
 
 

Informační magazín č. 16/2012 
 
 
Vážení klienti Krajského informačního střediska Středočeského kraje, 
 
uplynulý týden se nesl v duchu řešení situace okolo KISů, o jejich podpoře ze strany MZe 
nebo o jejich zániku. Výsledkem mnoha jednání je, že krajská informační střediska budou 
v roce 2013 podpořena dotací za strany Ministerstva zemědělství. Velký dík za úspěšné 
vyjednání této podpory patří panu senátorovi Ing. Janu Velebovi. Níže přikládám bližší 
informace z Agrární komory ČR. I nadále se můžete obracet na KIS s vašimi dotazy a využívat 
webové stránky www.kis-stredocesky.cz 

Gabriela Jeníčková 
 
 

Informace Agrární komory ČR č. 36/2012  V Praze 27. listopadu 2012 
 

 Podpora KIS zůstane zachována i pro rok 2013 
 
Prezident AK ČR Jan Veleba se dnes, 27. listopadu 2012, sešel na jednání s prvním 
náměstkem ministra zemědělství Vilémem Žákem.  
 
Prioritním tématem jednání byla odmítavá reakce vedení AK ČR na páteční schůzku 
představitelů MZe se zástupci Krajských informačních středisek s oznámením záměru 
neposkytnout dotačnímu titulu 9. F. e) – „Regionální přenos informací prostřednictvím 
Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova“ jakoukoliv podporu 
(celková potřebná částka je 5,2 mil. Kč). Tento záměr MZe by prakticky znamenal konec 
působnosti a činnosti KIS s veškerým poskytovaným servisem pro zemědělskou veřejnost a 
další partnery. 
 
Rozhodujícím závěrem dnešního jednání je změna původního záměru MZe a ponechání 
podpory KIS pro rok 2013, prozatím ve výši stávajícího roku 2012 s tím, že o posílení 
podpory na potřebnou úroveň 400.000 Kč na jedno KIS budeme nyní dále jednat.  
 
Po projednání této problematiky na setkání představenstva a dozorčí rady AK ČR (6. – 7. 
prosince) předpokládáme také zpracování a předložení požadavku AK ČR k MZe o 
prodloužení akreditace KIS i po roce 2013 tak, aby byla zachována kontinuita všech 
poskytovaných služeb a činností.  
 
 
Úřad AK ČR Praha  

http://www.kis-stredocesky.cz/


První Marketingové fórum ve Středních 

Čechách 

15.11.2012 v prostorách Národního 
zemědělského muzea se konalo první 
Marketingové fórum ve Středočeském kraji. 
Po velice zajímavém programu plných 
přednášek, se účastníci fóra mohli blíže 
seznámit s vítěznými potravinami v soutěži 
Středočeská Regionální potravina. Přítomní 
byli i někteří výrobci, kteří byli připravení 
odpovídat na dotazy ohledně jejich vítězného 
výrobku.  

 

 

   

Gabriela Jeníčková 

Podzimní semináře po Středočeském kraji 
(Rakovník, Příbram, Praha, Kutná Hora, Mladá Boleslav) 

 
V říjnu a v listopadu tohoto roku proběhla po Středočeském kraji série pěti seminářů, které 
měli za úkol seznámit zemědělské podnikatele s aktuálními informacemi k nitrátové směrnici, 
s informací o zahájení fyzických kontrol dodržování standardu GAEC 2 na MEO plochách, s 
požadavky CC ve welfare zvířat platné od roku 2013 a s hodnocením rizik ekologické újmy 
platné od 1.1.2013. Proškoleno bylo celkem 280 lidí. 

Gabriela Jeníčková 
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Aktuality 

Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro 
české domácnosti 

27.11.2012 
Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační 
program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. 

Zdroj. SFŽP 

 

Upozornění pro příjemce dotací z Operačního 
programu životní prostředí  

22.11.2012 
Cílem ministerstva životního prostředí je realizovat ve stávajícím programovém období co nejvíce projektů. V 
současné době se na MŽP přijímá řada vnitřních opatření pro zrychlení administrace nejen na ministerstvu, ale 
také na Státním fondu životního prostředí ČR. 

Zdroj. SFŽP 

 

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých 
plateb pro rok 2012 

 
26.11.2012 
Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu 
za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží na přímých 
platbách přibližně 1, 92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský 
intervenční fond. 

