
 
Informační magazín č. 7/2013 

 
Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou 
podmíněnosti platný pro rok 2013" 

Také v letošním roce je vydávána příručka seznamující zemědělce s požadavky, jejichž 

plněním je podmíněno poskytování vybraných podpor. Závazné jsou zejména pro 

žadatele o přímé platby, některé podpory Osy II Programu rozvoje venkova a některé 

podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. 

V roce 2013 jsou požadavky podmíněnosti rozšířeny o požadavky vztahující se k ochraně 

zvířat. 

Jedná se tak o poslední etapu rozšíření požadavků podmíněnosti, jejichž uplatňování přispívá 

k ochraně životního prostředí, k ochraně zemědělské půdy, k zajištění potravinové 

bezpečnosti a v neposlední řadě také k zajištění dobrých životních podmínek hospodářských 

zvířat. 

Nově doplněnými požadavky tak jsou minimální požadavky na ochranu telat, minimální 

požadavky na ochranu prasat a požadavky na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské 

účely. 

Novinkou pro letošní rok je také úprava znění GAEC 2. V rámci pravidel pěstování 

širokořádkových plodin na silně nebo mírně erozně ohrožených půdách je povolena výjimka, 

že podmínky standardu nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha 

zemědělské půdy. 

Více informací se dozvíte v příručce ZDE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://eagri.cz/public/web/file/231149/Kontrola_podminenosti_2013_final.pdf


Na prvních Farmářských 
slavnostech letošního roku byla i  
Středočeská Regionální potravina 
 
 
Letošní první Farmářské slavnosti se konaly ve Středočeském kraji na farmě rodiny 

Sýsových v Novotinkách. V sobotu 18. května byl tak zahájen třetí ročník projektu 

Ministerstva zemědělství a Asociace soukromého zemědělství ČR.  

Prostřednictvím Farmářských slavností MZe propaguje zemědělství a regionální výrobky. 

Letošní novinkou Farmářských slavností byla ochutnávka potravin, které získaly značku 

Středočeská Regionální potravina. K ochutnání byla Milovická uzená kýta s kostí (výrobce: 

FIALA Milovice), Haťovský sýr s bílou plísní (výrobce: Mlékárna Kopecký), Frantík 

(výrobce Řeznictví a uzenářství U Dolejších), Bohemia mošt jablečný (výrobce: Bohemia 

Apple), Milko ovocný tvaroh ( výrobce: Polabské mlékárny), Dobřejovický vdolek 

(výrobce BAGETY STAP), Med květový (výrobce Zelená Bohdaneč), Sedm kulí a světlé 

speciální pivo d’Este (výrobce: Pivovar Ferdinand). 

Na farmě rodiny Sýsových byla pro děti připravena Farmářská stezka s osmi stanovišti her a 

kvizů o farmaření a životě na farmě. Akcí provázela skupina HOP TROP. 

        

        Text a foto: Bc. Gabriela Jeníčková 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regionální konference bude jednat o 
strategii rozvoje Posázaví 

 
Stanovení priorit rozvoje regionu Posázaví na období 2014–2020 je na programu regionální 

konference, která se uskuteční 11. června od 10 hodin v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. 

Výsledkem jednání bude návrh strategie, jejímž cílem je zlepšení kvality života v Posázaví. 

Strategie je současně důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci 

projektů v regionu. 

  

Regionální konference se může zúčastnit každý, komu není osud Posázaví lhostejný. „Zveme 

na ni starosty obcí, podnikatele i zástupce neziskových organizací, přijít ale může kdokoliv, 

kdo se cítí být místním aktérem. Každý má možnost ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech 

investovat. Zda se bude pokračovat ve stavbě nových hřišť a spolkových domů, opravách 

návsí, obnovách alejí, nebo zda se více zaměříme na podporu komunitního života, vzdělávání 

obyvatel nebo podporu služeb a podnikání,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. 

Bohunka Zemanová. 

