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PGRLF zastavil příjem žádostí o investiční a 

provozní úvěry  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) uzavřel 31. října 2016 příjem žádostí v 

rámci druhého kola u programů podpory Investiční a Provozní úvěry. Zpracovány tak budou 

všechny žádosti podané k tomuto dni. Důvodem ukončení je překročení kapacity alokovaných 

finančních prostředků.   

Během dvou týdnů PGRLF přijal žádosti chovatelů hospodářských zvířat, pěstitelů ovoce a 

zeleniny i dalších takzvaných citlivých komodit, zpracovatelů zemědělských produktů a 

podnikatelů z oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva v rozsahu, který překročil částku 

vyhrazenou na tyto úvěry.  

 PGRLF zároveň informuje o otevření třetího kola příjmu žádostí u programů podpory 

Investiční a Provozní úvěry s tím, že prvním dnem příjmu žádostí bude 1. listopad 2016. Toto 

kolo bude otevřené pouze pro zpracovatele zemědělských produktů.   

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

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

 

SZIF začíná vyplácet nejrozšířenější 
zemědělskou dotaci 

 

Praha, 31. října 2016 – Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým 

příjemcům. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond 31.10.16 začala vydávat 

rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. 

Letošní sazba je 3 514,54 korun na hektar. Dotaci obdrží téměř třicet tisíc zemědělců, do 

poloviny prosince 2016 by mělo být podle harmonogramu vydáno 90 % rozhodnutí.   

  

 V polovině října schválilo Ministerstvo zemědělství sazby na Jednotnou platbu na  plochu 

(SAPS), na Platbu za dodržení zemědělských postupů příznivých pro klima a životní 

prostředí (Greening) a Platbu pro mladé zemědělce. Nyní dochází k vydávání rozhodnutí a 

zároveň výplatám nejrozšířenějšího dotačního titulu - SAPS. Mezi téměř 30 tisíc 

zemědělců bude rozděleno 12,6 miliardy korun. Stejně jako v loňském roce využila Česká 
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republika možnost poskytnout 70% zálohy SAPS, aby zmírnila nepříznivou finanční 

situaci v některých sektorech zemědělství. SZIF tuto zálohu vyplácí hned po vydání 

rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky začne SZIF vyplácet 

od 1. prosince 2016, ne však dříve než po nabytí právní moci rozhodnutí.   

  

Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 

871 nebo e-mailu info@szif.cz.   

  

  

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF   

---------------------------------------         
OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O 

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO 
ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD 

6. 11. 2016 
V Praze dne 1. listopadu 2016  

   

Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016 byla v Úředním věstníku 

Evropské unie publikována nová nařízení stanovující podmínky pro dovozní a vývozní 

licence pro zemědělské produkty. Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 2016/1237 (dále jen „nařízení 2016/1237) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

2016/1239 (dále jen „nařízení 2016/1239). Zároveň bylo v Úředním věstníku zveřejněno i 

sdělení týkající se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty, které vyšlo 

pod číslem 2016/C 278/03 (dále jen „sdělení“).  

  

V souvislosti s výše uvedenou informací dojde s platností od 6. listopadu 2016 ke změně 

pravidel týkajících se režimu vývozních a dovozních licencí. Níže naleznete základní 

pravidla platná pro licence vydané od 6. listopadu 2016. Upozorňujeme žadatele o licence, 

že níže uvedené sdělení má pouze informativní charakter, na základě jehož obsahu nelze 

uplatňovat žádné právní nároky. Úplné a závazné znění právních předpisů EU je k dispozici 

v Úředním věstníku Evropské unie1 na adrese: http://eur-lex.europa.eu. Seznam 

zemědělských produktů a množství, pro které jsou nutné při obchodování se třetími 

zeměmi licence v souladu s nařízením 2016/1237, je uveden v tabulce pod textem. Licence 

http://eur-lex.europa.eu/
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jsou rovněž nutné pro všechny produkty dovážené či vyvážené za zvýhodněných podmínek 

v rámci kvót spravovaných licencemi. Bližší informace najdete v odvětvových příručkách 

pro žadatele zveřejněných na našich webových stránkách.   

  

Dovozní nebo vývozní licence uděluje právo a zakládá závazek propouštět do volného 

oběhu nebo vyvážet během doby její platnosti množství produktů uvedené na licenci. 