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, 
rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na 
mléko, koz a ovcí. 

Druh podpory Sazba 
Oddělená platba za cukr 349,00 Kč/t 
Oddělená platba za rajčata 872,44 Kč/t 
Platba na brambory pro výrobu škrobu 13 433,10 Kč/ha
Platba na chmel 4 861,80 Kč/ha 

Platba na tele masného typu 8 148,50 
Kč/VDJ 

Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech 1 886,80 
Kč/VDJ 

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 1 399,20 
Kč/VDJ 

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše 
sazby 699,60 Kč/VDJ 
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Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy 
chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata 
masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních 
prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2012 zhruba 800 milionů korun. 

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 
5 387,30 Kč/ha schválil ministr už dříve. Výplatu záloh zahájil Státní zemědělský intervenční 
fond už 16. října. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno téměř 19 miliard 
korun. 

 
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 

Zavedené bankovní garance zajišťují 
pohledávky Lesů ČR 

 
Hradec Králové, 27. listopadu 2012 – Lesy České republiky, s.p. (dále LČR) vyjadřují podiv nad 
mediálními zprávami, dle nichž je má Policie ČR prošetřovat kvůli neschopnosti LESS & FOREST 
s.r.o  (dále LESS FOREST) platit LČR za odebrané dříví. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, je to pro 
LČR naprosto nepochopitelné. Věřitel (LČR) je vyšetřován za to, že mu dlužník (LESS FOREST) 
neplatí za odebrané dříví, to je značně paradoxní. Neměl by být předmětem vyšetřování spíše dlužník 
a jeho management?  
 
Dle médií má být šetřeno, jestli LČR nemohly předejít situaci, kdy jim ze strany společnosti LESS 
FOREST nebyla za část odebraného dříví zaplacena kupní cena. Takové situaci prý mohlo být předejito 
zavedením vyšších bankovních záruk v tendru na provádění lesnických činností, případně 
nepodepisováním smluv s vítěznými uchazeči, o nichž je mediálně sdělováno, že jsou „adeptem na 
insolvenci“.  
 
K názorům, že LČR neměly podepisovat lesnické smlouvy se společností LESS FOREST jako „adeptem na 
insolvenci“, LČR uvádějí, že jako veřejný zadavatel musí při realizaci zadávacích řízení postupovat striktně 
podle zákona o veřejných zakázkách. Při „podezření na insolvenci“ není dle zákona o veřejných zakázkách 
možné uchazeče o zakázku ze zadávacího řízení vyloučit, není možno takovému uchazeči ani odepřít 
uzavření smlouvy, pokud v zadávacím řízení uspěje. K tomu LČR doplňují, že dle rozhodovací praxe 
ÚOHS paradoxně ani nesmí odepřít uchazeči, který jim neuhradil pohledávky po lhůtě splatnosti, 
účast v zadávacím řízení o veřejnou zakázku. Pokud by LČR postupovaly tak, jak by dle názorů 
některých laiků a médií postupovat měly, tedy vyloučily ze zadávacího řízení o lesnickou zakázku subjekt, 
o němž se hovoří jako o adeptu na insolvenci, porušily by tím přinejmenším zákon o veřejných zakázkách. 
LČR se mohou zákony „jen“ řídit, nejsou subjektem, který by je tvořil či závazně vykládal. 
 
K bankovním garancím (BG) na zajištění závazků smluvních partnerů vůči LČR tyto uvádějí, že celoplošně 
zavedly BG do tendrů na provádění lesnických činností od r. 2011 jako reakci na stav z tříletých tendrů 
z roku 2007, kdy nebyly závazky smluvních partnerů zajištěny vůbec (zákon jejich zavedení neukládá).  
 
