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Lhůta pro příjem žádostí o přímé platby 
a další dotace skončí 15.května 

23.4.2012, Zdroj: MZe 

Tisková zpráva – Již od 16. dubna přijímá Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) 
jednotné žádosti o dotace na přímé platby a plošná opatření v rámci Programu rozvoje 
venkova (PRV). Kromě klasického papírového podání mohou zemědělci žádost podat 
také elektronicky. Z pohledu žadatelů je letos nově připraveno elektronické podání přes 
Portál farmáře, které je jednodušší a uživatelsky komfortnější než elektronické podání 
pomocí datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny SZIF, které bylo 
užívané již v minulých letech.  

Lhůta pro podání jednotných žádostí skončí 
15. května. Předpokládaný objem finančních 
prostředků vyplacených na opatření v rámci 
Jednotné žádosti v roce 2012 je 29,5 mld 
Kč. 

Ministr zemědělství Petr Bendl na dnešní 
tiskové konferenci uvedl, že je elektronická 
komunikace ze strany farmářů stále 
žádanější a resort se snaží na tuto poptávku 
reagovat. „V rámci snižování 
administrativní zátěže, na kterém Ministerstvo dlouhodobě spolupracuje i s Antibyrokratickou 
komisí, se snažíme v maximální míře redukovat složitost a rozsah povinností, které 
zemědělcům ukládáme. Bez žádostí to nepůjde nikdy, ale kdo má dobrý vztah k počítačům, ten 
elektronickou komunikaci bezpochyby ocení. Internetoví žadatelé budou mít třeba příležitost 
kdykoli sledovat aktuální stav vyřizování žádostí, které podali. Samozřejmě i nadále můžou 
lidé žádosti osobně donést, nebo poslat poštou na příslušnou Agenturu pro zemědělství a 
venkov,“ řekl ministr. 

Dotace dostanou farmáři v rámci těchto opatření: 

• Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS)  

• Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory)  

• Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)  

• Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě  

• Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO)  

• Oddělená platba za cukr  

• Oddělená platba za rajčata  

Zmíněná zvláštní podpora na citlivé sektory se v letošním roce podstatně rozšiřuje. „V letech 
2010 a 2011 mohli tyto dotace získat pouze zemědělci, kteří chovají krávy na mléko. Od 
letoška o ně mohou požádat i ti, kteří pěstují chmel a brambory na výrobu škrobu, ale také 
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chovatelé telat masného typu a ovcí nebo koz pasoucích se na travních porostech. Celková 
výše této podpory může letos dosáhnout až 800 milionů korun,“ uvedl ministr Petr Bendl. 

Počet žádostí podaných zemědělci se v uplynulých letech zvyšuje. V roce 2008 jich bylo 
podáno 23 500, rok poté necelých 25 000, v roce 2010 přes 26 000 a loni necelých 27 000. 

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

 Podmínky podání žádosti o jednotlivé typy plateb 

SAPS 

O Jednotnou platbu na plochu (SAPS) zemědělsky obhospodařované půdy může požádat 
fyzická i právnická osoba. Pozemky musí být evidovány na žadatele v evidenci využití 
zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) minimálně od podání žádosti do 
31. srpna současného roku. 

LFA 

Méně příznivé oblasti (LFA) podporuje dotacemi Program rozvoje venkova. Peníze jsou 
určené na pozemky s  travním porostem, které leží v LFA. Pozemky musí být evidovány na 
žadatele v LPIS minimálně od podání žádosti do 30. září daného roku. 

NATURA 2000 na zemědělské půdě 

Příspěvek je určený pro pozemky s travním porostem v oblastech, kde žije ptactvo, ve 
významných přírodních lokalitách a zároveň na územích 1. zóny národních parků nebo 
1. zóny chráněných krajinných oblastí. Pozemky musí být evidovány v LPIS minimálně od 
podání žádosti do 30. září. 

Oddělená platba za cukr (SSP) 

Platba se vyplácí na tuny cukrovky podle smluv z hospodářského roku 2005/2006. Žadatel 
nemusí řepu cukrovku pěstovat v současné době, protože jde o platbu historickou. Podmínkou 
pro úspěšného žadatele je přiznání platby SAPS v daném roce.  

Oddělená platba za rajčata (STP) 

Platba se vyplácí na tuny rajčat podle smluv 2006/2007. Žadatel nemusí rajčata pěstovat 
v současnosti. Podmínkou je přiznání SAPS v současném roce. 

