
                                                                      
1 

 

 

Informační magazín č. 1/2015 

 

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se 

rozšiřuje o další subjekty  

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce 

zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně 

registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, 

hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.  

Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být 

odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné 

na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, 

kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým 

podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby 

jsou přípustné. 

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž Seznam je zveřejněn na internetu 

finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 

Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje 

správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč. 

Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na 

internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz. 

Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. 

Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná 

23. 1. 2015 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4_DR.pdf
http://www.financnisprava.cz/
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daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně 

registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, 

jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. 

Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny 

plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu 

přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení. 

Ing. Petra Petlachová, ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí Odboru komunikace 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou vyhlášku 

o cestovních náhradách. 

Tuzemské stravné 

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní 

cesty stravné nejméně ve výši: 

 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 

 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty 

jim náleží stravné ve výši: 

 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 

 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Pokud vám jako zaměstnanci bude – během pracovní cesty – poskytnuto bezplatné jídlo, 

přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: 

 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 

 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
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Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá: 

 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 

Nová průměrná cena pohonných hmot 

Zákoník práce také nově stanovil průměrnou cenu za jeden litr pohonné hmoty, a to na:  

 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

 36,10 Kč u motorové nafty. 

Náhrada za používání silničních motorových vozidel 

Jestliže na pracovní cestu jedete svým soukromým vozidlem, náleží vám základní náhrada a 

náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pozor však – náhradu za použití vašeho 

automobilu si nemůžete nárokovat, pokud jej použije bez souhlasu zaměstnavatele. 

Zákoník práce tedy nově určuje základní náhrady za 1 km jízdy na výši: 

 nejméně 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek, 

 nejméně 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel. 

Pokud použijete k pracovní cestě i svůj přívěs k silničnímu motorovému vozidlu, zaměstnavatel 

vám sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. 

Zvýšila se i sazba základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů, a to na 

dvojnásobek sazby 3,70 Kč. Těmto zaměstnancům bude tedy náležet nejméně 7,40 Kč. 

Zdroj: vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad 

Zahraniční stravné se pro rok 2015 řídí vyhláškou č. 242/2014 Sb. 

Zdroj: Finanční správa 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/19905/Vyhlaska_328_2014.pdf
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708
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Nejvýznamnější změny u daně z příjmů fyzických osob a 

plátců daně od 1. 1. 2015 

Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u daně z 

příjmů fyzických osob a plátců daně. 

Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů 

a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 593/1992 

Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rezervách“), a který je technickou novelou zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 

344/2013 Sb. V následujícím textu je uveden stručný přehled nejzásadnějších změn u fyzických 

osob a plátců daně. 

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční 

agentury práce 

Dochází ke změně v § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP, a to „kdo je plátcem ze 

závislé činnosti“ v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly. 

Český ekonomický zaměstnavatel, tj. uživatel pronajatých pracovníků, v situaci, kdy jsou mu 

pronajati pracovníci zahraniční agenturou práce se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském 

státě Evropské unie (EU) nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (EHP), která má 

na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování 

zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, již nebude od 1. 1. 

2015 v postavení plátce daně ve vztahu k těmto pronajatým zaměstnancům. Povinnosti plátce 

daně v těchto případech od tohoto data plní organizační složka (stálá provozovna) zahraniční 

agentury práce, která je formálně právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců. 

Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, zdaňuje se jako doposud, tzn. u 

ekonomického zaměstnavatele. 

Zdanění příspěvků zaměstnavatele a zamezení snižování daňového základu poplatníka v 

případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění 

Dochází k úpravě ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 a § 15 odst. 6 zákona. Daňové 

zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke 

stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, 
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a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. 

V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a 

poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč. 

Pokud k výběru dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před skončením 

doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinností poplatníka dodanit: 

 příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené, 

 částky, o které si snižoval svůj daňový základ, a to za zdaňovací období, kdy k výběru 

došlo a v uplynulých 10 letech, počínaje rokem 2015. 

Zápůjčky od zaměstnavatele 

Do § 6 odst. 9 zákona bylo doplněno nové písm. v), kterým se omezuje osvobození 

majetkového prospěchu plynoucího zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených 

zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele. 

Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zaměstnanci zdaní jako příjem ze závislé 

činnosti, se vypočte pouze z částky přesahující stanovený limit. 

Zdaňování vybraných autorských honorářů srážkovou daní 

Dle § 7 odst. 6 zákona budou opět samostatným základem daně příjmy autorů za příspěvky do 

novin, časopisu, rozhlasu nebo televize podléhajícím srážkové dani tak, jak tomu bylo do konce 

roku 2013, oproti roku 2013 došlo ke změně výše příjmů z původních 7 000 Kč na 10 000 Kč 

dle § 7 odst. 6 zákona - platí pro zdaňovací období 2015. 

Paušální výdaje pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti 

V § 7 odst. 7 zákona se nově omezuje maximální výše výdajů z příjmů dle písm. a) a b). Platí 

pro zdaňovací období roku 2015. 

paušální 

výdaj 

dle   ustanovení 

zákona 
maximální odpočet 

80 % § 7 odst. 7 písm. a) 
1,6 mil Kč (80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 

2 mil. Kč) 
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60% § 7 odst. 7 písm. b) 
1,2 mil. Kč (60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 

2 mil. Kč) 

Rodinný závod 

Do § 13 zákona je zapracována úprava týkající se osob, které se podílejí na provozu 

rodinného závodu. 

Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu je dle tohoto ustanovení spolupracující 

osobou. Stejně je možné rozdělit příjmy a výdaje mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, 

a to za splnění podmínek stanovených v § 13 zákona. 

Slevy na dani 

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby 

pobírající starobní důchod. Na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již 

za roky 2013 a 2014. V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené 

důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze 

závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně 

osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne 

ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. 

V § 35ba odst. 1 zákona se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za 

umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky 

jsou blíže specifikovány v § 35bb zákona) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to 

u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o 

roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé 

vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za 

umístění dítěte (mimo stravného). Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje 

za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle 

školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné 

zařízení jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje 

mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím 

nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací 

období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení 
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péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění 

vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. 

Daňové zvýhodnění 

V § 35c odst. 1 zákona došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované 

dítě. Smyslem úpravy je zajištění nároku podle § 35c zákona na daňové zvýhodnění na více 

dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové 

diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“. 

Ve výši na jedno dítě: 13 404 Kč ročně /měsíčně 1 117 Kč 

Ve výši na druhé dítě: 15 804 Kč ročně/měsíčně 1 317 Kč 

Ve výši na třetí a další dítě: 17 004 Kč ročně/ měsíčně 1 417 Kč 

 Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro 

účely tohoto ustanovení (§ 35c a § 35d zákona) dohromady. 

 Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale 

jedná se o dohodu poplatníků. 

 V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro 

zdaňovací období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 24. 

V zákoně je dále v § 35c upřesněno, že: 

 za vyživované dítě se nově považuje i dítě, které přestalo být z důvodu nabytí plné 

svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči (tj. péče, která nahrazuje péči rodičů), 

jestliže nadále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem a 

soustavně se připravuje na budoucí povolání, 

 dále se v § 35c zákona upřesňuje, že jde-li o daňové zvýhodnění na dítě druhého z 

manželů, k uplatnění nároku postačí, aby toto dítě s nevlastním rodičem žilo ve 

společně hospodařící domácnosti. Jedná-li se však, ale o vlastního vnuka nebo vnuka 

druhého z manželů, je třeba, aby poplatník nejen s tímto vnukem žil ve společně 

hospodařící domácnosti, ale další podmínkou pro uplatnění prarodičem je, aby jeho 

rodiče neměli „dostatečné příjmy“, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na toto dítě 

uplatnit, 
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 zahrne-li poplatník příjmy zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkou podle 

zvláštní sazby daně do ročního základu daně v daňovém přiznání, tyto příjmy se 

započtou do limitu pro výplatu daňového bonusu stanoveného ve výši šestinásobku 

minimální mzdy, 

 v § 35c odst. 5 zákona se rozšiřuje skupina poplatníků (daňových nerezidentů), která 

může v rámci daňového přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, a to o rezidenty 

Lichtenštejnska. Dále se v tomto ustanovení z důvodu snížení administrativní zátěže 

poplatníků zrušuje povinnost dokládat pro účely uplatnění daňového zvýhodnění u 

daňových nerezidentů výši příjmů ze zdrojů v zahraničí na tiskopise vydaném 

Ministerstvem financí. Tito poplatníci mají i nadále povinnost výši zahraničních příjmů 

prokázat potvrzením zahraničního správce daně, forma však od roku 2015 není 

stanovena. 

 V souvislosti s výše uvedenými změnami byla upřesněna i ustanovení § 38k odst. 4 

písm. c), kde poplatník u zaměstnavatele nově prohlašuje, jaký je počet vyživovaných 

dětí v rámci jeho společné domácnosti (nutno posuzovat v kontextu § 35c odst. 6 

zákona) a nově je upraveno prokazování nároku v § 38l odst. 3 písm. c) zákona. 

Omezení možnosti uplatnění odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění 

pro nerezidenty, kteří jsou mimo státy EU a EHS. Od 1. 1. 2015 mohou odčitatelné položky, 

slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatnit pouze rezidenti EU a EHS, pokud splní současně 

podmínku 90% příjmů z České republiky. 

Zálohy 

Podle § 38a zákona zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti. Toto ustanovení se vztahuje 

jak na daňovou povinnost vzniklou před úmrtím zůstavitele, i na daňovou povinnost vzniklou 

ode dne úmrtí zůstavitele (včetně) do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti 

(včetně). 

Povinnost podat daňové přiznání 

V § 38g odst. 4 zákona dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha zákona. 

Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly 

zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2014 zvýšena o solidární zvýšení daně podle § 
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38ha zákona, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a zákona. Tomuto 

poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh. 

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost 

V § 38ga písm. b) zákona je doplněna úprava týkající se daňového přiznání podávané osobou 

spravující pozůstalost. Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové 

povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o 

pozůstalosti, nemůže uplatnit nezdanitelnou část základu daně, položku odčitatelnou od základu 

daně, s výjimkou daňové ztráty (§ 34 odst. 1 zákona), slevu na dani, daňové zvýhodnění. 

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti § 38ch a § 35d 

zákona 

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění se oproti zdaňovacímu 

období 2013 nemění (tzn. znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se nepoužije), z toho je 

zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 

31. 3. 2015, přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) 

spolu se mzdou za březen 2015. 

Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně podle § 38o zákona 

Ustanovení § 38o zákona je speciální ustanovení vůči § 250 daňového řádu. Ustanovení 

zabraňuje nepřiměřené tvrdosti v případech, kdy převážná část příjmů plyne ze závislé činnosti. 

Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu 

na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u 

daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu - platí pro zdaňovací období 

2015. 