Závazek se pokládá za splněný, pokud celkové množství na licenci s ohledem na přípustnou 

odchylku bylo propuštěno do příslušného celního režimu. Licence, vydaná Státním 

zemědělským intervenčním Fondem (dále jen „Fond“), se předkládá celnímu úřadu v 

originální podobě.  

  

S případnými dotazy se, prosíme, obracejte na pracovníky Oddělení zahraničního obchodu 

a správy záruk na adrese licence@szif.cz.      

 

Zdroj: SZIF 

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

České potraviny v obchodech 

budou skutečně české, lidé musí 
jasně vědět, co kupují 

1.11.2016 

Tisková zpráva – Kvalita potravin, konkurenceschopnost českých výrobců a přiměřená 

potravinová soběstačnost. O těchto tématech na Žofínském fóru mluvil ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Poukázal i na nerovnocenné postavení dodavatelů při 

vyjednávání s maloobchodními řetězci či označování potravin v obchodech. 

„Díky novele zákona o potravinách už nebudou moci obchodníci jako českou potravinu označit 

cokoliv, třeba to, co se u nás jen zabalí. Nastavili jsme jasná pravidla, aby to, co je uváděno 

jako české, bylo skutečně vyrobeno v České republice a z místních surovin,“ řekl ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 
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Hovořil i o zlepšení postavení zemědělců v potravinovém řetězci. Obchodníci totiž mají 

dlouhodobě silnější vyjednávací pozici, která se projevuje především při stanovování cen a 

rozdělování ziskových marží. Více než čtyři pětiny dodavatelů tvrdí, že se setkávají s některou 

z nekalých obchodních praktik ze strany maloobchodních řetězců. 

„Dosavadní kroky Evropské komise pro potírání nekalých obchodních praktik jsou 

nedostatečné. Je nezbytné přijít s celounijním legislativním řešením, které zajistí rovné 

podmínky mezi zemědělci, zpracovateli a obchodníky,“ uvedl ministr Jurečka. 

Dalšími tématy Žofínského fóra byly Strategie MZe s výhledem do roku 2030, potravinová 

soběstačnost ČR či rozdílná kvalita výrobků přímo od výrobců v porovnání s výrobky 

uváděnými pod privátní značkou obchodního řetězce.     

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------- 
Seminář Půdoochranné technologie 

 

V Příbrami se dne 3. 11. 2016 konal 

seminář „Půdoochranné technologie 

vhodné pro plnění podmínek DZES a 

nástroje pro posouzení erozního 

ohrožení dílů půdních bloků 

vedených v LPIS“. Seminář 

organizačně zabezpečilo Krajské 

informační středisko Středočeského 

kraje ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půdy, Ministerstvem 

zemědělství a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Prezentace přednášejících Ing. 

Brázdy, Ing. Batysty a Ing. Srbka jsou na stránkách KIS v odkazu: http://www.kis-

stredocesky.cz/default.asp?ids=4240&ch=657&typ=2&val=4240 . 
 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4240&ch=657&typ=2&val=4240
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4240&ch=657&typ=2&val=4240
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P O Z V Á N K A  na Marketinkové fórum   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            a  další partnerské společnosti si Vás dovolují pozvat na 

Manažerské fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, 

potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Středočeského kraje a 

Ústeckého kraje. 
                           - s odborným seminářem               - se společensko – marketingovým  programem 

                                                        hlavní  záštitu nad akcí převzali  

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze           

                       

              Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident  Agrární komory České republiky a Potravinářské komory ČR 
 
               Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a viceprezident AK ČR 

                                               

                                Úterý 15. listopadu  2016 od   13.00 hodin   

            reprezentační prostory zámečku ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými Lesy        

 

spoluzáštita   

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., děkan Technické fakulty ČZU v Praze 

Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze 
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 P r o g r a m : 

 I.odborná část (seminář)  

 

13.00 hod:  Zahájení, přivítání hostů - Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen DR 

AK ČR 

              vystoupení  čestných hostů / představitelé ČZU v Praze, AK ČR, ZS ČR a krajů / 

              prezentace  generálních  partnerů    (vstup do max.  4 minut každý/  

13. 50 hod.:  Vliv zpracování půdy na hospodaření s vodou. 

       Doc. Ing. Václav Brant, PhD., docent  Katedry agroekologie a biometeoroligie FAPPZ ČZU v Praze 

14. 10 hod.: Problematika zpracování a interpretace dat v rostlinné výrobě. 