 

Regionální konferenci pořádá společnost Posázaví o.p.s. a Místní akční skupina (MAS) 

Posázaví, jejíž činnost Posázaví o.p.s. koordinuje. Přípravu strategie odstartoval anketní 

průzkum na začátku roku 2012. Jeho prostřednictvím mohli obyvatelé regionu vyjádřit svá 

přání a náměty ke zlepšení života v obcích. Do ankety se zapojili obyvatelé 62 ze 70 obcí 

ležících na území MAS Posázaví a sešlo se v ní 2 725 podnětů. Podle jednotlivých témat byly 

rozděleny do 30 oblastí a ke každé z nich proběhly veřejné diskuse. Výsledky těchto 

oborových setkání vyhodnotil Programový výbor MAS Posázaví, jehož členy jsou zástupci 

veřejné správy a podnikatelského a neziskového sektoru. Sestavili podklady pro jednání 

regionální konference. Návrh Integrované strategie rozvoje regionu Posázaví, který z ní 

vzejde, během letošního podzimu projednají zastupitelstva obcí regionu. 

   

První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 

2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období 

Evropské unie 2007–2013. Strategie se zaměřuje na zachování a zhodnocení přírodního a 

architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel 

do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. 

K jejímu naplnění výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky 
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němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská 

hřiště, opravit kapličky a hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné 

stezky. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lesy ČR vyhlásily tendr na zajištění 
lesnických činností na období 2014 - 
2018 
  

Hradec Králové, 29. května 2013 – Státní podnik Lesy ČR nadále s časovým předstihem 
pokračuje v zajišťování potřebné péče o spravované lesní porosty. Proto dnes Lesy ČR 
vyhlásily otevřené zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. 
ledna 2014, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 31 částí (smluvních územních 
jednotek - SÚJ). Jedná se o dobu pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. 
Vyhlášená veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem dříví 
„při pni“ – 2014+“ byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Zadávací řízení 
proběhne plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
  
 „V praxi tak pokračujeme v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy každoročně 
soutěžíme jednu pětinu území spravovaného Lesy ČR. Tento senátní systém umožňuje 
každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. 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,“ připomíná 
ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.  
  
Lhůta pro doručení žádostí o účast je do 13. srpna 2013, do 10 hodin. Poté bude na ředitelství 
Lesů ČR v Hradci Králové následovat veřejně přístupné otevírání obálek s nabídkami. Jedná 
se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Hodnotícím kritériem 
bude nabídková cena. 
  
Na základě vyhodnocení zkušeností z předchozích období dochází v tomto tendru k některým 
dílčím změnám. Počet soutěžených SÚJ se zvýšil na 31. Na dotčených SÚJ současně dojde ke 
zvýšení podílu prodeje dříví prostřednictvím aukcí na stojato z 20 na 25 %. Smluvnímu 
partnerovi dále odpadne povinnost obchodovat část vyrobeného dříví na komoditní burze. 
„Zvýšení počtu SÚJ zvýší šance na úspěch ve veřejné soutěži především menších lesnických 
společností,“ vysvětluje Michal Gaube.  
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V zájmu otevřenosti navíc vedení Lesů ČR v průběhu března a dubna již podruhé uskutečnilo 
veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám této veřejné zakázky. Všichni zájemci 
nejen z řad lesnických firem mohli posílat své náměty a připomínky, kterých se nakonec sešlo 
celkem 77. Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak 
jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení LČR o lesnické 
činnosti účastní. „Všechny obdržené náměty jsme detailně analyzovali a zhruba jednu třetinu 
z nich jsme skutečně v připravovaných smlouvách zohlednili. Jsem přesvědčen, že tento krok 
přispěje ke stabilizaci smluvních vztahů,“ podotýká Michal Gaube. 
  
Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

První jarní vycházka v nově vysázených 
alejích 

  

  

V pátek 24. května 2013 byl slavnostně zakončen v Nebovidech u Kolína projekt „ 

PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY II“. Projekt se mohl realizovat díky grantovému 

programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, který podporuje rozvoj regionu, ve kterém 

působí. MAS Podlipansko,o.p.s. získalo podporu z tohoto programu ve výši 220 000,- Kč 

a zapojilo 13 obcí ze svého území do projektu.  V těchto obcích bylo celkem vysázeno 

555 stromů z toho 379 ovocných stromů starých odrůd.  