Zvláštní ustanovení o penále podle § 38p zákona 

Do zákona o daních z příjmů byl v § 38p zákona nově upraven výpočet penále. Vychází se z 

částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci 

postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně poplatníkem uplatněny vyšší 

částky odčitatelných položek podle § 34 zákona (daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu 

a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání). 
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Úprava lhůt pro stanovení daně 

V případech, kdy zemědělský podnikatel nesplní podmínku pokračování v zemědělské činnosti 

po zákonem stanovenou dobu 3 let od doby převedení příslušného majetku, dochází k úpravě 

lhůt pro stanovení daně podle § 38r zákona. 

Nová oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů 

Nové ustanovení § 38v zákona zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob oznamovací 

povinnost týkající se osvobozených příjmů. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a 4a a také 

podle § 6 a § 10 zákona. Poplatník bude oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5 mil Kč 

(příjem se posuzuje jednotlivě), a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Oznámení nemá předepsaný tiskopis, lze jej 

učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. To neplatí pro případy, kdy si tyto 

informace může správce daně získat z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které 

zveřejní na úřední desce - platí pro zdaňovací období 2015. S nově zavedenou povinností 

souvisí pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu § 38w zákona. 

Zdroj: Finanční správa 

 

 

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné  

od 1. 1. 2015 

Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků 

porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve kterém jsou pro 

nadcházející rok s účinností od 1. ledna 2015 připraveny povinné požadavky na hospodaření 

a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro 

všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje 

venkova a některé podpory společné organizace trhu s vínem.  

Změny v podmínkách kontrol podmíněnosti pro nadcházející období, které bylo nutné provést 

s ohledem na změny související evropské legislativy, se dotýkají zejména odlišného uspořádání 

požadavků a standardů, některé požadavky a standardy nejsou již v nadcházejícím období 
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uplatňovány a v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu byly 

doplněny některé podmínky v souladu s již zmíněnou úpravou evropské legislativy. 

Požadavky a Standardy 

U stanovených požadavků a standardů k plnění podmínek podmíněnosti dochází k úpravě 

označení a změně číslování. 

Označení, na které jsme si již zvykli, zkratka SMR (Statutory Management Requirements) pro 

označení povinných požadavků na hospodaření, je nahrazena označením PPH (povinné 

požadavky na hospodaření). Dochází také ke změně označení standardů známých pod zkratkou 

GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions), které budou uváděny pod zkratkou 

DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). 

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 

2014 navazující požadavky 2015 

SMR 1 ochrana ptáků PPH 2 ochrana ptáků 

SMR 3 kaly pouze jako požadavky národní legislativy 

SMR 4 nitrátová směrnice PPH 1 nitrátová směrnice 

SMR 5 ochrana EVL PPH 3 ochrana EVL 

5a AEO hnojiva pouze jako požadavky PRV 

SMR 6 označování a evidence prasat PPH 6 označování a evidence prasat 

SMR 7 označování a evidence skotu PPH 7 označování a evidence skotu 

SMR 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 8 označování a evidence ovcí a koz 

8a AEO přípravky na ochranu rostlin pouze jako požadavky PRV 

SMR 9 přípravky na ochranu rostlin PPH 10 přípravky na ochranu rostlin 

SMR 10 zákaz používání hormon. látek PPH 5 zákaz používání hormon. látek 
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SMR 11 potravinové právo PPH 4 potravinové právo 

SMR 12 TSE PPH 9 TSE 

SMR 13 tlumení kulhavky a slintavky ukončení k 31. 12. 2014 

SMR 14 vezikulár. choroby prasat ukončení k 31. 12. 2014 

SMR 15 katerál. horečka ovcí ukončení k 31. 12. 2014 

SMR 16 ochrana telat PPH 11 ochrana telat 

SMR 17 ochrana prasat PPH 12 ochrana prasat 

SMR 18 ochrana hospodář. zvířat PPH 13 ochrana hospodář. zvířat 

Dále nejsou již zařazeny požadavky kalové směrnice (aktuální SMR 3) a požadavky na včasné 

oznamování nákaz u zvířat (aktuální SMR 13 – tlumení slintavky kulhavky, SMR 14 – tlumení 

některých nákaz a opatření týkající se vezikulární choroby prasat, SMR 15 – tlumení katarální 

horečky ovcí), a nebude tak v rámci podmíněnosti probíhat jejich kontrola. 

V rámci podmíněnosti nebudou také dále prováděny kontroly minimálních požadavků pro 

použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (aktuální 5a/AEO 1-6 a 8a/AEO 7-10) 

agroenvironmentálních opatření, které však zůstávají nadále platné pro splnění podmínek 

agroenvironmentálně-klimatických opatření v rámci Programu rozvoje venkova na období 

2014 - 2020. 

Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy jsou řešeny 

v rámci sedmi standardů, které se týkají: 

1. ochranných pásů podél vodních toků 

2. zavlažovacích soustav 

3. ochrany podzemních vod před znečištěním 

4. minimálního pokryvu půdy 

5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze 

6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť 
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7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin. 

Nadále nejsou v rámci Kontroly podmíněnosti uplatňovány podmínky minimální péče o travní 

porosty (aktuální GAEC 9) a zákazu přeměny kultury travní porost na ornou půdu tzv. rozorání 

(aktuální GAEC 8). Pravidla ochrany trvalých travních porostů jsou pro nové období SZP 

řešeny v rámci plnění podmínek pro poskytování přímých plateb (greening). 