LČR zavedly BG i přes veřejnou kritiku. Odpůrci BG tvrdí, že omezují přístup zájemců k zakázkám, 
protože na ně někteří menší a střední podnikatelé „nedosáhnou“, čímž se zvyšuje prostor pro kartelizaci 
odvětví. Obhájci vysokých BG tvrdí, že musí být tak vysoké, aby jistily do poslední koruny možné dluhy 
lesnických společností za LČR.  
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Po zvážení všech rizik a s ohledem na doporučení Transparency International neomezovat podmínkami 
zakázky účast většího množství uchazečů přistoupily LČR v tendru na provádění lesnických činností 2012+ 
(zadávací řízení, na jehož základě byla s LESS FOREST uzavřena drtivá většina předmětných smluv) 
k takovému nastavení výše BG, která umožnila širokou soutěž, zajistila co nejvyšší možný výnos pro státní 
podnik a nezvýšila riziko zrušení zadávacího řízení ze strany ÚOHS, a zároveň, která zajistila splnění 
pohledávek LČR do té míry, že zakázka bude s ohledem na výnosnost vysoce rentabilní. Aktuální 
ekonomické výsledky Lesů ČR za rok 2012 tuto správnost nastavení BG potvrzují. 
 
LČR spočetly, že by pokles výnosu z tendrů na provádění lesnických činností 2012+ při odečtení 
nabídek firem, které by při vyšší požadované BG pravděpodobně nepodaly konkurenční nabídku, 
činil stovky milionů Kč - pokud by tedy maximalizovaly výši BG až na plné zajištění pohledávek, 
tratily by zjevně více, než kolik bude z titulu pohledávek z obchodního styku uspokojováno 
v insolvenčním řízení LESS FOREST. Pokud by LČR nastavily BG výše, byly by zase předmětem 
kritiky, tentokrát takové, že uzavírají soutěž o zakázky, porušují zákony, „nadržují“ jen velkým 
podnikatelům a v neposlední řadě, nevydělávají dost. Možná by pak proto i byly předmětem 
vyšetřování Policie ČR.    
 
LČR opakovaně uvádějí, že přihlásily do insolvenčního řízení LESS FOREST pohledávky za celkem cca 
1,4 miliardy Kč – z této částky ale jsou cca 1,12 miliardy Kč pohledávky sankční či podmíněné. Zajištění 
takových pohledávek pomocí BG je nejen z praktického, ale  i právního hlediska nemyslitelné. Co se týče 
pohledávek z obchodního styku (za odebrané dříví, smluvní pokuty a úroky z prodlení), po dočerpání BG 
by měla být konečná výše pohledávek cca 205,8 mil. Kč. Celková výše BG k zajištění pohledávek LČR za 
LESS FOREST byla 426 milionů Kč.  
 
Velký objem pohledávek přitom vznikl v důsledku nekalého jednání vedení LESS FOREST, zejména 
jednatele Ing. Mičánka. LESS FOREST ještě dne 26. 09. 2012 jednal s vedením LČR o standardním 
výkonu prací a úhradě pohledávek LESS FOREST, a sdělil, že provoz společnosti bude zachován, že 
nebude těženo nad objem BG a že závazky budou postupně hrazeny (byly přislíbeny i konkrétní úhrady). 
Dle domluvy pak byl následující den (27. 09. 2012) LČR doručen dokument s návrhem dalšího postupu 
podepsaný Ing. Mičánkem. Přitom za několik hodin byl podán dlužnický insolvenční návrh na LESS 
FOREST opět podepsaný Ing. Mičánkem.  
 
V době, kdy měl LESS FOREST zjevně vyhotoven dlužnický insolvenční návrh, jednal naoko s LČR o 
tom, jak zachovat těžbu dříví v lese a jak postupně hradit pohledávky LČR. LČR jsou toho názoru, že 
vedení LESS FOREST se je snažilo uvést v omyl, a to pravděpodobně proto, aby LESS FOREST mohl 
dále těžit, přebírat a odvážet dříví, o němž však již vedení LESS FORESTu muselo vědět, že jej nezaplatí - 
a také celé 3 dny (do vyhlášení insolvence dne 1. 10. 2012) LESS FOREST dříví přebíral a odvážel, což 
LČR hodnotí jako podvodné jednání.  
 
LČR uzavírají, že při určení výše BG postupovaly v souladu s právem tak, aby maximalizovaly zisk 
státního podniku. Pokud by tedy LČR naopak maximalizovaly zajištění pohledávek za LESS FOREST (a 
jinými smluvními partnery), tratily by výrazně více, než kolik byly z titulu obchodního styku nuceny 
přihlásit do insolvenčního řízení.  

