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Seznam daní - leden 2016 

 11.01.2016  

spotřební daň 

splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 

 20.01.2016  

daň z příjmů 

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 20.01.2016  

pojistné 

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost 

zálohy na důchodové spoření 

 25.01.2016  

daň z přidané hodnoty 

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 

 25.01.2016  

daň z přidané hodnoty 

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 

 25.01.2016  

daň z přidané hodnoty 

výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 

 25.01.2016  

energetické daně 

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015 

 25.01.2016  

spotřební daň 

splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

 25.01.2016  

spotřební daň 

daňové přiznání za prosinec 2015 
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 25.01.2016  

spotřební daň 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních 

(technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok) 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

 

 

 

Změny v cestovních náhradách od roku 2016 

Tuzemské i zahraniční sazby stravného pro rok 2016 se mění, včetně 

základní náhrady při použití vozidel a průměrné ceny pohonných hmot.  

Podle návrhu vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí se od 1. ledna 

2016 mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel, stravné pro podnikatelskou i státní sféru a průměrná cena 

pohonných hmot. Návrh vyhlášky je zpracován podle údajů Českého 

statistického úřadu. 

Tuzemské stravné v roce 2016 

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře musí vždy dodržet minimální zákonem 

stanovenou hodnotu. Ovšem může vyplatit i více. Stravné vyplacené nad 

rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní sféru 

však nebude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (podle 

§ 24 zákona o daních z příjmů je stravné daňově uznatelné pouze za 

podmínky, že tento nadlimit je na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. 

Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění). 

Rozpis daňových povinností na celý rok naleznete na 

http://www.kis-

stredocesky.cz/default.asp?ids=4208&ch=703&typ=2&val=4208 

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/zneni-20140101/#p24
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/zneni-20140101/#p24
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4208&ch=703&typ=2&val=4208
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4208&ch=703&typ=2&val=4208
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Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel 

zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně 

v navrhované výši: 

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

 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 

18 hodin, 

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

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel 

zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) 

v navrhované výši: 

 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle 

však 18 hodin, 

 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny 

do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To 

je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na 

pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo 

večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě 

zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2 zákoníku 

práce. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování 

pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

Princip krácení stravného se v roce 2016 nemění. Jestliže bylo zaměstnanci 

během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné 

snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: 

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

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p163
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p176
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p189
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p163
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p163
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 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle 

však 18 hodin, 

 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2016 

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem 

práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem 

motorových vozidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu 

základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce 

 u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč, 

 u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč. 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 

2016 

V souladu s ustanovením § 158 odst. 3 zákoníku práce prokazuje 

zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je 

patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů 

na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena 

aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen 

pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených 

vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby 

samostatně výdělečně činné. 

Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky 

zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich 

zaokrouhlování. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 

158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce by měla v roce 2016 činit: 

 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p157
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p158
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p158
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#p158
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 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

 29,50 Kč u motorové nafty. 

Zahraniční stravné v roce 2016 

Pro následující rok navrhlo ministerstvo zahraničních věcí úpravu sazeb 

zahraničního stravného, která se změnila hned v několika zemích. Aktuálně 

již ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše 

základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Server 

Podnikatel.cz tradičně připravil souhrnnou tabulku vybraných sazeb 

zahraničního stravného pro rok 2016. Podrobněji k zahraničnímu 

stravnému: Zahraniční stravné se v roce 2016 mění 

Zahraniční stravné 2016 ve vybraných zemích: 

Země 
Základní sazba 

stravného 

Evropská unie:  

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Slovensko 
35 EUR 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, 

Španělsko, Estonsko 
40 EUR 

Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, 

Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Rakousko 

45 EUR 

Švédsko, Dánsko 50 EUR 

Velká Británie 40 GB 

Ostatní Evropa:   

http://www.podnikatel.cz/clanky/zahranicni-stravne-se-v-roce-2016-meni/
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Turecko 40 EUR 

Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, 

Hercegovina 
35 EUR 

 Rusko, Ukrajina 45 EUR 

 Lichtenštejnsko  60 CHF 

Island, Norsko,   55 EUR 

Švýcarsko  75 CHF 

Asie:   

Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR 

Irák, Indie 40 EUR 

 Čína 45 EUR 

Japonsko 65 USD 

Zámoří:    

Kanada  50 USD 

USA 55 USD 

Brazílie 55 USD 

Zdroj: www.podnikatel.cz 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/
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PGRLF OD LEDNA 2016 NABÍZÍ MOŽNOST 

ELEKTRONICKÉHO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O 

POSKYTNUTÍ PODPORY 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) v zájmu zlepšení kvality služeb 

klientům zahájil 4. 1. 2016 elektronický příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

programů Zemědělec a Finanční podpora pojištění.  

Žádosti o poskytnutí podpory bude možné vyplnit a podat prostřednictvím elektronického 

formuláře pro příjem žádostí, určeného pro zvolený program podpory, a to na internetových 

stránkách www.pgrlf.cz. Za datum podání žádosti se rozumí datum odeslání e-mailu 

potvrzujícího přijetí žádosti Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.  

Klientům, kteří nevyužijí podání žádosti prostřednictvím elektronického příjmu žádostí, je i 

nadále nabízena možnost žádost o poskytnutí podpory na internetových stránkách vyplnit a 

následně předložit na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu 

nebo přímo na PGRLF.  

Elektronický příjem žádostí o poskytnutí podpory klientům umožní pohodlnější a rychlejší 

přístup k podporám poskytovaným PGRLF.  

Zároveň se zahájením elektronického příjmu žádostí o podporu v rámci výše uvedených 

programů připravil PGRLF i nový vzhled internetových stránek, které přispějí k lepší orientaci a 

přehlednosti poskytovaných informací a služeb nabízených PGRLF.  

Zdroj: PGRLF 

 

 

VÝŠE DOTACE URČENÁ NA VČELAŘSKÁ 

OPATŘENÍ V ROCE 2016 

V Praze dne 5. ledna 2016  

Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku 

určenou v roce 2016 na dotace na včelařská opatření.  

Podle prováděcího rozhodnutí Evropské Komise ze dne 12. 8. 2013 celková částka na 

včelařská opatření pro rok 2016 činí 2 329 120 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky 
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v Kč byl v souladu s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, užit 

směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2015 ve výši 27, 023 CZK/EUR.  

Finanční částka v Kč určená pro rok 2016 na dotace na opatření ke zlepšení obecných 

podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh byla v souladu s 

prováděcím rozhodnutím Komise stanovena ve výši 62 939 810 Kč.  

Ing. Michal Barbuš, v. r.  

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace 

 

Cyklus seminářů k programu Nová zelená 

úsporám v Praze a Středočeském kraji 

Státní fond životního prostředí ČR připravil v Praze a Středočeském kraji cyklus seminářů 

pro zájemce o úspory energií, zateplení nebo výměny zdrojů tepla v rodinných domech a 

pro potenciální žadatele o podporu z programu Nová zelená úsporám.  

Semináře nejen o možnostech čerpání podpory z programu NZÚ jsou určeny široké 

veřejnosti. Odborníci SFŽP ČR budou připraveni odpovídat na vaše dotazy a poskytnout 

vám i individuální konzultace. Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího 

přihlašování. Vstup na semináře je bezplatný. 

 Praha 

Praha Suchdol – 13. 01. 2016 – od 17:00 hod. – Velká zasedací místnost radnice MČ 

Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3 

Pozvánka ke stažení (pdf) 

 Středočeský kraj 

Kolín – 12. 01. 2016 – od 16:00 - 18:30 hod. – areál zámku, Sokolská 1095 

Pozvánka ke stažení (pdf) 

Příbram – 13. 01. 2016 – od 16:00 - 18:00 hod. – jednací sál Městského úřadu, náměstí 

T. G. Masaryka 121 

Pozvánka ke stažení (pdf) 

Zdroj: MŽP 

 

http://www.novazelenausporam.cz/file/543/pozvanka-na-seminar-mc-suchdol-opr.pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/544/pozvanka-na-seminar_kolin.pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/545/pozvanka-na-seminar_pribram.pdf
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Předkládání faktur - upozornění pro 

příjemce v OPŽP 

04.01.2016 -  

Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k 

předkládání faktur a dokladů o úhradě ke kontrole.  