Stručný přehled podmínek pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu: 

1. Dodržení ochranných pásů podél vodních toků  

Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného pásu podél vodních toků uvnitř i 

vně zranitelných oblastí: 

a) pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 

m od břehové čáry; 

a u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce 

nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem, a 

b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem 

ochrany vodních organismů od břehové čáry. 

2. Povolení pro užívání zavlažovacích soustav 

Standard obsahuje požadavek na držení povolení k nakládání s vodami pro uživatele 

technických zařízení k zavlažování tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, 

mechanickou nebo jinou energii. 

3. Ochrana podzemních vod před znečištěním 

Standard obsahuje požadavky stanovené § 38 a 39 vodního zákona k ochraně povrchových a 

podzemních vod a životního prostředí při manipulaci, skladování a vypouštění závadných látek. 

4. Zachování minimálního pokryvu půdy 

Standardem jsou stanoveny požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy na DPB 

převyšující 5 stupňů průměrné sklonitosti. Navrženo je pět způsobů plnění, ze kterých si bude 

mít možnost vybrat necelých 10 tisíc zemědělských subjektů hospodařících na výše uvedeném 

podílu zem. půdy. Možnostmi plnění tohoto standardu, které jsou definovány tak, aby 

zajišťovaly pokryv půdy, umožňovaly přípravu půdy pro další plodiny a současně a také 
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splňovaly podmínky Integrované ochrany rostlin. Čtyři z uvedených možností předpokládají 

minimální pokryv půdy zachováním strniště včetně podmítnutého nebo založením porostu 

ozimů nebo meziplodin a následně provedení případné jarní orby. Pátá možnost umožňuje 

provedení podzimní orby v jakékoli zemědělcem zvolené hloubce včetně hluboké orby a 

přenechání tohoto stavu až do jarního období. Tato možnost samotnou operaci orby doplňuje 

dalšími benefity pro zlepšení stavu půdy – zapravení hnojiv resp. doplnění organických látek. 

5. Dodržení minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze 

Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných plodin na mírně a silně erozně 

ohrožených půdách vymezených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). 

6. Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť 

Standardem je stanoven zákaz pálení bylinných zbytků a jsou stanoveny podmínky pro aplikaci 

hnojiv pro zachování úrovně organických složek v půdě. 

7. Zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin 

Standard upravuje povinnost nerušení a nepoškozování krajinných prvků včetně zákazu řezu 

v období od 31. března do 1. listopadu a povinnost regulace invazních rostlin. 

Systém vyhodnocování 

Pro účely hodnocení při zjištění porušení stanovených podmínek bude i dále platit, že za méně 

závažná tzv. zanedbatelná porušení bude možné neuložit sankci (snížení dotace) v případě, že 

žadatel splní uložená nápravná opatření. 

Zdroj: MZe ČR 

 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích 

20.1.2015 

Výsledky veřejné soutěže vyhlášené v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v 

zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015.  

Přílohy 
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 Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (PDF, 584 KB)  

 Odůvodnění změn v pořadí projektů (PDF, 241 KB)  

 Seznam použitých zkratek (PDF, 358 KB)  

  

Zdroj: Mze 

 

 

Informace pro příjemce národních dotací dle 

Zásad, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a 

§2d Zákona č. 252/1997 o zemědělství. 
  

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost předložit poskytovateli dotací tj. Ministerstvu 

zemědělství ČR do 15.2.2015 finanční vypořádání této dotace. 

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, který stanoví: „ Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci 

dotací a návratných finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, 

které stanoví ministerstvo vyhláškou.“ 

Příslušná vyhláška, tj. vyhláška MF č.52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 

fondem určuje termín pro předložení finančního vypořádání příjemcem dotace poskytovateli 

této dotace do 15. 2. následujícího rozpočtového roku . (Není tak již možné podat vypořádání 

za rok 2013 popř. další předchozí roky). 

Vypořádání se předkládá na tabulce, která tvoří přílohu č. 5 vyhl. č.52/2008 Sb., pro 

neziskové organizace tabulka č. 7. 

Tabulku najdete v následujícím odkazu- 

http://eagri.cz/public/web/file/355349/Vyhlaseni_vysledku_verejne_souteze_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355351/Oduvodneni_zmen_v_poradi_projektu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355353/Seznam_pouzitych_zkratek.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355349/Vyhlaseni_vysledku_verejne_souteze_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355349/Vyhlaseni_vysledku_verejne_souteze_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355351/Oduvodneni_zmen_v_poradi_projektu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355351/Oduvodneni_zmen_v_poradi_projektu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355353/Seznam_pouzitych_zkratek.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/355353/Seznam_pouzitych_zkratek.pdf
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http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-52-2008-sb-3583 

Tabulku je třeba doručit gesčnímu odboru Ministerstvu zemědělství zodpovědnému za 

příslušný dotační program (pro jednoduchost, zaslat útvaru MZe, který vydal rozhodnutí o 

poskytnutí dotace) nebo podat na příslušná pracoviště Krajské agentury pro zemědělství a 

venkov v jednotlivých okresech (bývalá oddělení AZV). 

Upozorňujeme, že při nesplnění této zákonné povinnosti, je Finanční úřad při případné 

kontrole oprávněn požadovat po kontrolovaném subjektu vratku celé vyplacené částky 

národních dotací vč. příslušného penále.  

KAZV Praha a Středočeský kraj 

 

 

Zpřesnění Pravidel opatření III. 4.1 Získávání dovedností, 

animace a provádění. 

Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání 

dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se 

budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní 

partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z 

důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové výzvy, aby dodatečně na 

příslušném Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu podala 

Hlášení o změně, opravenou soupisku a doklady k uskutečněným výdajům, a to nejpozději 

do 31. 3. 2015.  