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR, Tel.: +420 724 813 301 
E-mail: Boublik@lesycr.cz  
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Praktické použití portálu FARMÁŘ  
 

PROJEKT  JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. 
DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST  

 
Účastníci kurzu budou mít možnost získat znalosti:  

• Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí 
aplikace 

• Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy 
• Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisk map a důležitých informací 
• Evidence přípravků ochrany rostlin a hnojiv s návazností na registr půdy LPIS 
• Protierozní opatření na konkrétních pozemcích s návaznosti na registr půdy LPIS 
•     Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru zvířat, tisk sestav a důležitých informací 
•  Hlášení změn (narození, přesuny apod.) 
•  Pastevní deník 
• Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV 
• Přehledy užitečných odkazů pro dané skupiny uživatelů, opakování v prostředí portálu farmáře 

 
Termín školení 11. -12.12.2012  vždy od 8.00 – 16.00 hod. 

(Budova MZe, Poštovní 4, Příbram V) 
 
Kapacita kurzu je omezena na max. 20 účastníků. Je důležité se telefonicky 
objednat na číslo 721 315 260 –Bc. Gabriela Jeníčková. 
  

Pro koho je kurz určen? 
 
-   zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se zákonem č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném znění), nebo 
jeho zaměstnanec, nebo osoba blízká,  
- Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanec nebo osoba blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích institucí 
činných v daných oborech.  

Jaké jsou podmínky pro přijetí do kurzu? 
 Zkladní znalost  práce  PC 
 Příslušnost k cílové skupině  

 

Účast v kurzu je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno bezplatné občerstvení, Absolventi obdrží certifikát o 
absolvování kurzu. 
 
 

Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. 
Bc. Gabriela Jeníčková, Tel: 721 315 260 
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Krádeže vánočních stromků nebo jmelí se 
rozhodně nevyplatí 

 
Hradec Králové, 27. listopadu 2012 – S příchodem předvánočního období se zvyšuje riziko 
krádeží nejen vánočních stromků, ale i jmelí, které roste jako poloparazit na větvích v korunách 
dospělých stromů. Lesy ČR proto posilují intenzitu dozoru v lesích a zároveň činí řadu 
preventivních opatření, aby ohrožené porosty ochránily. Trhání jmelí coby symbolu Vánoc je 
přitom zakázáno zákonem o lesích a povolit ho může jen majitel nebo správce lesa. Lidé 
pokoušející se jmelí z lesů nelegálně získat totiž způsobují nejen velké škody na stojících 
stromech, ale často ohrožují i svůj vlastní život. 

 
Účinná opatření 

V rámci prevence se lesníci v předvánočním čase pohybují zejména v místech, která by zloděje mohla 
nejvíce nalákat. Dohled probíhá každý den nepravidelně v denní či noční dobu. Samozřejmostí je, 
stejně tak jako loni, i spolupráce s Policií České republiky. Lesy ČR rovněž používají u mladých 
lesních kultur postřik chemickým roztokem, který na stromcích není vidět a za chladu většinou ani 
cítit. Při pokojové teplotě však tato látka silně zapáchá. V neposlední řadě lesníci přistupují i k 
odstraňování bočních větví či přestříkávání větví a kmínku stromu barevným sprejem, čímž sníží 
estetickou atraktivnost stromku. Lidem se navíc krádež stromku rozhodně nevyplatí: každému zloději 
totiž hrozí pokuta, která může dosáhnout až výše 15 000 Kč. 

 
Zbytečné riziko i pokuty 

Při krádežích navíc lidé riskují i své vlastní zdraví a životy, neboť jmelí roste až ve vrcholových 
partiích stromů, a není proto snadné se k němu dostat. Lidé tak šplhají do obrovských výšek, aniž by 
přitom měli odpovídající vybavení a znalosti. Reálně hrozí riziko vážných úrazů a zranění. Jiní 
nenechavci naopak používají k výstupu do korun stromů stupačky s kovovými hroty, které narušují 
kůru zdravých stromů. Ty jsou pak náchylnější k nákazám dřevokaznými houbami, což může vést až k 
úplnému odumření stromu. Řada lidí se kvůli pár větvičkám jmelí nebojí ani samotný strom pokácet. 
Tomu, kdo bude při krádeži jmelí přistižen, však nehrozí jen trest vysoké pokuty, v horším případě 
totiž riskuje nebezpečí pádu, závažného zranění či dokonce smrti. A za to pár větviček jmelí jistě 
nikomu nestojí. 

