, pod přístřeškem a přihlíží rodina.  

řed 

pro
domácnosti, vždy se najde „někdo“, kdo začne volat, proč že se nesmí pořádat „tradiční“ 
obecní zabíjačky. 
Žádná taková tradice ve skutečnosti není, byť by byla dokládána obrázky od Josefa Lady, 
neboť na nich se p
Zastávat se domnělých tradic je vždy vděčné téma, ale v případě obecních zabíjaček má jejich 
obhajoba dvě strany. Na jednu stranu veřejnost žádá, a správně, všechny potraviny p
uvedením do oběhu pečlivě prohlédnout a prověřit, a na druhou stranu by byla ochotna sníst 
cokoli, co se nabídne kdekoli, kýmkoli a bez veterinární prohlídky?  
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Takže k tomuto tématu lze zase zopakovat (jak jsme naposledy psali před dvěma lety), že 
veřejné zabíjení prasete a jeho vykolování a porcování není žádná atrakce pro veřejnost a 

říkají, že do oběhu lze uvést jen 

ě i s ohledem na porážené zvíře. Jeho veřejné usmrcování a 

pokud někdo chce nějakou atrakci obecní či spolkovou uspořádat, je možné poradit, a mnohde 
tak již činí – uspořádat vepřové hody. Prase se nechá porazit ve schváleném zařízení 
(jatkách), je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno a lidem je možno v rámci „veřejného 
stravování“ nabídnout zabíjačkové pochoutky. 
Kritikovi, který by tvrdil, že to, že veterinární předpisy pojem obecní zabíjačka neznají, 
nebrání nic takového uspořádat, lze odpovědět, dobrá, ale 
výrobky vyrobené ve schváleném zařízení, a které byly shledány zdravotně nezávadnými 
státním veterinárním dozorem.  
Tudíž lze uspořádat různé atrakce, ale s minimem problémů a vždy s ohledem na možné 
ohrožení zdraví lidí a samozřejm
porcování, domníváme se, nikdo snad nemůže považovat za lákavou podívanou. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
 

 
Vepřové maso je u nás v pořádku 

   
To, že ve v  zakázaná 

ka clenbuterol, již bylo medializováno dříve. Nicméně na tuto problematiku loni v září na 

az použití beta-blokátorů, nicméně 

Státní veterinární správa testuje obsah clenbuterolu na 

 evropskou produkci. Takové závody musejí splnit podmínky jako v EU, 

ben, tisk. mluvčí SVS  

 

zorcích moče u sportovců na olympijských hrách v Číně byla zjištěna
lát
jednání Evropské komise upozornilo Německo – že se ve vepřovém mase v Číně častější 
zjišťují rezidua clenbuterolu (beta-blokátor). Případy se týkaly zjištění clenbuterolu u 
sportovců a turistů po konzumaci vepřového masa v Číně. 
Je třeba poznamenat, že podle rozhodnutí Komise 2004/432/EC není do EU dovoz vepřového 
z Číny povolen. I když v Číně platí stejně jako v EU zák
ilegálně se zřejmě při výkrmu používá. 
V ČR by, ani v jiných členských státech problém pro sportovce s clenbuterolem, pokud jde o 
pojídání vepřového masa, neměl hrozit. 
základě monitoringu u všech potravinových zvířat živých i poražených i v jejich produktech a 
přítomnost této látky jsme neprokázali. Obdobný systém sledování existuje i v ostatních 
členských státech. 
A pokud jde o vepřové maso z nečlenských zemí, tak pro dovozy platí stejné podmínky a 
parametry jako pro
mezi ně patří i zákaz používání nepovolených látek, a takové závody musejí mít schválení pro 
export do EU. Na našem trhu je možné se setkat jen s evropským vepřovým masem. Z tohoto 
pohledu je možná kuriózní, že pro export do ČR je schváleno několik závodů z Chile (jinak z 
Jižní Ameriky nic). Avšak ze systému TRACES, který monitoruje zásilky do ČR, lze vyčíst, 
že za poslední měsíce do ČR žádná zásilka vepřového z Jižní Ameriky nepřišla. 
Takže, clenbuterol se používá v léčivech pro lidi, kteří trpí astmatem, pro potravinová zvířata 
se nepoužívá, a my se přesvědčujeme o tom, že tomu tak doopravdy je. 
 