Jedná se o následující zpřesnění:  

1. Změna kapitoly 11 Provádění změn – vyjmutí povinnosti hlášení akcí v rámci tréninkové 

výzvy ze specifického nahlašování změn u měkkých akcí. V případě již provedených korekcí a 

případně sankcí bude provedena náprava ze strany SZIF (stornování korekce, případně 

doplatek). V případě vyjmutí výdajů na tyto akce ze způsobilých výdajů před podáním Žádosti 

o proplacení, musí MAS dodatečně podat Hlášení o změně, opravenou soupisku a doklady k 

uskutečněným výdajům (účetní doklady, doklady o úhradě, zaúčtování, zápisy, fotky apod.).  

 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/vyhlaska-c-52-2008-sb-3583
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2. Změna kapitoly 13 Povinné výstupy projektu – zmírnění sankce při realizaci povinných 

výstupů. Nově budou mít místní partnerství povinnost zrealizovat alespoň 4 z 5 povinných 

výstupů. Za pochybení u jednotlivých povinných výstupů bude uplatněna korekce, případně i 

sankce z nařízení. Projekty, u nichž byla ukončena administrace z důvodu nesplnění jednoho z 

povinných výstupů, budou vráceny do administrace.  

3. S tím souvisí i formální úprava textu kapitoly 14 (14.3. Povinné přílohy předkládané při 

podání konečné Žádosti o proplacení, odrážka g)) - při nedoložení dokladů o dosažení 

povinných výstupů nebude ukončena administrace projektu, ale bude udělena korekce výdajů 

daného výstupu.  

4. Změna textu Přílohy 5 Postup při Realizaci tréninkové výzvy - za pochybení při realizaci 

tréninkové výzvy nebude ukončena administrace projektu, bude pouze uplatněna korekce na 

výdaje v rámci tréninkové výzvy.  

Aktualizované znění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění je zveřejněno 

v záložce „Ke stažení“.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

UPOZORNĚNÍ pro žadatele k podávání žádostí v rámci 

22. kola PRV 

V souvislosti s úpravou Pravidel pro žadatele pro 22.kolo příjmu žádostí (podopatření osy I), 

týkající se podávání žádostí o dotaci (viz Obecná část Pravidel, kapitola 5. Žádost o dotaci, 

zejména kapitola 5.2 Podání Žádosti o dotaci s přílohami k Žádosti o dotaci a kapitola 5.3 

Registrace Žádosti o dotaci s přílohami k Žádosti o dotaci), ze které vyplývá, že podáním 

Žádosti o dotaci je odeslání kompletně vyplněné Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu 

farmáře (bez podpisu žadatele/zmocněného zástupce), upozorňujeme žadatele, aby si 

řádně zkontrolovali uživatelské přístupy do Portálu farmáře. 

Informace o přidělených přístupech do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) 
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k jednotlivým účtům žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF, také 

na telefonních linkách Technické pomoci SZIF nebo na pracovištích Oddělení příjmu žádostí a 

LPIS (bývalé AZV – Agentury pro zemědělství a venkov). Na stejných místech může žadatel 

požádat o případné zablokování již nerelevantních přístupů. 

Zdroj: SZIF 

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá 

nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 

2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto 

finančních příspěvků. Významnou novinkou pro žadatele o poskytnutí finančního příspěvku 

podle hlavy I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb., je především povinnost registrace 

před poskytnutím příspěvku, nejpozději do 30. března 2015. 

Novelizací nařízení vlády č. 30/2014 Sb., dojde k následujícím změnám v poskytování 

příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti: 

S účinností od 1. ledna 2015: 

1. Žadatelé o poskytnutí finančního příspěvku na: 

 ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (hlava I), 

 obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (hlava II), 

 zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD, hlava III), 

 opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních 

vlivů (hlava IV) 

doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému 

úřadu ještě před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. března 

kalendářního roku, registraci žadatele, podanou na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 

11 nařízení vlády 30/2014 Sb., a také v textu nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (v částce č. 124, 

na straně č. 3835). 
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2. Žadatelé o poskytnutí příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) za 

podmínky poskytnutí dat LHP v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (hlava VII) 

doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému 

úřadu ještě před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. března 

kalendářního roku, registraci žadatele, podanou na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 

12 nařízení vlády 30/2014 Sb., a také v textu nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (v částce č. 124, 

na straně č. 3836). 

V registraci žadatel uvede (mimo jiné): 

 název podniku, 

 kategorii podniku (podle ustanovení přílohy I „Definice mikropodniků, malých a 

středních podniků" nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 

kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za 

slučitelné s vnitřním trhem), 

 popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory (nutno uvést v případě velkého 

podniku, pro posouzení motivačního účinku podpory) - výběrem z odpovědí uvedených 

ve formuláři, 

 předpokládaný požadavek na finanční příspěvek, a to jednotlivě podle předmětu 

příspěvku i celkem. 

3. Neposkytuje se finanční příspěvek na činnosti, prováděné v rámci či důsledku obnovy 

porostů po kalamitách, které byly financované prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR 

na období 2014 - 2020, a sice: 

 na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou první i opakovanou 

(hlava II, § 5 - 8), 

 na přirozenou obnovu MZD, umělou obnovu MZD síjí, umělou obnovu MZD sadbou 

první i opakovanou, zřizování nových oplocenek a individuální ochranu sazenic MZD 

proti zvěři (hlava III, § 13 - 16 a § 20 - 21), 

 na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou první i opakovanou, 

ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek, hnojení 

k jednotlivým sazenicím při výsadbě a výchovu lesních porostů do 40 let věku (§ 23 - 
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29), prováděné v rámci či důsledku obnovy lesů poškozených imisemi a lesů 

chřadnoucích vlivem antropogenních vlivů (hlava IV). 