 
Vánoční stromky z prořezávek 

V posledních letech je naprostá většina vánočních stromků na trhu pěstována specializovanými 
firmami na plantážích mimo les, kde je možné dosáhnout významně lepšího estetického vzhledu než u 
stromků v lese. Lesy ČR mají k dispozici pouze velmi omezený počet tzv. vánočních stromků z 
nutných prořezávek prováděných při běžné péči o mladé lesní porosty. Při prořezávce se odstraňují 
především stromy netvárné a stromy, které by vadily růstu perspektivních jedinců. Tím se zvyšuje 
budoucí kvalita i stabilita lesa. Prořezávky vybraných smrkových, případně borových porostů však 
Lesy ČR ponechávají až na dobu těsně před Vánocemi. Výtěžek z prodeje vybraných stromků 
investují Lesy ČR zpět do nutné péče o les. 

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR, Tel.: +420 724 813 301 
E-mail: Boublik@lesycr.cz  
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Tisková zpráva ze dne 27. 11. 2012 
 

Od 1. prosince 2012 nabízí společnost  
RUAH o.p.s. zdravotní a sociální služby 

v domácnostech v okrese Benešov 
 

V prosinci začne poskytovat zdravotní a sociální služby na Benešovsku nová společnost 
RUAH o.p.s. Hlavní oblastí služeb je péče o seniory, sociálně a zdravotně znevýhodněné, 
nemocné a umírající pacienty v jejich domácím prostředí. 
Domácí hospicová péče 
Nabízí nepřetržitou návštěvní službu lékaře a zdravotních sester, také sociálních pracovníků, 
duchovních i psychologů. Specializovaná lékařská péče se zaměřuje především na léčbu 
bolesti a mírnění dalších projevů onemocnění. Zdravotní sestry provádějí u nemocného 
odborné ošetřovatelské úkony, jako je aplikace léků, infuzí, převazy ran, zaučí rodinu v péči o 
nemocného, využití kompenzačních pomůcek. Kvalifikovaný sociální pracovník poradí 
s administrativou (vyplnění žádosti o příspěvek na péči aj.), zapůjčením pomůcek, 
zprostředkováním doplňujících služeb. Celý tým pracovníků z několika oborů se stará i o 
blízké, kteří o nemocného pečují, aby zvládli těžké období jejich života. Díky profesionální 
paliativní péči tak může nemocný strávit závěrečné období života co nejkvalitněji a v kruhu 
rodiny, svých blízkých. 
Ostatní sociální služby jsou určené všem, kteří se z nejrůznějších důvodů dostali do obtížné 
sociální situace a potřebují pomoc se zajištěním vlastní soběstačnosti.  Sociální pracovníci 
v domácnostech zajistí pomoc s hygienickými úkony, polohováním, stravováním, pomohou 
s nákupy, přípravou jídla, základním úklidem apod. I tyto služby společnost nabízí 24 hodin 
denně. Umožní tím lidem, kteří doma o nemocné pečují,  nezbytný odpočinek ve večerních 
hodinách nebo i o víkendu. 
V příštích měsících rozšíří společnost své služby o ambulanci paliativní medicíny a léčby 
bolesti, služby standardní domácí zdravotní péče a psychologickou poradnu. Nabídka těchto 
služeb je závislá na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami.  
Společnost RUAH o.p.s. sídlí v domě s pečovatelskou službou na Tyršově ul. 2061 
v Benešově. Více informací najdete na www.ruah-ops.cz.  
RUAH o.p.s. vznikla v roce 2012 oddělením části péče poskytované sdružením O.S.TŘI, 
které provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Po odchodu zakladatelky hospice 
MUDr. Terezy Dvořákové se obě společnosti dohodly na oddělení lůžkových a terénních 
služeb. MUDr. Tereza Dvořáková tak bude ve společnosti RUAH o.p.s. navazovat na 10 let 
zkušeností se službou domácího hospice, kterou poskytovala pacientům v regionu 
Benešovska. Tým zkušených odborníků nabízí pacientům služby vysoce kvalitní po stránce 
odborné i lidské.   
 