Josef Du
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Lesy ČR uzavírají smlouvy z Tendru 

  

radec Králové, 10. ledna 2012– Les endru 2012 uzavřely už 43 smluv. 

m omezování výroby, jak uvádějí některé 

 v Tendru 2012+ uzavírány do konce roku 

 v žádném případě nemají vliv na zásobování trhu dřívím zejména 

říví jsou účelové i proto, že dřevozpracující 
dniky mají běžně zásoby dřeva v řádu několika týdnů, a to zejména pro zimní období. V 

2012+ 

y ČR (LČR) v TH
Prodlevy v uzavírání smluv nebyly způsobeny LČR, ale dobou platnosti předběžného 
opatření, vydaného ÚOHS a námitkami a podněty podávanými neúspěšnými účastníky 
soutěže. LČR uzavírají smlouvy   s ohledem na plynutí zákonných lhůt a vyvíjejí 
maximální snahu nezaviněný skluz zmírnit.  
 

rodleva v Tendru však nemůže být důvodeP
dřevozpracovatelské firmy. Argumenty k nutnosti omezit výrobu kvůli nedostatku dříví 
od LČR, prezentované již první lednový týden, jsou zástupné a vypovídají spíše o 
obchodní neschopnosti managementu firem. Dřevozpracovatelé mívají běžně zásoby 
dřeva na několik týdnů, a to zejména pro zimní období. Navíc jsou LČR pouze 50% 
dodavatelem dříví na trh a dřevozpracovatelé mohou nakupovat dříví od jiných 
dodavatelů. Protože LČR mají zájem na plynulém zásobování trhu dřívím, pro začátek 
roku zvyšují dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů, 
plánovaných na celé 1. pololetí 2012, a k dnešnímu dni je uzavřeno už 37% smluv, kde 
mohou být práce zahájeny. Ve srovnání s začátku roku 2011 se začátkem roku 2012 je 
ze zdrojů LČR poskytováno na trh dříví více.  
  

le původního harmonogramu měly být smlouvyD
2011 se zahájením prací od 1. 1. 2012. ÚOHS však dne 20. 10. 2011 vydal bez uvedení 
důvodu předběžné opatření se zákazem uzavírat smlouvy. Po přezkoumání zakázky ÚOHS 
dne 8  12. 2011, tedy po cca 50 dnech, předběžné opatření zrušil, protože neshledal žádný 
nesoulad se zákonem ani důvody pro uložení nápravného opatření nebo sankce. Některé části 
zakázky však zůstaly nadále „blokovány“ kroky, činěnými neúspěšnými účastníky soutěže, 
k nimž nebyly relevantní důvody, jak potvrdil ÚOHS. K dnešnímu dni LČR uzavřely 43 
smluv. Na ostatní části budou smlouvy uzavírány v průběhu ledna, pokud vítěz poskytne 
řádně a včas potřebnou součinnost. Na 8 částech zakázky, kde podal jeden z účastníků soutěže 
návrh na přezkum, lhůty uplynou teprve v průběhu ledna. LČR mají zájem na urychleném 
uzavírání smluv, aby práce v lese na těch částech, kde dosud nebyly smlouvy uzavřeny, byly 
zahájeny co nejdříve.  
  

zniklé prodlevy všakV
v měsíci lednu. Argumenty některých dřevozpracovatelů o nutnosti omezovat výrobu kvůli 
prodlevám v Tendru LČR, prezentované již první lednový týden, nejsou opodstatněné 
z několika důvodů. LČR jsou pouze 50% dodavatelem dříví na trh, firmy tak mohou 
nakupovat dříví od jiných dodavatelů. Navíc je uzavřeno již 37% smluv; po podpisu smlouvy 
se v dané územní jednotce práce bezodkladně rozbíhají. LČR současně pro začátek roku 
navýšily dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů 
plánovaných na celé 1. pololetí 2012. LČR začaly plně obchodovat dříví ze svých zvýšených 
zdrojů pro první čtvrtletí 2012 již v prosinci 2011. Téměř 70 % dříví z těchto zdrojů je 
zobchodováno a má své konkrétní majitele. Cca 200 tisíc m³ dříví se prodalo formou aukcí 
nastojato   Díky uvedeným opatřením se LČR podařilo v začátku roku 2012 poskytnout na trh 
více dříví než ve stejném období loňského roku.  
  