       Doc. Ing. Milan Kroulík, PhD.,  zástupce vedoucího Katedry zemědělských strojů TF ČZU v Praze 

14.30 hod.: Trendy v živočišné výrobě, výhled / skot, prasata, drůbež… / 

      Doc. Ing. Roman Stupka, CSc., proděkan  a vedoucí Katedry speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze 

14.50 hod.: Aktuální situace v komoditě mléko a výhled – ČR a Evropa 

      Ing. Jaroslav Švec, předseda představenstva, odbytové družstvo Mlecoop, místopředseda ZS ČR  

15.05 hod.: Kalkulace cen a nákladů v agrobyznysu. / Podniková ekonomika / 

      Ing. Helena Řezbová, PhD., odborná asistentka  a pedagog Katedry ekonomiky PEF ČZU v Praze 

15.30 hod. ÚZEI a spolupráce s praxí. 

     Ing. Štěpán Kala, PhD., MBA, ředitel ÚZEI Praha 

 15.45 hod: Středočeská Regionální potravina 2016  - vyhodnocení.    

       Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka KIS Středočeského kraje 

  15.55 hod.: Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 – vyhodnocení.  

       Ludmila Holadová, ředitelka  OAK Most  

      16.05 hod. diskuze, prohlídka areálu zámečku a kaple  

         

                       

 II.     společensko -  marketingová část (16.30  – 21.30 hod.) 

- celovečerní  raut                                                    -   volný  program  

-     prezentace a ochutnávky výrobků Regionální potravina Ústeckého kraje a               

Středočeská Regionální potravina  

       -    ochutnávka vín                           

       -   hudební doprovod -  TRIO KLASIK   -  klasika, dechovky, evergreeny 

                                      -  sóla na housle - Helena Hýnová 

       -   prezentace a marketing partnerských společností  

 



8 
 

 Vstupy během večera:  

   18. 30  hod.     orientální tance  - vystoupení 

 19.  15 hod.    losování cen -  I. cena  -  víkendový pobyt  pro 2 osoby s polopenzí  

                                                                        (  hotel U zeleného stromu Nepomuk  ) 

 Pro dotazy volejte nebo pište: Ing.Tomšů,mob.774 848 668, e-mail: jaroslav.tomsu@ volny.cz 

       

          Na Vaši účast  a zájem se těší partnerské společnosti a organizátoři fóra 

 

                                                  N Á V R A T K A  

 

                            „Manažerské   fórum  předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích manažerů 

                             společností zemědělství , potravinářství, výroby, obchodu, služeb, 

                            bankovnictví a pojišťovnictví Středočeského kraje a Ústeckého kraje „ 

                                                    

 

15 . listopadu 2016                         od 13.00 hodin           zámek ŠLP ČZU, Kostelec n. Č. Lesy 

 

Jméno, příjmení, titul   ……….………………………………………………………………. 

(Pozice, funkce)          

                                      ………………………………………………………………………... 

                                                      / počet účastníků z firem není omezen / 

 

Společnost, instituce   ………………………………………………………………… 

 

:    vyplněné návratky prosím zašlete na e mail : jaroslav.tomsu@volny.cz  

     nebo na mobil / stačí SMS / - 774 848 668 do 14. listopadu 2016 

 

    Možnost ubytování : www.slp.cz / produkty a služby, ubytování  / 

 

 

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

mailto:jaroslav.tomsu@volny.cz
http://www.slp.cz/
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Odstartoval příjem žádostí na projekty z odpadového 

hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách 
 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 

zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní 

prostředí 2014+. Evropské dotace v celkovém objemu téměř pěti miliard půjdou na 

energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných 

budovách, ale také na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další 

využití. Své žádosti mohou žadatelé podávat od 1. září 2016 do 20. 12. 2016. 

 

 MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v 
oblasti odpadového hospodářství 
 

Obce, města i kraje mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti 

odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 

odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i 

zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Do 30. 11. 2016. 

 

 MŽP podpoří environmentální programy pro žáky mateřských, 
základních a středních škol 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní 

prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotace jsou 

tentokrát určeny na podporu denních a pobytových výukových programů a školení s 

důrazem na rozvíjení ekologického myšlení a jednání dětí. Příjemci podpory si mezi 

sebou rozdělí celkem třináct milionů korun. Do 30. 11. 2016. 