4. K žádosti o finanční příspěvek na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí, umělou obnovu 

sadbou první i opakovanou v rámci obnovy lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích 

vinou antropogenních vlivů (hlava IV, § 23 - 26) se přikládá kopie části hospodářské knihy 

LHP, týkající se obnovované plochy. 

5. Neposkytuje se finanční příspěvek na ochranu lesa (hlava V). Podporu zakládání a 

obhospodařování semenných sadů nově řeší Zásady pro poskytování dotací na ochranu a 

reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2014 - 2018 (část B, bod 1.3.2 „Podpora 

semenných sadů a směsí klonů"). 

6. Žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (část třetí, hlava I - „Finanční 

příspěvky poskytované uživatelům honiteb" i hlava II - „Finanční příspěvky poskytované 

vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců") se v roce 2015 podávají také na předmět 

příspěvku splněný po 30. září 2014. Od roku 2016 se žádosti podávají po splnění předmětu 

finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně 

předcházejících uvedenému datu. 

S účinností od 1. října 2015: 

1. Neposkytuje se finanční příspěvek na odstranění porostů náhradních dřevin a mechanickou 

přípravu před výsadbou včetně rozhrnování valů (hlava IV, § 31 a § 32). Podpora těchto činností 

bude poskytována z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, operace 8.5.3 „Přeměna 

porostů náhradních dřevin". 

2. Finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích 

vinou antropogenních vlivů (hlava IV, § 23 - 29) se od 1. října 2015 poskytují na obnovovaných 

částech porostních skupin s celkovým zastoupením náhradních dřevin (Picea pungens, Betula 

spp., Larix spp., Pinus mugo) 0 - 40 % (včetně). 

Související odkazy 

 Nařízení vlády č. 308/2014 Sb.  

 

Zdroj: MZe ČR 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_narizeni-vlady-2014-308-novely.html
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Portál Farmáře - aktuálně zveřejněno /prosinec 2014 - leden 2015/ 

Výpočet intenzity PRV 

Vzhledem ke zvýšené zátěži systému způsobeného výpočty Intenzity chovu zvířat pro PRV byl 

u této funkcionality doplněn nový typ statutu výpočtu "Čeká na spuštění". Tento stav výpočtu 

znamená, že Vámi odeslaný požadavek na výpočet by systémem IZR přijat ke zpracování, a 

bude zpracován ihned po dokončení dříve zaslaných požadavků na výpočet intenzity PRV 

jinými chovateli. O výsledku výpočtu budete informováni e-mailem, popřípadě si průběh 

výpočtu můžete zkontrolovat později. Informace o požadovaném výpočtu se ukončením 

aplikace neztratí. Zároveň došlo k odstranění duplicitních požadavků na výpočet intenzity PRV. 

Za komplikace se omlouváme.  

 

13.1.2015 

Novela zákona o zemědělství – dopady změny kultury a identifikace DPB na žádosti o dotace 

AEO 

Na základě častých dotazů, zda přečíslování půdních bloků má nebo nemá dopad na podané 

žádosti o dotace sdělujeme následující: V případě změny identifikace dílu půdního bloku, ke 

které došlo na dílu půdního bloku v rámci titulu pěstování meziplodin nebo titulu biopásy, není 

nutné podávat žádost o změnu zařazení ani změnu žádosti o dotaci. Změnovou žádost není 

potřeba podávat ani v případě změny kultury z T na G. Tyto změny budou řešeny žádostí o 

změnu zařazení podanou v dubnu a květnu 2015. Bližší informace sdělí příslušný regionální 

odbor SZIF. 

 

8.1.2015 

Změny služeb LPI_HPB01D, LPI_HPB01E a LPI_HPB01F (novela zákona o zemědělství) 

S ohledem na změnu identifikace DPB, která proběhla u cca. 25% DPB v souvislosti s účinností 

novely zákona o zemědělství došlo k rozšíření odpovědí služeb LPI_HPB01D, LPI_HPB01E a 

LPI_HPB01F - úprava je v přidání nového nepovinného elementu do odpovědi služby 

(PUVODNICTVEREC, PUVODNIZKOD). Definiční soubory WSDL jsou aktuálně dostupné 

na testovacím prostředí - odkaz je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/novinky/vypocet-intenzity-prv.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/novela-zakona-o-zemedelstvi-aeo.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/novela-zakona-o-zemedelstvi-aeo.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/novinky/zmeny-ve-wsdl-u-sluzeb-lpi-hpb-2.html
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31.12.2014 

Dopady novely zákona o zemědělství - Evidence zemědělských podnikatelů 

Novelou zákona č. 179/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů došlo k legislativním úpravám, jejichž přehled je k dispozici po kliknutí na 

nadpis novinky. 

 

31.12.2014 

Nové formuláře pro Evidenci zemědělských podnikatelů 

Na základě novely zákona č. 252/1997 Sb. (zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 

252/1997 Sb.), byly zveřejněny nové verze formulářů pro zápis a doplnění změn v evidenci 

zemědělských podnikatelů. 