rgumenty o omezování výroby pro nedostatek dA
po
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těchto obdobích totiž z důvodu klimatických podmínek se méně těží. Problematika 
zásobování dřevozpracujících provozů surovinou je vždy plně v kompetenci konkrétní firmy. 
V Čechách i v blízkém okolí jsou dřevozpracující podniky s dobrou obchodní politikou 
zásobeny vlákninou i kulatinou na přelomu letošního roku dobře (Mondi Štětí, Biocel Paskov, 
Kronospan, KlausnerHolz Sachsen, Holzindustrie Maresch). Pokud firma nemá zásoby 
suroviny pro výrobu ani na několik dnů, je jistě něco v nepořádku – ale ne u LČR. Jestliže 
například Stora Enso a její pila ve Ždírci nad Doubravou, zdůvodňuje nutnost omezení výroby 
nedostatkem dříví, přičemž má sklad přeplněný kulatinou, jak je vidět při návštěvě pily, tak 
pouze účelově využívá Tendru LČR k zakrytí svých jiných cílů či problémů.      
  
LČR mají maximální zájem na uzavírání smluv v co možná nejkratší době, kroky k uzavírání 

lších smluv pokračují plně v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že zakázka stále 

KONTAKT:

da
probíhá, nelze poskytovat další podrobnější informace. LČR zveřejnily a budou aktualizovat 
seznam uzavřených smluv na svém webu, aby zájemci o dříví mohli jednat o dodávkách dříví 
od smluvních partnerů LČR.  
  
  

 
Zbyněk Boublík 

Tisko ů ČR 
Tel.: +420 724 813 301 

E

vý mluvčí Les

-mail: Boublik@lesycr.cz 

Posázaví o.p.s. podporuje regionální 

 

  

viditelnit místní výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového 
ojektu společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním podnikatelům spolupráci při 

ýrobků a služeb Posázaví je důležitá pro posílení lokální 
entity a patriotismu. Projekt by měl přispět ke zvýšení soudržnosti obyvatel, zachování 

lady projektu jsou téměř 420 000 korun, z toho zhruba 294 000 korun pokryje 
tace ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu budou propagační materiály 

ionálních výrobcích jsou na www.posazavi.com

produkty 

Z
pr
propagaci jejich produktů. Informovat o nich bude nejen na svých webových stránkách, ale 
také prostřednictvím stálé expozice vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. 
v piaristické koleji v Benešově. Výrobce bude také zvát na regionální trhy a jejich výrobky 
bude propagovat na svých akcích. 
  
„Podpora místních regionálních v
id
tradic a upevnění mezilidských vztahů. Jeho cílem je také podpora venkovské turistiky a 
usměrnění služeb cestovního ruchu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka 
Zemanová.  
  
Celkové nák
do
regionu Posázaví zaměřené na podporu místní produkce a venkovské turistiky, na propojení 
místních výrobků, řemesel a tradice. Počítá se také s vydáním dalšího dětského časopisu 
Posázavské kukátko aneb …, tentokrát zaměřeného na regionální výrobky. Nakoupí se vitríny 
pro prezentaci místní produkce, které budou umístěny v zasedací místnosti společnosti 
Posázaví o.p.s. 
  
Informace o reg  v rubrice Tržiště. Zájemci je 

m mohou vkládat sami, nebo prostřednictvím zaměstnanců společnosti Posázaví o.p.s. Stačí ta
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doplnit název a stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu, telefon, e-mail a popis 
jednotlivých výrobků včetně fotografií. Své místo v Tržišti mají řemeslné výrobky (například 
ze dřeva, slámy, keramiky), potraviny a zemědělské produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso, 
ovoce, nápoje, med) i přírodniny (léčivky, bylinné čaje, kompost apod.). 
  
Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, 

erý od letošního roku koordinuje na území Místní akční skupiny Posázaví regionální 

ráběné v daném kraji podporuje také ministerstvo zemědělství, a to 
ostřednictvím soutěže Regionální potravina. Letos se uskuteční už potřetí. Z regionu 

ůmová, Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com

kt
značení výrobků a služeb pod názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. 
Výrobci z regionu mohou o novou značku požádat do konce ledna 2012. V budoucnu se o 
certifikaci budou moci ucházet také poskytovatelé služeb, zejména ubytovacích a 
stravovacích. 
  