V souvislosti s ukončováním financování OPŽP 2007-2013 žádáme všechny příjemce 

podpory z OPŽP, aby nejpozději do 15. ledna 2016 vložili do IS BENE-FILL všechny faktury, 

na které je předpokládáno čerpání podpory, tzn. jedná se o faktury s datem úhrady 

dodavatelům nejpozději 31. prosince 2015 včetně; současně je nutno zadat do IS BENE-

FILL příslušné bankovní výpisy prokazující plnou úhradu faktur. Zároveň je třeba zaslat 

faktury vč. soupisu prací, změnových listů, atd. a bankovní výpisy na příslušného 

projektového manažera. Faktury vložené do IS BENE-FILL po datu 15. ledna 2016 nebudou 

moci být akceptovány a zahrnuty do žádostí o platbu.  

Zdroj: SFŽP 

 

MŽP do nového roku přispěje 90 miliony na 

citlivou obnovu a údržbu vodních ploch a 

toků, materiálové využití autovraků i 
udržitelný rozvoj obcí 

 
28.12.2015 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí 

ČR vypisují v rámci tzv. Národního programu Životní prostředí tři výzvy na další zlepšení 

životního prostředí.  

50 milionů korun na environmentálně citlivou obnovu a údržbu vodních ploch a 

toků 

„Snažíme se soustředit evropské i národní prostředky do hospodaření s vodou a na zadržení 

vody v krajině proto, aby Česká republika nezůstala na suchu, nebo ji neohrožovaly 

povodně. Významným problémem současné české krajiny je její snížená retenční 

schopnost. Nedostatečná schopnost zadržovat vodu se pak negativně projevuje zejména 

při povodních a suchu. 50 milionů korun proto chceme investovat do podpory opatření na 
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zpomalení povrchového odtoku z povodí včetně budování bezpečnostních přelivů u malých 

vodních nádrží,"  říká ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Cílem Výzvy č. 10/2015 je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně 

citlivých opatření včetně možnosti budování bezpečnostních přelivů u malých vodních 

nádrží [1] v souladu se zájmy ochrany přírody.  

„Podporována jsou i opatření, která mají za cíl vytváření a obnovu vodních prvků v krajině 

s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodných opatření, např. litorálních zón, 

tůní, revitalizace přítoku," doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr 

Valdman. „Výzva je komplementární k souběžné podpoře těchto opatření z Operačního 

programu Životní prostředí, kde nelze poskytovat podporu fyzickým osobám 

nepodnikajícím," vysvětluje ředitel Valdman. 

O finanční příspěvek tedy mohou žádat fyzické osoby nepodnikající. Žádosti o dotaci bude 

přijímat SFŽP ČR od 28. prosince 2015 do 8. dubna 2016.  

Text výzvy č. 10 s přílohami    

30 milionů na rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání 

autovraků 

„Prostřednictvím této výzvy se mají vytvořit sběrná místa, která budou sloužit 

zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. Díky 

těmto sběrným místům budou mít i drobní zpracovatelé možnost předat materiál k dalšímu 

využití a přitom méně investovat do jeho přepravy," komentuje výzvu ředitel SFŽP ČR Petr 

Valdman.  

V rámci Výzvy č. 9/2015 budou podporovány projekty na realizaci sběrných míst včetně 

přístřešku, manipulační techniky, lisů a kontejnerů. Přednost získají projekty na vytvoření 

sběrných míst ve vymezených lokalitách. Do nich patří kraje s nedostatečným pokrytím 

koncových zpracovatelských zařízení, přičemž prostřednictvím této Výzvy může být v 

každém kraji podpořen pouze jeden projekt. Projekty lze realizovat v šesti krajích ČR, 

konkrétně v Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Olomouckém, Jihomoravském 

nebo kraji Vysočina. 