Zdroj: Fond životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfzp.cz/clanek/193/3034/odstartoval-prijem-zadosti-na-projekty-z-odpadoveho-hospodarstvi-a-na-energeticke-uspory-ve-verejnych-budovach/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/3034/odstartoval-prijem-zadosti-na-projekty-z-odpadoveho-hospodarstvi-a-na-energeticke-uspory-ve-verejnych-budovach/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/3033/mzp-nabizi-nove-zvyhodnene-pujcky-i-na-dotovane-projekty-opzp-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/3033/mzp-nabizi-nove-zvyhodnene-pujcky-i-na-dotovane-projekty-opzp-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/3032/mzp-podpori-environmentalni-programy-pro-zaky-materskych-zakladnich-a-strednich-skol/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/3032/mzp-podpori-environmentalni-programy-pro-zaky-materskych-zakladnich-a-strednich-skol/
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Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v 

České republice klesly o 92 %, zasel ji 

jediný pěstitel 

  

Geneticky modifikovaná kukuřice se letos v České republice pěstuje pouze na 75 hektarech, 

což je o 92 % méně než v loňském roce. Obdobná situace je v ostatních státech Evropské unie, 

kde plochy s geneticky modifikovanými plodinami stagnují nebo klesají. V mimoevropských 

zemích jsou tyto plodiny naopak významnou složkou zemědělské výroby.  „Zájem o pěstování 

geneticky modifikovaných plodin u nás klesá už několik let, důvodem je například 

problematický odbyt GMO kukuřice a letos se k tomu přidaly problémy s odbytem mléka, 

pokud jsou dojnice krmeny GMO kukuřicí. Řada mlékáren totiž takové mléko odmítá 

odebírat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Mezi další důvody klesajícího zájmu o 

GMO kukuřici řadí pěstitelé administrativní zátěž nebo dodržování odstupné vzdálenosti od 

ploch s konvenčními plodinami. V rámci České republiky podle evidence Státního 

zemědělského intervenčního fondu pěstoval GMO kukuřici v roce 2016 pouze jeden pěstitel. V 

loňském roce ji přitom zaselo 11 pěstitelů. Z celkové výměry kukuřice v ČR tvoří tato geneticky 

modifikovaná forma jen 0,23 % a pěstovala se pouze v Pardubickém kraji.   GMO kukuřice je 

i v letošním roce jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se může na území Evropské 

unie, tedy i ČR, pěstovat ke komerčním účelům.  Jde o geneticky modifikovanou plodinu s 

vloženým genem z půdní bakterie Bacillus thuringiensis (odtud také označení Bt-kukuřice), 

který kukuřici propůjčuje odolnost proti škodlivému zavíječi kukuřičnému.  Problematika 

geneticky modifikovaných organismů a jejich produktů je součástí společné politiky EU a 

prochází přísným a náročným schvalovacím procesem. Posuzují se případná rizika pro životní 

prostředí, zdraví lidí a zvířat. Jiná geneticky modifikovaná plodina než výše uvedená kukuřice 

nebyla v uplynulém období v EU předložena do schvalovacího procesu a současně i schválena. 

Produkce GMO kukuřice je v ČR využívána jako krmivo pro hospodářská zvířata, z menší části 

také jako surovina pro výrobu bioethanolu či bioplynu. Vypěstovaná GMO kukuřice se v ČR 

nevyužívá pro potravinářské účely. 

Zdroj: SZIF 

-------------------------------------------------------------- 
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Zelená zpráva 2015: Produkce 

zemědělského odvětví mírně vzrostla 

  

V roce 2015 dosáhla produkce zemědělského odvětví hodnoty127 miliard korun, což je v 

porovnání s průměrem let 2011-2014 nárůst o 0,4 %.  Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství 

České republiky za rok 2015, kterou vláda vzala na vědomí.  Rostlinná produkce ve výši 75,1 

miliardy korun stoupla v roce 2015 ve srovnání s předešlými lety o 1,1 %. Živočišná výroba s 

hodnotou 46 miliard korun klesla o 1,5 %. Sklizeň obilovin 2015/2016 byla nadprůměrná, 

kromě kukuřice, kterou poškodilo sucho. Dařilo se vínu a ovoci, produkce chmele klesla. 