Potraviny vy
pr
Posázaví už tento titul získal Pivovar FERDINAND pro světlé speciální pivo d’Este a 
polotmavé speciální pivo Sedm kulí a společnost Pinko a.s. pro Kopečkovou zmrzlinu 
čokoláda. 
  
Jaroslava T  

 
XXXIII. výzva OPŽP na individuální projekty 

prioritní osy 1 
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXIII. výzvu pro 
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v 
prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti 1.1.4 Příprava, 
zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod. Žádosti o podporu v rámci 
Prioritní osy 1 jsou přijímány od 30. ledna do 9. března 2012. 

 

5.ročník soutěže "Potravinářský 

 
Dne 18.1.2  výrobků 
řihlášených do tradiční  soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“.  

ředočeského 

robky byly hodnoceny podle čtyř kritérií. V kategorii 

výrobek Středočeského kraje" 

012 se konalo v budově Středočeského kraje hodnocení potravinářských
p
 V osmičlenné hodnotitelské komisi se sešli čelní představitelé Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce, Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice St
kraje a odborníci Středočeského kraje. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 68 potravinářských výrobků zastoupených v 7 různých 
kategoriích od 15 výrobců. Soutěžní vý
Mlýnské a pekárenské výrobky se jako nejlepší umístily výrobky jarní záparový chléb, chléb 
klas vícezrnný a žitný formový chléb. V kategorii Mléko, mléčné výrobky byly oceněny 
Mandava smetanová - BIO, Milko ochucený tvaroh - stracciatella a Mandava smetanová. 
Ocenění za kategorii Lahůdky a cukrářské výrobky získaly dort Harlekýn, cukrářský výrobek 
Slivoň a výrobek Karásci. Kategorie Alkoholické nápoje, víno (kromě piva) měla oceněna dvě 
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bílá vína. Kerner – výběr z hroznů 
2009 a Müller Thurgau 2011 BIO. 
Z červených vín ocenění získal 
Svatý Vavřín 2007 a 
Svatovavřinecké 2011 BIO. 
Velmi atraktivní kategorie Masné 
výrobky měla tři oceněné 
výrobky: Taliány, trvanlivý masný 
výrobek Toreador a párky s nivou. 

 
a tři zástupci piva: tmavé speciální pivo, speciální světlé piv

ce hodnocena po odborné 

ím 

Kategorie Med, výrobky ze 
včelího medu měla oceněné tři 
medovicové medy a med květový.  
patřily ke špičce cukr bridž-kostky 
o a polotmavé speciální pivo.  

Přítomnými potravinářskými odborníky byla celá soutěž vyso

V poslední kategorii Ostatní potravinářské výrobky a pivo

stránce i z hlediska připravenosti a kvalitního zázemí. 
Slavnostní vyhlášení výsledků oceněných výrobků a jejich výrobců proběhne na jarn
ročníku výstavy Zemědělec 2012 na výstavišti v Lysé nad Labem.  
 

Zdroj: Středočeský kraj 

  

Studenti v Příbrami debatovali s 
hejtmanem o demokracii 

kou školu a 
Integrovanou střední školu 

a 

 
a osobních 

údajů a možnosti zneužití různých 
an 

 

c
Příbram.  

ský kraj 

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

Středočeský hejtman David Rath 
navštívil Waldorfs

Příbram, kde podebatoval se 
studenty. Hlavním tématem byl
demokracie, její vývoj a 
fungování ve světě. 

Studenty nejvíce zajímala
problematika ochran

databází. Po diskuzi si hejtm
prohlédl výstavu absolventských
 prací učebních oborů umělecký 
h oborů Waldorfské školy 

Zdroj: Středoče

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

kovář a zámečník a umělecký truhlář a řezbář žáků učební
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Srdečně Vás zveme na  

3.REPREZENTAČNÍ PLES 
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze 

V hlavním sále bude k tanci hrát BigBand Neratovice s hostem Ondřejem 
Rumlem. 

Ples se bude konat ve čtvrtek 8. března od 20:00 hodin v Národním domě na 
Vinohradech (nám. Míru 9, Praha 2). 

Součástí večera bude tombola se zajímavými cenami. 