AEO 

Podmínkou platby na agroenvironmentální opatření je, aby byl žadatel zapojený do pětiletých 
závazků do titulů Ekologické zemědělství, Integrovaná produkce, Ošetřování travních 
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porostů, Zatravňování orné půdy, Pěstování meziplodin a Biopásy. Většina těchto opatření 
dobíhá, letos je možné vstoupit jen do opatření Zatravňování orné půdy. 

Zvláštní podpora na citlivé sektory: 

• Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka se poskytuje chovatelům 
zvířat, která jsou na hospodářství evidovaná k 31. březnu daného roku.  

• Nově může získat žadatel zvláštní podporu na telata masného typu, pokud na hospodářství 
registrovaném v ústřední evidenci vykáže narození telete od 1. dubna loňského roku do 
letošního 31. března.  

• Letos poprvé se vyplácí zvláštní podpora na bahnice, nebo kozy pasené na travních porostech 
evidovaných v LPIS nejméně od 15. května do 11. září příslušného roku a na hospodářství 
registrovaném v ústřední evidenci.  

• podporu se může nově ucházet i žadatel, který pěstuje brambory pro výrobu škrobu. Pozemek 
musí být v evidenci LPIS minimálně od podání žádosti do 31. října daného roku.  

• Nově bude poskytována platba na pozemky s kulturou chmelnice, na nichž je pěstována 
aromatická odrůda chmele. Tyto pozemky musí být evidovány na žadatele v LPIS minimálně 
od data podání žádosti do 31. prosince daného roku.  

TOP-UP 

Národní doplňkové platby (TOP-UP) letos nejsou součástí Jednotné žádosti. Pokud se do 
konce roku podaří získat na ně prostředky, uskuteční se samostatné kolo podávání žádostí. 

Přílohy 

• Prezentace k jednotné žádosti (PDF, 401 KB)  

 
Evropská komise by měla dohlédnout na 

to, aby všichni chovatelé prasat v EU 
dodrželi novou směrnici 

27.4.2012 

Tisková zpráva – Jednání o Společné zemědělské politice (SZP), konkrétně podpoře 
malých a mladých farmářů, přímých platbách a zastropování byla témata, ke kterým 
zástupci České republiky vystoupili na čtvrtečním zasedání Rady ministrů pro 
zemědělství a rybářství Evropské unie (EU) v Lucemburku. Hovořili také o tom, že 
Evropská komise (EK) by neměla tolerovat nedodržování směrnice o ustájení prasnic 
platné od roku 2013. Náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček rovněž požádal, 
aby se EU intenzivně věnovala vymahatelnosti vzájemného informování členských států 
o nezávadnosti potravin, která se, např. v případě kauzy s polskou solí projevila jako 
nedostatečná. 
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Česká republika v souvislosti s aktuálními případy používání technické soli a falšování 
vaječné moučky v Polsku přednesla na jednání Rady návrh, aby Rada i EK vyjasnily jednotný 
přístup k rozsahu poskytovaných informací a jednotnou interpretaci jejich obsahu. Česko také 
navrhlo stanovit jednotná pravidla, která by EK umožňovala vymáhat po členských státech 
informace, na které mají dotčené země dle evropských pravidel nárok. 

„Klíčem k vzájemné důvěře a kvalitnímu fungování systému bezpečnosti potravin je 
v případě propuknutí aféry rychlé, dostatečné a transparentní poskytování informací. Způsobit 
nedorozumění a ohrozit důvěryhodnost může i nejednotná interpretace sdílených informací,“ 
řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Pokud jde o dodržování směrnice o ochraně prasat v členských státech potvrdila EK, že ne 
všechny členské státy jsou na dobré cestě s naplněním požadavků. „V souvislosti se situací, 
která nastala po letošním 1. lednu v chovech nosnic, se jasně ukázalo, že nejednotnost 
vymáhání závazků vede k deformování společného trhu a zneužívání situace. Proto současný 
stav vnímáme jako silně znepokojující signál a chceme, aby Komise v případě skupinového 
ustájení prasnic a prasniček nastolila nulovou toleranci neplnění závazků a v žádném případě 
neumožnila posouvat termíny pro jejich dodržení,“ vysvětlil ministr Bendl. Podle české 
agrární diplomacie by tolerance nedostatečného plnění požadavků směrnice kromě jiného 
narušila rovnost podmínek členských států a poškodila producenty těch států, které své 
povinnosti – stejně jako ČR – splní. 