Zvýšily se stavy skotu, drůbeže, ovcí a koz, snížily se počty prasat a slepic.  „Kondici 

zemědělství ovlivnilo sucho a situace na světových trzích, například dlouhodobá krize v sektoru 

mléka a vepřového. Nepříznivé trendy se snažíme zmírnit zacílenými podporami, jejichž 

celková výše loni vzrostla o 6,8 % na 59,3 miliardy korun, zatímco předloni to bylo 55,6 

miliardy,“ řekl ministr Marian Jurečka.  Podpory jsou obecně nejčastěji zaměřeny na zlepšení 

postavení tuzemských podniků na mezinárodním trhu, rozvoj a stabilizaci resortu. V roce 2015 

mohli zemědělci čerpat podporu na vybrané citlivé komodity (brambory, chmel, některé druhy 

ovoce a zeleniny, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, masná telata, krávy na mléko, ovce a kozy). 

Jsou to odvětví, která čelí obtížím a přitom jsou důležitá z hospodářských, sociálních nebo 

environmentálních důvodů. Zatímco v roce 2014 tak mohli zemědělci získat přibližně 1,5 

miliardy, loni to bylo 3,4 miliardy korun.  Koncem roku 2015 v České republice hospodařilo 

4096 zemědělců ekologicky, jde o mírný nárůst oproti předchozímu roku, kdy jich bylo 3 870. 

Vzrostl také počet výrobců biopotravin, kterých bylo v roce 2014 evidováno 506, zatímco loni 

542. Podíl ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře zemědělské půdy byl téměř 

stejný jako v předchozím roce, a to 11,8 %. V roce 2015 se oproti předloňsku český agrární 

vývoz zvýšil o 22,5 miliardy korun (nárůst o 12,5 % na 202,7 miliardy korun) a dovoz vzrostl 

o 22,6 miliardy korun (nárůst o 11,3 % na 222,5 miliardy korun). Tím se snížilo záporné saldo 

agrárního obchodu, neboť trend růstu vývozu byl vyšší než u dovozu. Ukazatel krytí dovozu 

vývozem v roce 2015 překonal dokonce hranici 91 %. Spotřeba potravin se meziročně zvýšila 

o 1,8 %, výdaje domácností na potraviny a nealkoholické nápoje v roce 2015 poklesly o 1,1 % 

(po pětiletém vzestupném trendu) z 24 800 na 24 528 korun na domácnost a rok. Tuto situaci 

ovlivnilo hlavně snížení cen, zejména mléka, vajec, oleje a masa. Snižování zaměstnanosti v 

zemědělství pokračovalo mírnějším tempem. Úbytek pracovníků v zemědělských podnicích 

činil 1,2 %, jejich počet dosáhl přibližně 100,9 tisíce.   

  

Markéta Ježková tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Podbrdský farmářský a řemeslný trh 
   

 

24. 9. 2016 v Rožmitále pod Třemšínem proběhl již druhý ročník Podbrdského farmářského a 

řemeslného trhu, který zajišťuje Místní akční skupina Podbrdsko (MAS Podbrdsko) za finančního 

přispění Celostátní sítě pro venkov.  

 

Na náměstí si bylo možné prohlédnout zemědělskou techniku, kterou zapůjčili místní zemědělští 

podnikatelé.  Velký dík za půjčení patří Zemědělskému družstvu v Pňovicích, Miroslavu Synkovi, Pavlu 

Bukovjanovi, VOD Hvožďany, Obci Hvožďany, panu Němcovi ze Vševil, Statku Rožmitál. 

 

Na trhu byl k vidění stánek s několika druhy  brambor z Bezděkova, stánek s košíky, burčákem, nesměla 

chybět ani mouka z Bohutína. Pravou část nádvoří tvořily stánky s rukodělnými výrobky od krajek, přes 

pletené zboží, po širokou paletu výrobků ze dřeva.  

O občerstvení návštěvníků se postaraly firmy Herold s pivem, Věšínská pražírna kávy, palačinky 

z rožmitálské Romance a chutné uzeniny od firmy Náš Statek Simínský mlýn. 

 

Navštívit bylo možné přilehlou halu, kde bylo možné shlédnout ukázky kovářské práce, nakoupit med 

a výrobky z něho u několika pultů. Včelaři měli s sebou živou ukázku včelstva, a tak jste mohli bezpečně 

za sklem sledovat dílo pilných výrobců medu. 