Mgr. Marta Vacková 
ředitelka RUAH o.p.s. 
tel: 773 628 142 
mail: vackova@ruah-ops.cz 
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Spot Čistá řeka Sázava získal cenu Žihadlo 
2012 v rozhlasové kategorii 

 
Spot „Čistá řeka Sázava“, kterým společnost Posázaví o.p.s. letos zvala dobrovolníky k tradičnímu 
jarnímu úklidu hladiny a břehů řeky Sázavy, zvítězil v rozhlasové kategorii soutěže Žihadlo 2012 o 
nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Tuto soutěž již šest let pořádá obecně prospěšná organizace 
Neziskovky.cz. 
 
„Úspěch v soutěži je pro nás obrovským zadostiučiněním i prestiží. Dokázali jsme obstát v konkurenci 
velkých celoplošných kampaní, a to díky hlasům odborné veřejnosti. Moc si toho vážíme,“ řekla 
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Spot vznikl ve spolupráci s agenturou Art 
Shock s.r.o., která zastupuje zpěvačku Anetu Langerovou. Právě Anetin hlas v něm zval dobrovolníky 
k úklidu řeky. Aneta Langerová je už několik let patronkou projektu Čistá řeka Sázava a do jejího 
úklidu se sama aktivně zapojuje.  
 
Porota letos hodnotila rekordních 74 kampaní 42 organizací, což je vůbec nejvyšší počet v celé historii 
soutěže. Například loni podalo přihlášku do soutěže 23 organizací. "Vysvětluji si to celkově větším 
povědomím o soutěži a její rostoucí prestiží. Zároveň si ale myslím, že velký počet kvalitních kampaní, 
které letos soutěžily, odráží také schopnost neziskových organizací přizpůsobit se ztíženým finančním 
podmínkám, v nichž v současné ekonomické krizi fungují. Dobrá komunikace a propagace jsou 
podmínkou pro to, aby dosáhly na finanční zdroje a mohly dál pokračovat ve své prospěšné práci," 
uvedl Marek Šedivý, ředitel obecně prospěšné organizace Neziskovky.cz, organizátora soutěže. 
 
Poprvé v historii soutěže byly letos hodnoceny nejen české, ale také slovenské kampaně. Soutěže se 
mohly zúčastnit neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace), které zviditelnily veřejně prospěšný 
projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září 2011. V odborné porotě zasedli zástupci 
médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Kromě kreativního zpracování porotci 
hodnotili i celkovou logistiku kampaní, jejich zacílení a dopad. 
 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a poprvé letos byla v internetovém hlasování udělena i Cena 
veřejnosti. Nejlepší televizní reklamou byl vyhlášen spot "Celé Česko čte dětem" stejnojmenné obecně 
prospěšné společnosti. Tato kampaň získala první místo také v kategorii tištěná reklama. V kategorii 
internetových projektů porota vybrala kampaň "Rok Jinak 2012" Nadace Vodafone ČR. Cenu 
veřejnosti, která byla letos udělena vůbec poprvé, obdržela kampaň "Respekt" obecně prospěšné 
společnosti Domov Sue Ryder.  
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
 
Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
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Práce v Lesích ČR pokračují bez přerušení - 
všechny pětileté smlouvy od roku 2013 jsou 