 

20.12.2014 

Dopady novely zákona o zemědělství - registr LPIS 

1. 1.2015 vejde v účinnost novela zákona o zemědělství. MZe touto cestou informuje veřejnost 

o dopadech této novely na funkčnost základního zemědělského registru LPIS. Přehled změn je 

uveden po kliknutí na nadpis článku. 

 

19.12.2014 

Kompatibilita registrů a aplikací s webovými prohlížeči 

Z důvodu omezení podpory tzv. modálních oken ze strany výrobců některých prohlížečů jako 

je např. Google Chrome se může v některých případech stát (např. v Registru přípravků na 

ochranu rostlin, Centrálním registru vodoprávní evidence, Registru ekologických podnikatelů, 

Přehledu pozemkových úprav aj. /celý seznam uveden po kliknutí na nadpis novinky/), že 

aplikace nebude fungovat v plném rozsahu. Ve výše uvedeném případě doporučujeme využít 

prohlížeč Internet Explorer ve verzi 10 nebo 11, který modální okna nadále podporuje. Zajištění 

kompatibility registrů a aplikací MZe s ostatními prohlížeči, nepodporující modální okna, bude 

řešena v rámci rozvoje registrů v průběhu roku 2015. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/novinky/dopady-novely-zakona-o-zemedelstvi-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/novinky/nove-formulare-pro-ezp.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/dopady-novely-zakona-o-zemedelstvi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/aktuality/kompatibilita-registu-a-aplikaci-s.html
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16.12.2014 

LPIS - aktualizace ortofotomap - východní část ČR 

V registru LPIS došlo k aktualizaci leteckých snímků/ortofotomap na východní části území ČR. 

 

15.12.2014 

Úpravy v Registru zvířat 

V Registru zvířat (IZR) je upravena funkcionalita objednávek ušních známek a duplikátů ušních 

známek pro skot, ovce a kozy, kdy je umožněno zapsat poznámku chovatele, která je předávána 

v objednávkách výrobcům ušních známek. Změna je zohledněna v uživatelské příručce, která 

je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky. 

 

11.12.2014 

Úpravy v aplikaci Registr přípravků na ochranu rostlin 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský informuje odbornou veřejnost, že v aplikaci 

Registr přípravků na ochranu rostlin lze nově vyhledávat jednoduchým způsobem přípravky, 

které mají určité omezení při použití vegetačního pásu. Další informace jsou dostupné po 

kliknutí na nadpis novinky.  

Zdroj: MZe ČR 

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun, Poštovní 4, Příbram - Zdaboř                                                                                                   

Pozvánka na seminář Ing. Bohumíra Holečka 

na téma 

     1. změny a úpravy zákona o účetnictví v roce 2014 a nově od 1. 1. 2015 

     2. změny a doplňky zákona o dani z přidané hodnoty 

     3. změny v zákoně o spotřebních daní v roce 2015 

     4. další úpravy platných předpisů pro právnické osoby v roce 2015, 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/vychod-cr-2014.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/novinky/upravy-v-registru-zvirat.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/Novinky-EPH/vegetacni-pasy.html
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který je připraven pro členy Zemědělského svazu, územní organizace Příbram a Beroun včetně 

dalších právnických osob okresu Pb + Be se zaměřením na podnikání v zemědělství 

Seminář je určena pro předsedy, jednatele, ředitele a ekonomy včetně účetních a proběhne 

 

 ve středu 4. února 2015, od 9,00h zasedací místnosti Mze, Poštovní 4, Příbram – Zdaboř 

 

P r o g r a m  :  8,30-9,00 h  presence účastníků  

                        9,00 – 13,00h  seminář podle shora uvedeného programu  

                                   přednáší: Ing. Bohumír Holeček, Organizační kancelář Praha - Písek 

                       13,00h diskuse k přednesené problematice       

                       14,00h předpokládané ukončení 

Organizační  zabezpečení:   

-      předpokládáme, s účastí 1-2 osob z každé organizace  

- Vaši účast upřesněte na telefonní číslo: 602 103 780,nebo, zs.pribram@c-box.cz   

- podklady zašlu v další poště, vezměte sebou, na semináři budou k dispozici pouze    

   v elektronické podobě    

-  pro účastníky bude připraveno malé občerstvení 

-  cena za seminář – pro členy ZS Pb + Be         . . .     zdarma         

                              – pro ostatní                           . . .     500Kč / osobu     

-  úhrada hotově nebo na fakturu dle skutečné účasti 

-  těšíme se na Vaši účast 

 

V Příbrami  19.ledna 2015 

Vyřizuje: Ing. Neužil                                                               Ing. Marie Červenková                                                       

                                                                                                   předsedkyně ÚO ZS 

 

 

mailto:zs.pribram@c-box.cz
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Hodnotitelská komise vybírala nejlepší potravinářské 

výrobky Středočeského kraje za rok 2014  

Celkem 65 výrobků se uchází o udělení 

ocenění v 9. ročníku soutěže „Potravinářský 

výrobek Středočeského kraje roku 2014“. 

Hodnotitelská komise, jejímž členem byl i 

hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, 

provedla odborné posouzení jednotlivých 

výrobků v úterý 13. ledna 2015. Náročné 

hodnocení si vyzkoušeli i někteří novináři. 

Jejich výsledky se ale do celkového 

hodnocení nezapočítávaly. To bylo plně v kompetenci odborné hodnotící komise. 