V diskuzi o návrhu nařízení pro přímé platby zemědělcům, Česko podpořilo, aby byly přímé 
platby lépe cíleny a nezvyšovaly administrativní náklady. Proto i nadále principiálně odmítá 
zastropování přímých plateb. Přivítalo upravené návrhy definice aktivního farmáře, 
které respektují specifika jednotlivých členských států. A to tak, jak se v polovině dubna 
shodlo Gremium MZe pro koncepční otázky a reformu Společné zemědělské a rybářské 
politiky. 

Česká republika požaduje, aby podpory vázané na produkci reagovaly na specifické situace 
citlivých sektorů a byly řešeny za stejných podmínek ve všech členských státech. Požaduje 
také, aby platby pro oblasti s přírodními znevýhodněními byly postaveny na dobrovolném 
rozhodnutí členského státu. „Také platba pro mladé farmáře a schéma pro malé farmáře jsou 
natolik specifické, že rozhodovat o nich by měl samostatně příslušný členský stát,“ řekl 
ministr Bendl.   

Zdroj: MZe 

 
Praha bude hostit mezinárodní 

konferenci AQUA 2012 
 

Tisková zpráva – Kulatý stůl ministra zemědělství na téma Kvalita rybího masa bude 
jednou z akcí, která se uskuteční v rámci mezinárodní konference AQUA 2012. Od 1. do 
5. září se uskuteční v Praze a jejím partnerem za Českou republiku bude Ministerstvo 
zemědělství a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 

 5



Budějovicích. Konferenci spoluorganizuje každých šest let Evropská akvakulturní 
společnost (EAS) a Světová akvakulturní společnost (WAS).  

„Vzhledem k tomu, že jde o jedinečnou mezinárodní událost v akvakultuře a já dlouhodobě 
usiluji o posílení role hlavně sladkovodní akvakultury na poli Evropské unie, převzal jsem nad 
celou akcí záštitu. Je to ojedinělá akce, které se tradičně účastní více než dvě tisícovky lidí z 
celého světa. Pro nás je poctou ji hostit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Účastníky kulatého stolu budou zástupci Ministerstva zemědělství, profesních sdružení a 
významní odborníci z řad výzkumných pracovišť a univerzit z celého světa. Budou hovořit 
například o kvalitě rybího masa a jeho prospěšnosti pro lidské zdraví, hygienické kvalitě masa 
sladkovodních ryb a o tom, jakými způsoby lze zkvalitnit rybí maso pro konzumenty. 

Rybí maso obsahuje řadu látek, které jsou pro člověka nezbytné, ale lidský organismus si je 
sám vytvořit nedokáže. Jsou v něm biologicky vysoce hodnotné bílkoviny a tuky. Kvalita 
tuku v potravinách živočišného původu je jedním z důležitých faktorů, který má vliv na 
rozvoj civilizačních chorob, jde především o kardiovaskulární onemocnění, obezitu a 
diabetes. Vyvážená dieta se zastoupením ryb přispívá k prevenci onemocnění srdce a cév, u 
dětí podporuje zdravý růst a vývoj tělesných tkání. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

Farmářské slavnosti podporují spolu s 
Ministerstvem kvalitní české potraviny 

a jejich cestu k zákazníkům 
23.4.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství i letos podpořilo seriál Farmářských 
slavností, jejichž hlavním cílem je prezentace prodeje ze dvora. V plánu je celkem 6 akcí 
na farmách, které vybrala Asociace soukromého zemědělství ČR. 

„Lidé často nevědí, že v jejich nedalekém okolí působí 
zemědělec, u nějž si přímo na statku nebo farmě – tedy ve 
dvoře – mohou koupit kvalitní a čerstvé zemědělské produkty. 
Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě věnuje podpoře 
kvalitních českých potravin a způsobům, jak je dostat 
k zákazníkům. Farmářské slavnosti do takových snah plně 
zapadají,“ říká k projektu ministr zemědělství Petr Bendl. 

Takzvaně „ze dvora“ můžou sedláci prodávat malé množství 
živočišných i rostlinných produktů například čerstvé králičí maso, syrové mléko, včelí 
produkty, čerstvá vejce, zvěřina a čerstvé drůbeží maso, ovoce a zelenina. „Prodej ze dvora 
umožňuje veterinární zákon. Producent však musí zaručit, že nebude ohrožena bezpečnost 
finálního produktu a výroba proběhne v podmínkách, které zaručují zdravotní nezávadnost 
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potravin. Ty pak samozřejmě kontrolují naše dozorové orgány, Státní veterinární správa a 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,“ dodává ministr Bendl. 