O finanční příspěvek mohou žádat podnikatelské subjekty se živnostenským oprávněním k 

nakládání s odpady a spolky sdružující zpracovatele autovraků. Žádosti o dotaci bude 

přijímat SFŽP ČR od 28. prosince 2015 do 31. 3. 2016.  

https://www.sfzp.cz/sekce/826/dokumenty-k-10-vyzve/
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Text výzvy č. 9 s přílohami    

10 milionů na podporu udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality života jejich 

obyvatel a na odolnost proti změnám klimatu  

„V pilotní výzvě pro města a obce se zaměříme na podporu projektů v oblasti životního 

prostředí, udržitelné spotřeby a výroby, konkrétně chceme podpořit informační a 

vzdělávací akce, expertní spolupráce a sdílení dobré praxe. Příklady takových aktivit jsou 

komunitní kampaně spojené s udržitelným rozvojem (jakými jsou Den Země, Evropský den 

bez aut, Evropský týden udržitelného rozvoje, Ukliďme Česko, apod.), a také kulaté stoly 

nebo veřejná projednání v oblastech - ovzduší a opatření v energetice nebo dopravě, zeleň 

a kvalita veřejných prostranství, adaptace na klimatické změny - dešťové a povrchové 

vody, protipovodňová a jiná krizová opatření, zásobování pitnou vodou a další," dodává 

ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.  

Zmíněné projekty musí být realizovány prostřednictvím metody využívané při řízení 

veřejné správy, tzv. místní Agendy 21. Vedle toho budou financovány projekty na zapojení 

měst a obcí ČR do Paktu starostů a primátorů se závazkem ke snižování emisí skleníkových 

plynů a energetické náročnosti. Pomocí těchto aktivit by se mělo zlepšovat povědomí o 

možnostech a přínosech inteligentnějšího využívání energie. 

Pilotní Výzva č. 11/2015 se koncentruje na zlepšení životního prostředí ve městech a obcích 

i na kvalitu života obyvatel, zároveň přispěje k dosažení klimaticko-energetických závazků 

do roku 2030, a to především prostřednictvím zmíněné místní Agendy 21 a účastí v Paktu 

starostů a primátorů. 

O finanční příspěvek mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. Žádosti o dotaci 

bude přijímat Státní fond životního prostředí ČR od 28. prosince 2015 do 8. února 2016.  

Text výzvy č. 11 s přílohami  

Poznámky: 

[1] Jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb, nebo slouží jen k takovému 

chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží.  

 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/825/dokumenty-k-9-vyzve/
https://www.sfzp.cz/sekce/827/dokumenty-k-11-vyzve/
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Internationale Grüne Woche 

Datum: 15. 1. 2016  – 24. 1. 2016   

Tematické zaměření akce: Potraviny 

Kategorie: Výstava, veletrh 

Internationale Grüne Woche (IGW) je mezinárodní potravinářský, zemědělský a 

zahradnický veletrh, který se otevře ve dnech 15. – 24. ledna 2016 v Berlíně. Partnerskou 

zemí je pro rok 2016 Maroko. IGW má již velmi dlouhou tradici. Poprvé byla uspořádána 

v roce 1926. Výstava je určena jak pro odborné návštěvníky, tak pro veřejnost. 

Účast na výstavě je pro vystavovatele stále vysoce prestižní záležitostí, při které také 

mohou uzavřít spolupráci. Na výstavě se často setkávají nejvyšší představitelé agrárního 

sektoru zemí západní, střední i východní Evropy. 

Veletrh přitáhne ročně mnoho návštěvníků i vystavovatelů. Například vloni se ho zúčastnilo 

1731 vystavovatelů z 68 zemí a více jak 415 tisíc návštěvníků. 

Výstava je zaměřena v oblasti potravinářství na prezentaci gastronomie, na čerstvé 

produkty, ryby, maso, mléčné výrobky, výběr vín z různých zemí, piva a alkoholické 

nápoje. Grüne Woche také představuje nové trendy v oblasti potravinářství a biopotraviny. 

Součástí výstavy je lesnictví a myslivost, přehlídky hospodářských zvířat, prezentace 

zahradnictví a květinářství. 