V průběhu večera na vás čeká netradiční taneční překvapení. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Vstupenky je možné zakoupit od 1. 2. 2012 na sekretariátu děkana FŽP, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, objednávky a rezervace také e-mailem na: propagace_fzp@fzp.czu.cz

 

 
 

Informační magazín vydává:  
 
Kr

tředočeského kraje  

 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

atlas.cz

ajské informační středisko 
S
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315
e-mail: kis.stredocesky@  
             www.kis-stredocesky.cz        
 
 
                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR             
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	Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
	Svaz požaduje větší využití meziobecní spolupráce pro podporu místního rozvoje z evropských dotací po roce 2013
	Zdroj:SMO
	Zdroj: KIS Vysočina
	Snažíme se s plemenáři chovatelům prospět a nezatěžovat je "úřadováním"
	Společně s Českou plemenářskou inspekcí se snažíme chovatelům vycházet vstříc a nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru. Loni jsme s plemenáři uskutečnili 255 společných kontrol.
	Základem systému kontrol zdraví a pohody zvířat je zajistit identifikaci a evidenci hospodářských zvířat v souladu s platnou legislativou. Povinnost označovat a evidovat některé druhy hospodářských zvířat je v České republice zakotvena v zákoně č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v jeho prováděcím předpisu, vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Identifikaci a evidenci hospodářských zvířat dozoruje Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa.  
	Identifikace hospodářských zvířat a vedení evidence zvířat a jejich pohybů mezi hospodářstvími je nezbytná pro soustavné a detailní sledování zdraví zvířat, pro účely sledování výskytu hromadných nákaz, pro kontrolu zabezpečení welfare (tj. pohody zvířat) a také při zpracování jatečných těl pro potravinářské účely.
	Kromě plemenářských důvodů pro evidenci hospodářských zvířat jsou z hlediska bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele významné i důvody veterinární. Musí být prokazatelné, odkud pocházejí potraviny živočišného původu určené pro výživu lidí, jakého původu jsou suroviny pro jejich výrobu, i jakého původu jsou jatečná zvířata. 
	Označování a evidence zvířat je také základní podmínkou boje s nákazami hospodářských zvířat. Při případném vypuknutí nebezpečné nákazy je nezbytné mít možnost co nejrychleji dohledat místo původu nemocného zvířete a jeho možný kontakt s dalšími jedinci. To umožní rychle a účinně přijmout mimořádná veterinárních opatření v ohnisku nákazy a ochranném pásmu, která by byla vyhlášena v místě původu nemocného zvířete (uzávěra hospodářství, zákaz přemísťování, bezpečné odstraňování odpadů, apod.).
	Nezaměnitelná identifikace zvířat je nezbytná pro kontrolu a doložení provedení zdravotních zkoušek a povinných preventivních úkonů ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a dodatečným garancím. 
	Příznivé výsledky národních kontrol Státní veterinární správy a České plemenářské inspekce a kontrol (SVS a ČPI) v rámci tzv. Cross Compliance v oblasti identifikace a evidence jsou také podmínkou pro udělení dotací.
	SVS navázala v roce 2011 spolupráci při kontrolách s Českou plemenářskou inspekcí v oblasti označování a evidence, zahájenou již v roce 2010. Spolupráce SVS a ČPI spočívala zejména v porovnání seznamů hospodářství, které byly vybrány pro národní kontroly v rámci činnosti obou dozorových orgánů. Pro rok 2011 bylo 283 hospodářství vybráno ke kontrole SVS i ČPI. Na těchto hospodářstvích bylo možné provést kontrolu společně. 
	Krajské veterinární správy obdržely seznam hospodářství, na kterých byla plánována pro rok 2011 kontrola SVS a která byla současně vybrána ke kontrole ČPI. Před uskutečněním plánovaných kontrol na těchto hospodářstvích jednotlivé krajské veterinární správy vždy projednávaly s příslušnými pracovníky ČPI možnost provést společnou kontrolu. Takto jsme v loňském roce uskutečnili celkem 255 společných kontrol.