„Kromě podpory prodeje si od Farmářských slavností slibujeme, že přivedou lidi z měst – a 
dnes už bohužel i mnohé z venkova – na statek, který není jenom kulisou, ale je autentickým 
fungujícím hospodářstvím. V žádném z vybraných míst nejde o nefunkční skanzeny, ale o 
prosperující moderní podniky. Chceme návštěvníkům ukázat, jak a v jakých podmínkách 
vznikají zemědělské produkty, jak žije a podniká farmářská, selská rodina. Z loňských 
slavností víme, že pro návštěvníky, a to nejen pro děti, ale také pro mnoho dospělých, je to 
první zkušenost tohoto druhu,“ říká předseda ASZ Josef Stehlík. 

Farmářská slavnost je proto celodenní rodinnou akcí, jejíž doprovodný program se výrazně 
zaměřuje na děti a usiluje o obnovení vztahu české veřejnosti k venkovu, krajině a půdě. 
Letos se jich uskuteční celkem šest: 

• 28. 4.   Stanislav Bůžek, Chlumeček u Křemže, okres České Budějovice  
• 19. 5.   Stanislav Němec, Radonice, okres Praha-východ  
• 16. 6.   Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, přírodní areál Zlobice u Lipůvky, okres Brno  
• 1. 9.     Jan Sochor, Dolany u Opatovic nad Labem, okres Pardubice  
• 15. 9.   Cyril Kosík, Tvrdonice, okres Břeclav  
• 6. 10.   Vladimír Pešta, Bor u Sedlčan, okres Příbram  

V Programu rozvoje venkova, což je dotační program z evropských zdrojů, je jedno z opatření 
(I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským) zaměřeno na podporu výroby 
potravin a krmiv za účelem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví. Podporu lze poskytnout zejména na technologické investice vedoucí ke zlepšení 
zpracování produktů a jejich skladování, na nákup zařízení přímo souvisejících s finální 
úpravou, balením a značením výrobků a s monitorováním jejich kvality. Informace k těmto 
formám podpory poskytujea žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond 
(www.szif.cz). 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

Studenti ISŠ Příbram se učí 
praxi ve zrekonstruované 

restauraci 
25.4.2012  
 

 
 

Studenti Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram mají 
zrekonstruovanou školní restauraci Uran. 
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Žáci si tak mají kde nacvičit práci kuchaře, číšníka či cukráře. Nové prostory tak nabídnout 
možnost vyzkoušet si učební obory v praxi a s vylepšenou restaurací budou spokojeni jak žáci 
a učitelé, tak i zákazníci. Dřívější restaurace totiž byla velmi nevyhovující, v letních měsících 
se podobala spíše sauně. Rekonstrukce se týkala prostor kavárny, restaurace, vestibulu, toalet 
pro ženy a celého systému vzduchotechniky vč. rekuperace, zastínění oken a proběhla celková 
obměna interiéru prostor pro zákazníky pro příjemnější a útulnější restauraci. 
 
Z celkových nákladů ve výši 16 mil. bude dotací Regionálního operačního programu Střední 
Čechy proplaceno 12,02 mil. Kč.  
 
Zdroj: Středočeský kraj 
 

 

Klasa a Regionální potravina na 
mezinárodním veletrhu Víno a 

Delikatesa 

27.04.2012 
 
Praha 27. dubna 2012 – Ve dnech 25. - 27. dubna proběhl na Výstavišti v pražských 
Holešovicích již 15. mezinárodní veletrh Víno&Delikatesy. Mezi třemi sty vystavovateli 
nechyběl ani Státní zemědělský intervenční fond, který zde představil delikatesy oceněné 
značkou KLASA a Regionální potravina. 

Návštěvníci mohli ochutnat hned několik jedinečných potravin z českých i moravských 
regionů. Nechyběly sýry, slané moučníky, přírodní šťávy a ani medovina či speciální druhy 
piva. Za Regionální potravinu se zde prezentovala Farma Dolenec, Mlékárna Olešnice, 
Tvarůžková cukrárna z Loštic, Jankar Profi. Za značku kvality KLASA se prezentovalo 
celkem šest výrobců: Linea Nivnice a.s., Vitaminátor s.r.o., Pekařství Valašské frgály s.r.o., 
Polabské Mlékárny a.s., Pekařství Josef Rýdl s.r.o., a Pivovar ZUBR, a.s.  