již uzavřeny  
a finišuje rovněž uzavírání smluv na 

územích po LESS& FOREST 
 
Hradec Králové, 20. listopadu 2012 – Lesy ČR v minulém týdnu podepsaly poslední 
pětileté smlouvy na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 
2013+“. Podnik tak v dostatečném předstihu ukončil veřejnou zakázku, která zajistí 
kontinuální pokračování prací v lesích v nejbližším období.  
V současné době také finišují práce na zajištění prací na 29 smluvních územních 
jednotkách, kde došlo k ukončení smluv s LESS & FOREST s.r.o. Lesnické činnosti 
budou do konce května příštího roku dočasně zajištěny smluvními partnery vybranými 
formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). Lesy ČR současně uveřejnily 
předběžné oznámení nutné pro vyhlášení otevřeného výběrového řízení na těchto 29 
jednotkách. Výběrové řízení bude zahájeno v polovině prosince. Smlouvy z tohoto řízení 
budou uzavírány s účinností od 1. 6. 2013 a to na dobu od 7 měsíců do 4 let a 7 měsíců. 
Veškeré kroky Lesy ČR řeší striktně podle zákona o veřejných zakázkách.  
V rámci veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 
2013+“ se soutěžilo o pětileté smlouvy na zajištění lesnických činností na celkem 31 
smluvních územních jednotkách a to na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017. V rámci tohoto 
tendru Lesy ČR uzavřely se smluvními partnery celkem 30 smluv. Na jedné části veřejné 
zakázky došlo ke zrušení tendru. Práce zde do doby ukončení nového otevřeného řízení 
dočasně zajistí partner vybraný formou JŘBÚ.  
Na 29 jednotkách po LESS & FOREST již byly vyhodnoceny nabídky v JŘBÚ a 
v současnosti jsou uzavírány smlouvy s vítězi tohoto řízení, kteří budou zajišťovat nezbytně 
nutné lesnické činnosti do doby ukončení nového otevřeného zadávacího řízení. K dnešnímu 
dni bylo v těchto JŘBU podepsáno již 12 smluv. Zbytek smluv by měl být uzavřen do konce 
listopadu.  
Lesy ČR tak úspěšně pokračují v soutěžích lesnických zakázek formou tzv. senátního 
systému, kdy se každoročně soutěží jedna pětina území spravovaného Lesy ČR. Pětileté 
zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje 
a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru. Senátní systém 
navíc umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží a dává 
příležitost i těm zájemcům, kteří v předchozích soutěžích neuspěli.  

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR, Tel.: +420 724 813 301 
E-mail: Boublik@lesycr.cz  
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Rozsah dopravní obslužnosti na Benešovsku 
se příští rok nezmění 

 
Dopravní obslužnost na Benešovsku by měla příští rok zůstat zachována na stávající úrovni, žádné 
spoje by se neměly rušit. Obce by na ni měly stejně jako dosud přispívat podle počtu obyvatel 
přihlášených k trvalému pobytu. Shodla se na tom pracovní skupina sdružení BENE-BUS, které 
pomáhá organizovat dopravní obslužnost v regionu. Konečné slovo bude mít valná hromada sdružení, 
řekl místopředseda BENE-BUSu Martin Kadrnožka. 
 
„Zjistili jsme, že stávající systém platby je nejoptimálnější a doporučíme ho valné hromadě ke 
schválení. Chceme zachovat stávající systém platby na hlavu podle počtu trvale přihlášených 
obyvatel. Nepředpokládáme ani změnu ceny,“ dodal Martin Kadrnožka. 
 
Pracovní skupina BENE-BUSu vznikla před rokem a jejím hlavním úkolem bylo kromě vyhodnocení 
způsobu platby za dopravní obslužnost také posouzení efektivity spojů, případně navržení úpravy 
linek. „Schůzky v regionech ukázaly, že obce si raději připlatí, než by rušily spoje. Prioritou je tedy 
zachovat stávající dopravní obslužnost, nebo ji naopak rozšířit,“ uvedl Martin Kadrnožka. 
 
BENE-BUS také s napětím očekává výsledek jednání o sestavení nové krajské vlády. „Nevíme, jak to 
dopadne, ale až bude ustavena nová krajská rada, vstoupíme do jednání s krajem a budeme 
požadovat, aby převzal financování některých spojů,“ konstatoval Martin Kadrnožka.  
 
BENE-BUS je důležitým partnerem při jednáních se Středočeským krajem, který ze zákona zajišťuje 
dopravní obslužnost v regionu. Příspěvky na ni ale kraj rok od roku snižuje. Situace se vyhrotila v roce 
2011, kdy kraj kvůli nedostatku peněz prosadil zrušení 48 autobusových spojů v regionu. Zbylých 
téměř 100 spojů zachránily obce sdružené ve svazku BENE-BUS tím, že zvýšily svůj příspěvek ze 120 
Kč na 170 Kč na obyvatele ročně. Před rokem kraj také vypověděl všem autobusovým dopravcům 
smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě a vyhlásil nové výběrové 
řízení. Po zatčení Davida Ratha letos v květnu a následné změně ve vedení kraje byly výpovědi 
staženy a původní smlouvy zůstaly v platnosti. Plánované výběrové řízení bylo pozastaveno. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace: 
Martin Kadrnožka, tel.: 724 187 943, e-mail: kadrnozka@mestotynec.cz 
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Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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