 

Na trhu se nezapomíná na vyžití dětí, a to jak prostřednictvím několika dílniček, tak nafukovacího 

skákacího hrad, který zapůjčila obec Hvožďany. Velkým hitem bylo projití naučné stezky o zemědělství 

v rámci projektu Zemědělství žije! 

 

Ochutnávky a prodej vítězných výrobků v soutěži Středočeská Regionální potravina jsou velmi oblíbené 

a kvalitní potraviny rychle mizely. S informacemi zde nechyběl ani stánek KIS Středočeského kraje, 

MAS Podbrdsko a Síť pro venkov. 

 

O kulturní zážitek se ihned po zahájení trhu postarali žáci 5. C z místní základní školy pod vedením paní 

učitelky Šmolíkové. Po celou dobu hrála kapela Robert Jíša Band. 

 

Za technickou pomoc patří dík Městu Rožmitál, technickým službám Města Rožmitál, Obci Hvožďany, 

Městu Březnice a Obci Milín. 

 

Trh měl veliký úspěch a přálo i nádherné počasí. Věřím, že všichni účastníci i stánkaři si užili krásný a 

pohodový den.  

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje a Zemědělský svaz Příbram, Beroun 
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Stánek KIS Středočeského kraje, Sítě pro venkov, MAS Podbrdsko 

 

    
Stánek Středočeské Regionální potraviny 

 

    
Nádvoří Podbrdského muzea                          Propagace projektů PRV 

 

    
Výstava zemědělských strojů od místních farmářů 
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Stánky a posezení  

 

  
Zemědělský svaz s projektem Zemědělství žije! 

 

    
Taneční vystoupení 5. C ZŠ J.J. Ryby v Rožmitále                         Stánky v horním nádvoří muzea 

 

 

------------------------------------------------------------------- 
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Informační podpora pro zemědělce v rámci 
implementace směrnice Rady 91/676/EEC 
(nitrátová směrnice) ve Středočeském kraji 

Program rozvoje venkova – III. Kolo 

KIS Středočeského kraje ve spolupráci s ÚZEI Praha uspořádali soubor čtyř seminářů po 

Středočeském kraji na téma Nitrátová směrnice a 3. kolo Programu rozvoje venkova. 

Semináře měli za úkol seznámit účastníky se změnami v uplatnění nitrátové směrnice v 

podmínkách České republiky, novinky a změny v cross-compliance. Přednášejícím byl Ing. Jan 

Klír.  

Dalším nosným tématem seminářů byla Investiční podpora Programu rozvoje venkova 3. kolo. 

Přednášejícími byli Ing. Kozlovská a Ing. Klír. 

Semináře se uskutečnili na těchto místech:  

15. září 2016 – Poštovní 4, Příbram V, zasedací místnost MZe (38účastníků) 

19. září 2016 – SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355, aula školy (52 účastníků) 

21. září 2016 – Dobrovická muzea, Palackého náměstí 2 (39 účastníků) 

22. září 2016 – Rakovník, Lubenská 2250, zasedací místnost MZe (30 účastníků) 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

------------------------------------------------------------------- 
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Seminář 3. kolo PRV v Praze 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s KIS 

Středočeského kraje uspořádali seminář na téma Program rozvoje venkova 3. kolo. Seminář se 

uskutečnil 27. září 2016 v přednáškovém sále Státní veterinární správy Slezská 100/7, Praha – 

Vinohrady. 

Cílem semináře byla diskuse účastníků za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné 

praxe se zaměřením na témata: Představení Celostátní sítě pro venkov a plánované aktivity pro 

rok 2017 a Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020, Představení jednotlivých 

opatření.  

Semináře se účastnilo 83 lidí. 

Odborný konzultant Ing. Lubomír Tomek z Agroteam CZ seznámil přítomné s opatřeními:  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 

energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech  

Přednáška se zabývala také hodnocením finančního zdraví, předáváním zkušeností se 

zadávacím/výběrovým řízení.  

Zaměstnanci  SZIF seznámili účastníky semináře s chybami ve způsobu zadávání, příklady 

dobré a špatné praxe.  

 

Ing. Gabriela Jeníčková, Krajské informační středisko Středočeského kraje 

------------------------------------------------------------- 
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JAK SE ŽIJE V CHKO BRDY? 