Na expozici proběhlo i několik ocenění vinařů. Cenu premiéra ČR za nejúspěšnější víno 
získal Ryzlink rýnský ročník 2009 od Znovínu Znojmo, Pohár ministra zemědělství převzal v 
kategorii bílých vín taktéž Znovín s Tramínem červeným 2009 a v kategorii červených vín 
vinařství Tanzberg Mikulov s vínem Cabernet Sauvignon 2007. Letošní novinkou bylo 
udělování Poháru primátora Prahy pro nejlepší víno ze zahraničí, který získal maďarský 
výrobce Finet s vínem Tokaji Aszú 5 puttonyos.  

Petr Hlavatý 
tiskový mluvčí SZIF  
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Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ 

 Vážení pěstitelé, zpracovatelé, šlechtitelé a další zájemci,  

přijměte naše pozvání k tradiční prohlídce odrůdových pokusů Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského s odborným a nezávislým výkladem. Letos lze na řadě 
lokalit sledovat výraznou odrůdovou reakci ozimých plodin na průběh povětrnostních 
podmínek zimy 2011/2012.  

Těšíme se na Vaši účast.  

 stanice den hodina telefon email 

  

Lednice 7.6. 9:00 737 267 283 mariana.kreckova@ukzuz.cz 

  

Pusté Jakartice 7.6. 9:00 737 267 290 pavel.riemel@ukzuz.cz 

  

Chrlice 12.6. 9:00 737 267 238 tomas.jan@ukzuz.cz 

  

Čáslav 14.6. 9:00 737 267 285 radek.brom@ukzuz.cz 

  

Hradec nad Svitavou 15.6. 9:00 737 267 271 pavel.riha@ukzuz.cz 

  

Jaroměřice nad Rokytnou 15.6. 8:30 737 267 248 bohumil.vitek@ukzuz.cz 

  

Uherský Ostroh 15.6. 9:00 737 267 293 bronislav.moricky@ukzuz.cz 

  

Chrastava 21.6. 9:00 737 267 296 alena.jahodova@ukzuz.cz 

  

Žatec 21.6. 9:00 737 267 289 martin.olsan@ukzuz.cz 

  

Vysoká 26.6. 9:30 737 267 298 ivan.kokes@ukzuz.cz 

  

Želešice 27.6. 8:00 737 267 238 tomas.jan@ukzuz.cz  

 Zdroj: www.UKZUZ.cz 

 

 9

http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164788-2-Lednice.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164796-2-Puste+Jakartice.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164784-2-Chrlice.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164740-2-Caslav.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164780-2-Hradec+nad+Svitavou.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164786-2-Jaromerice+nad+Rokytnou.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164800-2-Uhersky+Ostroh.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164782-2-Chrastava.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164806-2-Zatec.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164804-2-Vysoka.aspx
http://www.ukzuz.cz/Folders/Articles/164808-2-Zelesice.aspx
http://www.ukzuz.cz/


Zbytky z krávy zahrabal… a teď aby se bál 
 
26.04.2012 
 
Domácí porážka skotu je možná, ovšem za dodržení podmínek daných veterinárním zákonem.  
 
Úmysl uskutečnit domácí porážku skotu starého do 24 měsíců musí chovatel oznámit místně 
příslušné krajské veterinární správě. A další a podstatná podmínka je, že odpad, tj. střeva, 
hlava atd., jinak řečí úřední vedlejší živočišné produkty, musí být předány k tzv. neškodnému 
odstranění do asanačního podniku. 
 
Veterinární inspektoři kontrolují plnění podmínek, které veterinární zákon ukládá těm, kdo 
doma porážejí skot pro vlastní potřebu. V Pardubickém kraji však zjistili, že jeden chovatel 
nahlásil porážku až den poté, když ji už provedl, odpady nepředal asanačnímu podniku, ale 
zahrabal je a část dobytčích útrob dal sežrat masožravcům (psům). A poražený kus navíc ani 
neodhlásil do centrální evidence poražený kus. Tak takhle tedy ne!  
 
Chovatel porušil ustanovení veterinárního zákona, zákona o šlechtění a plemenitbě, i Nařízení 
č. 999/2001 a 1069/2009. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a 
dotyčný chovatel bude muset počítat s uložením pokuty a s případnou následnou kontrolou v 
případě další domácí porážky skotu. 
 
O tomto případu hovoříme proto, že jednak není první, jednak porušení předpisů je vážnější 
(porušení zákona veterinárního i zákona o šlechtění a plemenitbě). Považujeme tedy za dobré 
upozornit chovatele, kteří pro vlastní potřebu skot na hospodářství porážejí, aby dbali 
předpisů.  
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
 
 

Informační magazín vydává:  
 
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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