Na projektu vždy spolupracovala místní samospráva, občanská sdružení, dobrovolníci a další 

zájmové spolky. Z grantu a finanční spoluúčasti obcí byl zakoupen výsadbový materiál. 

 Realizace výsadby proběhla v říjnu a listopadu roku 2012. V květnu 2013 byl projekt 

ukončen „První jarní vycházkou“ do nově vysázených alejí. Vycházka byla spojena 

s odbornou přednáškou arboristy na téma péče o stromy v krajině.  

Všem, kteří se projektu účastnili, patří velké poděkování. Do budoucnosti přejeme 

pěknou procházku pod stromy, tam kde jste doma. 

                                                                                                        za MAS Podlipansko, o.p.s. 

                                                                                                               Kateřina Hejduková  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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42. Mistrovství floristů České republiky 
- Děčínská kotva 2013 

  

Ve dnech 15. – 19. května 2013 se v prostorách jižního křídla děčínského zámku uskutečnil 
již 42. ročník nejprestižnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů České 
republiky – Děčínská kotva 2013. 
  
Celá akce byla součástí projektu „Floristika čtyřmi smysly“, který byl financován 
z prostředků Evropské unie v rámci podpory z Fondu malých projektů EUROREGIONU 
ELBE/LABE. 
  
Soutěž se konala v rámci Děčínských slavností a proběhla pod záštitou ministra zemědělství 
Petra Bendla, ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského, hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka, prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby a prezidenta Sdružené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR pana Václava Poláška. 
  
Hlavními organizátory soutěže byla Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, Svaz květinářů a floristů ČR a statutární město Děčín. 
  
Samotná soutěž se odehrála 15. a 16. května 2013. Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích, 
juniorské, kde se představili studenti středních zahradnických škol, a seniorské, kde se o 
vítězství utkali profesionální floristé a studenti vysokých škol. 
  
Soutěž tvořily čtyři soutěžní disciplíny, jež spojovalo nosné téma letošního ročníku, kterým 
byla „Pocta Otto Wichterlemu“, připomínající 100. výročí narození tohoto významného 
světového vědce a vynálezce českého původu. Je mimo jiné otcem moderních měkkých 
kontaktních čoček, které dnes nosí miliony lidí po celém světě. 
  
První tři disciplíny: „Čistá jako sklo“ – svatební floristika, „Růžové brýle“ – tajná práce a 
„Kytice pro zrakově postiženou osobu“ – vázaná kytice soutěžící tvořili v prvním dnu 
soutěže, poslední nejnáročnější soutěžní úkol „Pocta Otto Wichterlemu“ – prostorové 
květinové aranžmá vytvořili 16. května 2013. 
O vítězství bojovalo 9 soutěžících v kategorii junior a 12 soutěžících v kategorii senior. 
  
Na slavnostním galavečeru byli za přítomnosti vzácných hostů –zahraničních diplomatů 
Victora Juliána Hernándeze Leóna, velvyslance Bolívarovské republiky Venezuela, Fermina 
Gabriela Quinonese Sancheze, chargé d´affaires Kubánské republiky, Slobodana Srdanoviče z 
rady Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny a domácích představitelů – hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka, předsedy kontrolního výboru a člena Zastupitelstva ÚK Ing. 
Vladislava Rašky, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a členky 
Zastupitelstva ÚK Ing. Dagmar Waicové, poslance Parlamentu ČR Jaroslava Foldyny a 
rovněž za účasti zástupců hlavních organizátorů - primátora statutárního města Děčín 
Františka Pelanta, ředitele Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín – Libverda Ing. Libora Kunteho, Ph.D. a předsedy Svazu květinářů a floristů 
ČR Ing. Jiřího Horáka, vyhlášeni vítězové každé ze čtyř soutěžních disciplín. Na závěr 
galavečera byli vyhlášeni celkoví vítězové v obou soutěžních kategoriích a byl jim udělen 
titul juniorský Mistr Florista ČR a Mistr Florista ČR v kategorii senior. 
Celkovým vítězem v kategorii junior se stala studentka České zahradnické akademie Mělník 
Nela Novotná, která zároveň získala titul Mistr Florista ČR v kategorii junior. 
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V seniorské kategorii si celkové vítězství a titul Mistr Florista ČR odnesl Martin Rubeš za 
společnost Flowerbed s.r.o. 
Cenu děkana Zahradnické fakulty MENDELUse sídlem v Lednici  za inovaci v aranžování 
květin si odnesl Martin Horáček z Květinového studia Bubeníčková s.r.o. 
Zvláštní cenu vydavatelství Profipress za nejkreativnější aranžmá získala Jindřiška Kadrnková 
z děčínského květinářství Květiny Jindřiška. 
  