Z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 

výchovu, vzdělávání a osvětu získala obecně prospěšná společnost Křivoklátsko dotaci na 

projekt „Jak se žije v CHKO Brdy?“.  

 

O.p.s. oslovila spolupracující školy s ekologickým zaměřením a to SzeŠ Rakovník a SLŠ a 

SOU Písky u Křivoklátu.  

Studenti po čtyřech skupinkách v celkovém počtu 65 ve dnech 26. a 29. září 2016 odjížděli před 

8.hodinou ranní od své školy Kohoutbusem do vísky Obecnice, kde na ně čekal zaměstnanec 

Správy CHKO Brdy pan Karel Urban. Na několika zastaveních seznámil studenty s historií 

bývalého vojenského újezdu Brdy, který vznikl již v roce 1926. Vysvětlil podmínky pro udržení 

fauny a flory. Nutností jsou ochranné manažmenty: cílené vypalování, vpouštění býložravců 

do krajiny, projíždění historických sdružení motocyklů nebo čtyřkolky, aby se dosáhlo 

rozježděných ploch. 

V mísovitém údolí, v němž sbírá 

vodu Obecnický potok, obdivovali 

vodní nádrž Octárnu, zásobující 

vodou příbramskou aglomeraci. 

Studenti byli uneseni nádherou 

rozsáhlých vřesovišť s výhledem na 

Český kras i Křivoklátsko.  

Zakončení exkurze bylo na 

nejvyšším bodu nejen Brd, ale také 

Středočeského kraje i celé České kotliny „Vysoký Tok“  864,9 m n.m.  

Dalším zastavením byl příbramský Dům NATURA Ekologického centra Orlov o.p.s., který 

zahájil svoji činnost 20. září 2016. Renomovaným průvodcem byl MVDr. Luboš Gardoň, který 

nás provedl expozicemi „CHKO Brdy“ a „Historie bývalého vojenského újezdu Brdy“. 

Třešničkou na dortu byla expozice plazů a obojživelníků ČR. 

Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko  

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



20 
 

Seminář Pozemkové úpravy v Milíně 

MAS Podbrdsko, z.s. pořádala v Centru volnočasových aktivit v Milíně seminář na téma 

„Pozemkové úpravy“.  

Seminář proběhl ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a zúčastnilo se ho 29 lidí. 

Cílem přednášejících z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy bylo přiblížit účastníkům 

přípravu, realizaci a přínos pozemkových úprav pro obec i krajinu. Zásadní význam 

pozemkových úprav je zejména z pohledu realizace technických opatření, vedoucí k zadržení 

vody v krajině, řešení vodní a větrné eroze, přístupnosti krajiny, polní cesty.  

Přednášejícími byli Ing. Bytysta Ph.D. a Ing. Pochop z VÚMOP, JUDr. Kubová a Ing. 

Kovářová z Pozemkového úřadu Příbram. Zkušenosti s realizací sdělili p. Čížek – starosta obce 

Chrást, kde probíhali úplně první pozemkové úpravy na okrese Příbram. Z pohledu zemědělců 

pozemkové úpravy objasnil pan Branžovský ze Staré Vody. Pan Bierhanzl řekl své zkušenosti 

z pozemkových úprav v Martinicích. 

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

-------------------------------------------------------------------- 
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY na České 

zemědělské univerzitě 

  

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s KIS Středočeského kraje uspořádali dne 20. října 2016 

seminář v prostorách Katedry zahradní a krajinné architektury – budova MCEV II na České 

zemědělské univerzitě.  

 

Cílem semináře bylo přiblížit účastníkům přípravu, realizaci a přínos pozemkových úprav pro 

obec i krajinu na příkladu lokalit, kde byly pozemkové úpravy realizovány. Semináře se 

zúčastnilo 40 osob. 

 

Ing. Batysta, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy měl přednášku na téma 

Půda, její význam a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav. Pozemkové úpravy 

„krok za krokem“ a prezentaci příkladů dobré praxe při pozemkových úpravách přednesl Ing. 

Pochop také z  Výzkumného ústav meliorací a ochrany půdy. S pozemkovými úpravami očima 

Státního pozemkového úřadu seznámila Ing. Capoušková a Ing. Podraský ze Státního 

pozemkového úřadu, pobočka Kladno a Ing. Jahn a Ing. Kusovský ze Státního pozemkového 

úřadu, pobočka Nymburk. 