	Cílem spolupráce, porovnávání seznamů hospodářství ke kontrole (vybraných na základě analýzy rizika) a společných kontrol je snížit u chovatelů počty kontrol, které jsou prováděné různými dozorovými orgány. Čili společně se snažíme chovatelům ulehčit jimi tak často kritizovanou „byrokratickou zátěž“.
	Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
	Zabíjačky - pseudotéma?
	Zdá se, že přestože absolutní většina lidí chápe, že domácí zabíjačka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře“ a dobroty z ní pocházející jsou určeny pro požití v domácnosti, vždy se najde „někdo“, kdo začne volat, proč že se nesmí pořádat „tradiční“ obecní zabíjačky.
	Žádná taková tradice ve skutečnosti není, byť by byla dokládána obrázky od Josefa Lady, neboť na nich se poražení a kuchání odehrává na dvoře, pod přístřeškem a přihlíží rodina. 
	Zastávat se domnělých tradic je vždy vděčné téma, ale v případě obecních zabíjaček má jejich obhajoba dvě strany. Na jednu stranu veřejnost žádá, a správně, všechny potraviny před uvedením do oběhu pečlivě prohlédnout a prověřit, a na druhou stranu by byla ochotna sníst cokoli, co se nabídne kdekoli, kýmkoli a bez veterinární prohlídky? 
	Takže k tomuto tématu lze zase zopakovat (jak jsme naposledy psali před dvěma lety), že veřejné zabíjení prasete a jeho vykolování a porcování není žádná atrakce pro veřejnost a pokud někdo chce nějakou atrakci obecní či spolkovou uspořádat, je možné poradit, a mnohde tak již činí – uspořádat vepřové hody. Prase se nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno a lidem je možno v rámci „veřejného stravování“ nabídnout zabíjačkové pochoutky.
	Kritikovi, který by tvrdil, že to, že veterinární předpisy pojem obecní zabíjačka neznají, nebrání nic takového uspořádat, lze odpovědět, dobrá, ale říkají, že do oběhu lze uvést jen výrobky vyrobené ve schváleném zařízení, a které byly shledány zdravotně nezávadnými státním veterinárním dozorem. 
	Tudíž lze uspořádat různé atrakce, ale s minimem problémů a vždy s ohledem na možné ohrožení zdraví lidí a samozřejmě i s ohledem na porážené zvíře. Jeho veřejné usmrcování a porcování, domníváme se, nikdo snad nemůže považovat za lákavou podívanou.
	Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 
	Vepřové maso je u nás v pořádku
	To, že ve vzorcích moče u sportovců na olympijských hrách v Číně byla zjištěna zakázaná látka clenbuterol, již bylo medializováno dříve. Nicméně na tuto problematiku loni v září na jednání Evropské komise upozornilo Německo – že se ve vepřovém mase v Číně častější zjišťují rezidua clenbuterolu (beta-blokátor). Případy se týkaly zjištění clenbuterolu u sportovců a turistů po konzumaci vepřového masa v Číně.
	Je třeba poznamenat, že podle rozhodnutí Komise 2004/432/EC není do EU dovoz vepřového z Číny povolen. I když v Číně platí stejně jako v EU zákaz použití beta-blokátorů, nicméně ilegálně se zřejmě při výkrmu používá.
	V ČR by, ani v jiných členských státech problém pro sportovce s clenbuterolem, pokud jde o pojídání vepřového masa, neměl hrozit. Státní veterinární správa testuje obsah clenbuterolu na základě monitoringu u všech potravinových zvířat živých i poražených i v jejich produktech a přítomnost této látky jsme neprokázali. Obdobný systém sledování existuje i v ostatních členských státech.
	A pokud jde o vepřové maso z nečlenských zemí, tak pro dovozy platí stejné podmínky a parametry jako pro evropskou produkci. Takové závody musejí splnit podmínky jako v EU, mezi ně patří i zákaz používání nepovolených látek, a takové závody musejí mít schválení pro export do EU. Na našem trhu je možné se setkat jen s evropským vepřovým masem. Z tohoto pohledu je možná kuriózní, že pro export do ČR je schváleno několik závodů z Chile (jinak z Jižní Ameriky nic). Avšak ze systému TRACES, který monitoruje zásilky do ČR, lze vyčíst, že za poslední měsíce do ČR žádná zásilka vepřového z Jižní Ameriky nepřišla.
	Takže, clenbuterol se používá v léčivech pro lidi, kteří trpí astmatem, pro potravinová zvířata se nepoužívá, a my se přesvědčujeme o tom, že tomu tak doopravdy je.
	Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