Velkou poctou byla možnost přivítat na slavnostním galavečeru manželku Otty Wichterleho, 
paní Lindu Wichterlovou, která předala Cenu o nejlepší aranžmá na téma „POCTA OTTO 
WICHTERLEMU“ Veronice Linhartové ze Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, kterou sama ze všech soutěžních prací na téma Pocta 
O. Wichterlemu vybrala. 
  
Další výsledky pro jednotlivé disciplíny a kategorie najdete na webu Svazu květinářů a 
floristů ČR: www.svazkvetinaruafloristu.cz  
  
Slavnostním večerem hudebně prováděli kapela Základní školy Na stráni YxesJoke z Děčína, 
mezinárodně úspěšná, zrakově postižená klavíristka Ráchel Skleničková a hlavní hudební 
hvězdou večera byla populární zpěvačka Petra Janů. 
  
V pátek 17. května se za nepostradatelné pomoci Ing. Jarmily Neugebauerové, Ph.D., Ing. 
Jiřího Martinka, Ph.D., studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a 
vyučujících ze Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín–
Libverda – Ing. Olgy Fojtíkové, Karolíny Žáčkové a Dany Tiché uskutečnil zážitkový den pro 
zrakově postižené spoluobčany ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a 
slabozrakých ČR.  
Této výjimečné události se účastnilo více než 50 zrakově postižených občanů České republiky 
a na 20 zrakově postižených z Německa, kteří si měli možnost vytvořit vlastní květinové 
aranžmá z aromatických rostlin, ochutnat jedlé květiny a zeleninu a pocvičit svůj hmat a 
důvtip prostřednictvím velkých florálních objektů ze Zahradnické fakulty MENDELU  se 
sídlem v Lednici. 
  
Návštěvníkům z řad laické veřejnosti pak byly v prostorách jižního křídla děčínského zámku 
zpřístupněny soutěžní práce k prohlídnutí v sobotu 18. května a v neděli 19. května. Výstavu 
během dvou dní navštívilo skoro 7 500 obyvatel Děčína, ale i zájemci z širokého okolí. 
  
Letošní ročník 42 mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva se velmi vydařil i díky sponzorům. 
Již nyní se můžeme těšit na další ročník. 
 

Ing. Jiří Horák 

předseda SKF ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chovatelům můžeme pomoci ještě více 
 
 
Chovatelé hospodářských zvířat se mohou spolehnout na účinnou pomoc veterinářů nejen při 
záchraně zvířat před povodněmi, ale i při jejich návratu, byla-li evakuována. Jde totiž o to, že 
je třeba zkontrolovat, zda nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, popřípadě 
uloženého krmiva. Vyplavení odpadů, kontaminace ropnými látkami apod., to vše je 
nebezpečné. 
 
Státní veterinární správa nyní umožní chovatelům hospodářských zvířat v rámci běžné 
preventivní činnosti prověřit vzorky vody z používaných zdrojů napájecí vody. Všechny 
odběry vzorků zajistí na vyžádání inspektoři krajských veterinárních správ a vyšetření budou 
provedena ve státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci.  
 