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 
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-------------------------------------------------------------------------- 

 

Slavnostní vyhodnocení soutěže Středočeská 

Regionální potravina na zámku Kačina 

 
10. 9. 2016 již sedmým rokem udělovalo Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina 

nejkvalitnějším, nejchutnějším potravinářským výrobkům, které zvítězily v soutěži Středočeská 

Regionální potravina na zámku Kačina. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních 

potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích 

či přímo u výrobců. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každé kategorie 

a z každého kraje. Organizátorem soutěže je Státní zemědělský a intervenční fond a 

koordinátorem soutěže ve Středočeském kraji je Krajské informační středisko Středočeského 

kraje.  

Oceněné Regionální potraviny splňují ty nejpřísnější evropské i národní požadavky na kvalitu 

potravin. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina prokazují jedinečnost v porovnání s 
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běžnou produkcí dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční recepturu typickou pro daný kraj, 

originální výrobní postup nebo využití specifické regionální suroviny.  

Nákupem potravin označených logem Regionální potravina zákazník získává nejen záruku 

kvality a chuti, ale podpoří tím také svůj kraj a svého výrobce. Prosperující zemědělci, 

producenti i prodejci zaručují udržení či dokonce rozšíření počtu pracovních míst v regionech. 

Článek o slavnostním vyhlášení na Zámku Kačina naleznete http://www.kis-

stredocesky.cz/attachments/clanek_o_Kacine.pdf 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

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

Na Výstavišti v Českých Budějovicích na 
výstavě Země Živitelka se vařilo z vítězných 

Regionálních potravin 

Ve stánku SZIF věnovaný Regionální potravině vařili „kluci v akci“ z vítězných Regionální 

potravin. Na podiu probíhali každý den prezentace jednotlivých krajů. 

 
Vystoupení středočeského kraje 

                         
Maso v pepři v „akci“ 

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/clanek_o_Kacine.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/clanek_o_Kacine.pdf


24 
 

 

Krajská informační střediska měla i letos na 
výstavě Země Živitelka stánek 

 
Jako každý rok, tak i v letošním 

roce prezentovala krajská 

informační střediska svou činnost 

na výstavě Země Živitelka 

v Českých Budějovicích. Stánek 

byl po celou dobu výstavy hojně 

navštěvovaný. Organizátorem 

letošního roku byl KIS 

Středočeského kraje. 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

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

Večer venkova – prezentace Regionálních 

potravin 

V pátek 26. 8. 2016 pořádala Národní síť místních akčních skupin Večer venkova na výstavišti 

v Českých Budějovicích. Na Večeru venkova se prezentovaly vítězné potraviny v soutěži 

Regionální potravina i místní regionální potraviny z celé ČR.  

      

Prezentace středočeského kraje a Středočeské Regionální potraviny 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 
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Středočeská Regionální potravina na výstavišti v Lysé nad Labem 

 

Ve stánku s ochutnávkou Středočeské Regionální potraviny byli k dispozici i někteří samotní 

výrobci – výherci této soutěže. Bylo možné zakoupit Med z Tupadelské bažantnice, ale i jiné 

výrobky, a to přímo od paní a pana Vonšovských, dále zde byly obchodní zástupkyně ze 

Cvrčovické pekárny, které nabízely nejen výherní Cvrčovický chléb, ale i další produkty jejich 

pekárny. Na stánek dorazili i zástupci Integrované střední školy Jesenice i se studenty, kteří 

nabízeli výherní Švestkový řez a další cukrářské výrobky. Možnost zakoupit si další výherní 

produkt, kterým byl Malinový džem z českých malin, ale i další produkty z ovoce, poskytla 

děvčata z firmy Berry servis. V neposlední řadě další dík patří firmě Bohemia Apple, která 

zajistila prodej vítězného produktu Bohemia mošt – jablečný. Na stánku bylo tedy možné 

ochutnat jak tyto výše zmíněné vítězné potraviny, tak i další výherní potraviny, jejichž výrobci 

se do Lysé ale nemohli dostavit, případně měli svůj vlastní stánek. Patřily sem například: 

Paštika s pečeným masem od Řeznictví a uzenářství U Dolejších v Davli a Zrající sýr 

od Martina Homoly z Bělče u Litně.   
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Foto: Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

Text: Petra Novotná, AK Příbram 

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