Expozice České republiky pod patronací Ministerstva zemědělství bude v hale č. 8.2. 

Zdroj: MZe 
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2016 - 

PRASNICE/DOJNICE 

 
V souvislosti s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1853 a nařízením 

vlády č. 366/2015 Sb., se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví 

živočišné výroby.  

Dle nového nařízení by podpora chovatelů prasnic a dojnic měla kompenzovat nízké 

výkupní ceny mléka a vepřového masa, tedy dopady související s ruským embargem i 

zrušením mléčných kvót. Chovatelé obdrží podporu podle počtu kusů zvířat evidovaných v 

Integrovaném registru zvířat (IZR) v celkové výši 604,2 milionu korun.  

Základním kritériem pro získání podpory je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnic 

evidovaných v IZR k 31. srpnu 2015. Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví 

Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů a jejich celkového počtu zvířat, 

přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 % základní sazby je určena chovatelům 

dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks zvířat. Výši sazby zveřejní SZIF nejpozději 

do 29. února 2016.  

Žádosti bude administrovat SZIF. Zemědělci je mohou zasílat od 15. do 31. ledna 

2016, nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich podání je prostřednictvím Portálu 

farmáře. Další způsob zasílání je přes e-podatelnu, datovou schránku nebo v listinné 

podobě. Pro urychlení administrace a tím i proplacení žádostí však doporučujeme 

využít Portál farmáře.  

Podporu proplatí SZIF nejpozději do 30. června 2016, předpokládá se však rychlejší 

vyřízení. V souvislosti s tímto opatřením Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

(provozovatel ústřední evidence zvířat) rozeslal všem chovatelům prasnic a dojnic výzvu k 

provedení kontroly správnosti a úplnosti stavu evidence zvířat k 31. srpnu 2015. Cílem je 

minimalizovat možné chyby nebo nepřesnosti ve stavu evidence zvířat, zrychlit zpracování 

žádostí a výplatu podpor.  

Samotná žádost bude k dispozici na Portálu farmáře a zároveň i na stránkách 

www.szif.cz od 15. ledna 2016. 

Zdroj: Mze 

 

 

http://www.szif.cz/
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SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbách na 

dojnice o týden dříve 

 
Praha 5. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal od 4. ledna 

2016 vydávat rozhodnutí o platbě na krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka (dojnice) v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci 

(VCS). SZIF, který je administrátorem žádostí, tak o týden urychlil start plateb 

daného dotačního opatření. Podle původního harmonogramu měla být rozhodnutí 

vydávána až od 11. ledna 2016. V rámci této podpory bude chovatelům dojnic 

vyplaceno na základě pravomocných rozhodnutí přibližně 1,378 miliardy korun.  

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytována citlivým sektorům, které 

čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo 

environmentálních důvodů. Jedním z těchto sektorů jsou krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka. V rámci této podpory, která je hrazena z rozpočtu EU, bude žadatelům 

vyplaceno přibližně 1,378 miliardy korun.  

Rozhodnutí o platbách na dojnice začal SZIF vydávat již od 4. ledna, tedy o týden dříve 

oproti původnímu plánu. Cílem je, aby se peněžní prostředky dostaly k žadatelům co 

nejdříve. Výplata bude následovat ihned po nabytí právní moci rozhodnutí. Pro urychlení 

proplacení může žadatel odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnutí 

obdržel, „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, na základě kterého rozhodnutí nabyde 

právní moci a platba může být poskytnuta.  

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:  

 

 

 pracovišti SZIF  

 

-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem  

 

Formulář je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci 

„Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na 

infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.  

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF 
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Ceny komodit na 
Plodinové burze Brno 

převážně klesaly, 
nejvíce u 

potravinářské pšenice  

Autor:  Eva Seifertová  

 

Ceny většiny komodit na Plodinové burze Brno na počátku roku mírně klesaly podle 

očekávání. Nejvíce zlevnila potravinářská pšenice, až o čtyři procenta. Vyplývá to z 

posledních zveřejněných údajů Plodinové burzy.  