Smyslem této akce, o které rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, 
je možné problémy a potíže diagnostikovat co možno nejdříve a předejít rizikům nákaz či 
dokonce otrav, a tím chovatelům podstatně zjednodušit život. Podmínkou je, aby dotyčný 
chovatel, kterého „se dotkla“ velká voda, kontaktoval místně příslušnou krajskou veterinární 
správu. 
 
Obdobným způsobem budou veterinární inspektoři operativně prověřovat také zatopené 
potravinářské závody a sklady, a to jak z hlediska posouzení narušení zdravotní nezávadnosti 
surovin a potravin a jejich neškodného odstranění, tak i následné očisty provozů, sanitace a 
dezinfekce. 
 
Všechna tato opatření podniká Státní veterinární správa, aby se předcházelo ohrožení zdraví 
lidí i hospodářských zvířat. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rok 2012: hospodářsky nejúspěšnější rok 

v historii Lesů ČR 

Hospodářský výsledek: 5,478 miliardy korun 

Podíl lesnických činností na HV vyšší o 

plných 5% 
  

Hradec Králové, 22. května 2013 - Další zlepšení hospodaření zaznamenal v roce 2012 
státní podnik Lesy ČR. Auditovaný hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním se 
v roce 2012 ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil o 203 miliony korun a dosáhl výše 
5,478 miliard korun, což je nejvíce za celou dobu existence podniku. „Lesy ČR prokázaly 

 8



schopnost být stabilním, výrazně ziskovým a ekonomicky výkonným státním podnikem. Z 90 
% je hospodářský výsledek tvořen naší hlavní činností, lesnickým hospodařením, což je 
oproti roku 2011 navýšení o celých 5 %,“ podotýká Michal Gaube, pověřený řízením 
Lesů ČR.  
Výborné hospodářské výsledky umožnily Lesům ČR dále navýšit objem volných finančních 
prostředků na současných 17 miliard korun. „Lesy ČR jsou ještě letos připraveny odvést část 
těchto prostředků do státního rozpočtu a to ve výši minimálně 6 miliard korun,“ doplňuje 
Michal Gaube. 
Úspěšné hospodaření Lesů ČR oceňuje také Ministerstvo financí a Generální finanční 
ředitelství. Lesy ČR se již druhý rok za sebou zařadily do žebříčku TOP 20 společností, které 
státnímu rozpočtu odvedly nejvíce finančních prostředků na dani z příjmu právnických osob. 
Za  rok 2012 se Lesy ČR umístily na 8. místě, ve srovnání s rokem 2011 je to zlepšení o sedm 
míst.   
  
V kvalitním hospodaření Lesy ČR pokračují i v prvních měsících roku 2013. Za období leden 
až duben dosáhl hospodářský výsledek výše 2,56 miliard korun. „Dosažené HV potvrzuje 
standardní fungování Lesů ČR a také připravenost podniku investovat další finanční 
prostředky do péče o les, oprav a výstaveb lesních cest i správy vodních toků.,“ konstatuje na 
závěr Michal Gaube. 
  
Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

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

Zaplavené potraviny nejíst! 
 