Své výrobky do soutěže přihlásilo celkem jedenáct výrobců ze středních Čech. Výrobky byly 

hodnoceny v sedmi kategoriích. „Vyzkoušel jsem si, že hodnotící komise má opravdu velmi 

těžký úkol vybrat ty nejlepší. Občas jsem byl překvapen, jak moc se moje hodnocení liší od 

ostatních,“ řekl hejtman Petera, který se zúčastnil hodnocení masných výrobků a dodal: „jsem 

rád, že kvalita všech přihlášených středočeských potravinářských výrobků je velmi dobrá. Naše 

soutěž o nejlepší potravinářský výrobek ve Středočeském kraji má nejdelší tradici ze všech 

regionálních ocenění. Podle mého i podle názoru oceněných výrobců jde o velmi prestižní 

ocenění, které regionálním firmám pomáhá prosadit se na trhu. Jednáme nyní s řetězci o tom, 

jak ocenění dále uplatnit. Například tím, že by v prodejnách vznikly koutky kvalitních 

regionálních potravin.“  

Každý výrobek, který splní podmínky účasti v soutěži, získá pamětní list „Účastník soutěže 

Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2014“. Trojici nejlépe umístěných výrobků v každé 

kategorii bude udělen hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou certifikát 

„Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2014“. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 

roku 2014“ se uskuteční koncem března na výstavě Jarní zemědělec 2015 na Výstavišti v Lysé 

nad Labem. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Vážení příznivci lesa a lesnictví, 

 zasíláme Vám informaci České lesnické společnosti o prvních letošních vzdělávacích akcích: 

 Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa (24. 2. 2015, Žďár nad Sázavou)  

o Velmi reprezentativní zastoupení přednášejících. (Akreditace u MV ČR.)  

 Invazní škodlivé organismy v lesích ČR (25. 2. 2015, Praha)  

o Souhrnný přehled problematiky.  

Přihlašovat se můžete on-line nebo prostřednictvím přihlášky, kterou si můžete stáhnout na 

stránce akce, kde je k dispozici též podrobný program. 

Rezervujte si ve svých kalendářích termín pro letošní venkovní pochůzku: 26. 5. 2015 po LS 

Plasy. Venkovní pochůzky jsou účastníky velmi pozitivně hodnoceny a oproti klasickým 

seminářům dávají větší prostor konkrétní opatření přímo v terénu na místě konzultovat. 

 ČLS chystá i další akce. Např. tradiční seminář k "Dřevině roku - olše", chybět nebude ani 

tradiční "Sněm lesníků". Podrobné aktuální informace vždy najdete na našich webových 

stránkách: www.cesles.cz (kalendář akcí).   

 S pozdravem! 

 Ing. Michal Bratršovský 

Ing. Vlastimil Vaněk 

 www.kis-vysocina.cz 

 

 

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z  Č E S K É   R E P U B L I K Y 

Vás zve na seminář 

Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV 

zaměřený na optimalizaci řízení rostlinné výroby s cílem zvyšování ekonomické efektivity a 

konkurenceschopnosti farem v důsledku aplikace inovativních postupů a technologií, resp. 

vývoje nových produktů a využití tržních příležitostí. 

http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=178&sid=82195&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9la29ub21pa2ExNQ==
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=178&sid=82195&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9pbnZhem5pMTU=
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=178&sid=82195&url=aHR0cDovL3d3dy5jZXNsZXMuY3o=
http://www.kis-vysocina.cz/
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Cílem semináře je intenzivně podpořit informovanost o možnostech zvýšení efektivity výroby a 

konkurenceschopnosti zemědělského podniku vývojem a využitím nových produktů, postupů a 

technologií. Zároveň je cílem rozšířit povědomí o možnostech rozvoje interdisciplinární 

spolupráce subjektů působících v daném odvětví vedoucí k inovativnímu potenciálu 

zemědělského sektoru. Výsledným cílem semináře je pak umožnit lepší orientaci prvovýrobců 

při zavádění inovací do zemědělské výroby, které povedou ke zvýšení zisku a úspoře nákladů. 

 Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné 

vzdělávání a informační činnost 

Termín a místo konání: 

29.1.2014 KD Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV 

29.1.2015 KD Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00 

1) Informace o budoucím programovacím období od roku 2015 

Podmínky poskytování dotací na Spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp.inovací) v zemědělství. 

- Dosavadní čerpání těchto dotací - příčiny nízkého čerpání. 

- Podstata pojmu „inovace“ z hlediska PRV. 

2) Představení výsledků řešení výzkumných projektů a zejména inovativních                    

opatření přímo  využitelných v rostlinné výrobě, např.  

-  nové technologie zakládání porostů zemědělských plodin  

-  nové technologie hnojení šetrné k životnímu prostředí a stabilizující výnosy a 

kvalitu produkce   
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-  zavedení systému racionální regulace plevelů v pěstitelských systémech   

-  metody monitoringu a likvidace škůdců ve skladovaném obilí  

-  programy ochrany rostlin před chorobami   

 

Lektor:  Ing. Lada Kozlovská 

  Ing. Pavel Růžek, CSc. 

  doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Organizační pokyny a přihláška 

Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.     

Přihlášky zasílejte nejpozději do 27.1.2015 na adresu: 

Ing. Michal Bratršovský, ZS ČR Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava 

Mobil: 604 449 435, Mail: zs.jihlava@seznam.cz 

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 

_________________________________zde oddělte_________________________________ 

PŘIHLÁŠKA 

na seminář „Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV“, 29.1.2015 KD 

Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 

Jméno účastníka:………………………………………………………………………………... 

Organizace, farma…..…………………………………………………………………………... 

Adresa:………………………………………………………………………………………….. 

IČO:…………………………………………………………………………………………… 

E-mail a tel:……………………………………………………………………………………... 

Podpis účastníka: 

http://www.ivzops.cz/
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