 

Změny cen jednotlivých komodit jsou pouze v jednotkách procent, u některých se 

ceny měnily jen v desetinách procenta. V absolutních číslech cena u krmné pšenice 

klesla až o 146 korun za tunu, u potravinářské o 174 korun. Cena kukuřice se snížila 

až o 151 korun za tunu.  

 

V meziročním srovnání klesala výrazně cena sladovnického ječmene, zhruba o 500 

korun za tunu, naopak cena krmného ječmene je podobná. Zhruba o 300 korun 

zlevnilo žito. Kvůli špatné loňské úrodě stoupla cena kukuřice zhruba o 650 korun. 

O 900 korun zdražila kvůli špatné úrodě i řepka. U pšenice jsou výkyvy menší, 

potravinářská zdražila, krmná zlevnila. *  

Zdroj: Profi Press, s. r. o. 

 

S úpravami registru půdy LPIS jsou lidé 
spokojeni 

6.1.2016 

Tisková zpráva – Registr půdy LPIS, spravovaný Ministerstvem zemědělství, 

prošel v uplynulých dvou letech řadou rozsáhlých úprav. Z rozsáhlé ankety mezi 

uživateli vyplývá, že se změnami jsou lidé spokojeni. Tři čtvrtiny respondentů 

hodnotí nové uživatelské prostředí velmi pozitivně. 

„Anketu jsme spustili na konci loňského srpna. Jejím cílem bylo zjistit spokojenost 

uživatelů s novou podobou aplikace a shromáždit případné podněty pro její další rozvoj. 

Během pěti týdnů se ankety zúčastnilo 2 191 respondentů, zapojit se mohli všichni 

aktivní uživatelé aplikace,“ řekl náměstek pro řízení sekce ekonomiky a informačních 

technologií Zdeněk Adamec. 

Nové uživatelské rozhraní hodnotí tři čtvrtiny uživatelů velmi pozitivně, tedy známkou 

1 – 2 (dle školního známkování). Jen 7 % dotazovaných má nové rozhraní za 

http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=9e7c1174a7&e=ad04a191b6
http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=9e7c1174a7&e=ad04a191b6
http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=9e7c1174a7&e=ad04a191b6
http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=9e7c1174a7&e=ad04a191b6
http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=9e7c1174a7&e=ad04a191b6
http://profipress.us9.list-manage2.com/track/click?u=d46da70f17bd670a4cfdeb7a5&id=d5141c51d6&e=ad04a191b6
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nedostatečné. Ještě lépe hodnotí lidé práci s mapou v LPIS. Zlepšení zaznamenalo 88 % 

uživatelů, zhoršení pouhé jedno procento. Změny se ale dotkly i nemapové části 

aplikace, kde je s fungováním spokojeno dokonce 98 % respondentů. Problémy vidí 

někteří jen se složitostí ovládání, rychlostí načítání aplikace nebo s potížemi s tiskem. 

Po změnách došlo i k mírnému zvýšení objemu informací, které se v aplikaci LPIS 

zobrazují. Jejich nedostatek vnímají pouhá 4 % uživatelů, více než 95 % respondentů je 

spokojených. Zmiňované nedostatky se týkají dat z katastru nemovitostí a rovněž 

možnosti vyhledávání. 

Aplikace LPIS je rozsáhlá a obsahuje i některé méně používané funkce. Není proto 

překvapením, že z průzkumu také vyplynulo, že uživatelé nevědí o všech funkcích, které 

LPIS nabízí a které jsou popsány v uživatelské příručce. Informatici z MZe proto 

vytvořili na webu ministerstva v Portálu farmáře sekci s nejčastějšími dotazy k aplikaci 

LPIS. 

Registr půdy LPIS je největším zemědělským registrem, ve kterém se primárně eviduje 

využití zemědělské půdy. Jeho hlavním účelem je ověřování údajů v žádostech o dotace 

poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu. LPIS rovněž nabízí širokou škálu 

dalšího využití, například zákonné evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin, lokalizace ohnisek nákaz zvířat a celou řadu dalších. 

LPIS byl spuštěn v březnu 2004 a v současné době jej denně používá až 1500 unikátních 

uživatelů. 

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

 