 
Snad není takového, kdo by nepamatoval povodně před 11 lety, proto je možná zbytečné 
varovat před nebezpečím potravin kontaminovaných povodňovou vodou. 
Přesto považujeme za vhodné zopakovat, že potraviny, které přišly do styku s vodou ze 
záplav, nejen mohou být, ale opravdu jsou kontaminovány! Voda vypláchla všechny kanály, 
septiky, žumpy, přetekly i čističky odpadních vod. Jedinou výjimkou mohou být konzervy, 
které je možné pečlivě umýt, pokud ve vodě neležely moc dlouho. 
Nebezpečí kontaminace se ale týká také krmení pro zvířata, sena, siláží, senáží, 
granulovaného krmiva v pytlích a v zásobnících i steliva! Je třeba všechno pečlivě 
zkontrolovat! 
Vodou narušené potraviny a krmení je třeba zlikvidovat. Po zkušenostech z roku 2002 většina 
provozovatelů sklady v předstihu vyprázdnila. Nicméně případné škody bude možné zjistit, až 
opadnou vody. Větší množství vodou narušených potravin je možné neškodně odstranit v 
asanačních podnicích.  
Pracovníci krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze situaci pečlivě 
sledují a podílejí se na řešení krizových situacích i v krizových štábech krajů a v 
povodňových komisích a to samozřejmě i jako součást integrovaného záchranného systému, 
kam patří též zajišťování případného neškodného odstranění uhynulých zvířat, popřípadě 
znehodnocených potravin a také následná dezinfekce zařízení.  
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Veterináři se také podílejí na organizování evakuace chovaných hospodářských zvířat. Dosud 
tak bylo zachráněno 180 selat v Jihočeském kraji, 150 krav a 53 koní v Ústeckém a všichni 
koně na území Prahy (222) a více než 1000 zoozvířat, ve Středočeském kraji 15 koní a 20 
ovcí a v Plzeňském 4 telata a 5 koní. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zemědělci letos podali rekordní počet 
Jednotných žádostí o dotace 

elektronicky 

Tisková zpráva – Zemědělci letos podali rekordní počet Jednotných žádostí o dotace. Na 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jich dosud přišlo 28 791, zatímco v loňském 

roce to bylo celkem 27 830. Letos naprostá většina zemědělců podala žádost elektronicky 

s pomocí pracovníků regionálních odborů SZIF. Žadatelé tak využili jednoduší způsob 

zaslání žádosti, který začal letos nově fungovat.  

Elektronické podání Jednotných žádostí vítězí. Pohodlný a jednoduchý způsob, který 

umožňuje poslat žádost prostřednictvím online aplikace Portál farmáře za pomoci pracovníků 

regionálních odborů SZIF (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov) letos využilo přibližně 

80 % (23 330 žádostí) žadatelů. Loni to bylo pouhé 1 % (375 žádostí) z celkového počtu 

žádostí. 

„Elektronické podání jsme maximálně zjednodušili. Od letošního roku ho mohli přes aplikaci 

Portál farmáře zaslat žadatelé i bez zaručeného elektronického podpisu. Stačilo, když k 

elektronicky vyplněné žádosti zaslali potvrzení o podání, anebo ho jednoduše přímo podepsali 

na místním pracovišti SZIF. Jak je vidět, tak změnu zemědělská veřejnost uvítala,“řekl ministr 

zemědělství Petr Bendl. 

Dalším způsobem, jak žádost podat, bylo přinést ji osobně na místně příslušné pracoviště 

regionálního odboru SZIF (letos bylo takto podáno 5 317 žádostí), poslat ji poštou (53 

žádostí), e-mailem (5 žádostí) nebo přes datovou schránku (86 žádostí).  Vydávání rozhodnutí 

o poskytnutí dotace by mělo být zahájeno v obvyklém termínu, tedy začátkem finančního 

roku Evropské unie v druhé polovině října 2013. 
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„Na základě letos podaných Jednotných žádostí rozdělíme mezi příjemce přibližně třicet 

miliard korun. Konečnou částku může ještě ovlivnit vývoj směnných kurzů,“ řekl ministr Petr 

Bendl. 

Řádný termín pro odevzdání žádostí začal 16. dubna a skončil 15. května, nicméně žadatelé 

ještě mohou využít 25 denní lhůtu pro pozdní podání žádosti s jednoprocentní sankcí za každý 

pracovní den. Konečný počet žádostí se tak ještě může nepatrně změnit. 

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří farmáře a zemědělské podniky 

v rámci Jednotné žádosti u těchto opatření: 

·         Jednotná platba na plochu (SAPS) 

·         Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 

·         Zvláštní podpora na tele masného typu 

·         Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech 

·         Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 

·         Zvláštní podpora na chmel 

·         Oddělená platba za cukr (SSP) 

·         Oddělená platba za rajčata (STP) 

·         Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA) 

·         Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě 

·         Agroenvironmentální opatření (AEO) 

Tiskové oddělení MZe 

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