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Zemědělský hospodář roku 2012 
 

Čtvrtek 4.10.2012. Středočeské dožínky se konají 
již tradičně začátkem října v Lysé nad Labem při 
konání výstavy Zemědělec a Náš Chov. Dožínky 
pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s 
výstavištěm Lysá nad Labem.  
Při příležitosti konání dožínek proběhlo v sále 
výstaviště Lysá nad Labem slavnostní předávání 
cen Zemědělským hospodářům roku 2012 
moderovala Laďka Něrgešová, hudební doprovod 
kapela Třehusk a Harmonie 1872 Kolín. 

 
 
 
Cenou hejtmanky Středočeského kraje Ing. 
Zuzany Moravčíkové byla oceněna Agrofarma 
Týnec s.r.o., která hospodaří v okrese Mladá 
Boleslav v okolí města Dobrovice. Společnost 
obhospodařuje 1 369 ha a trvale zaměstnává  
8 lidí. Firma se specializuje na rostlinnou výrobu. 
Provozuje pilu a bioplynovou stanici o 
jmenovitém výkonu 889 kW. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Regionální agrární komora 
Středočeského kraje. 
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Náměstek hejtmanky Ing. Miloš Petera předal 
ocenění Farmě Rous, hospodařící v Libčicích nad 
Vltavou z okresu Praha – západ. Rodinná farma se 
zabývá chovem 1 600 kusů nosnic a produkcí 
vajec. Zemědělský podnik navrhla na ocenění 
Asociace soukromého zemědělství ČR. 
 



 
Ministr zemědělství Ing. Petr Bendl předal 
ocenění Zemědělskému družstvu Sever 
Loukovec z okresu Mladá Boleslav. Družstvo 
hospodaří na 2 612 ha. V živočišné výrobě má 
hlavní zastoupení chov 1 500 kusů skotu, z toho 
500 kusů dojnic. Družstvo se zabývá i výkrmem 
drůbeže. Chod družstva zajišťuje 70 pracovníků. 
Zemědělský podnik navrhla na ocenění 
Regionální agrární komora Středočeského kraje. 
 
 
 
Zemědělská Cítov a.s. získala ocenění z rukou 
ministra životního prostředí Mgr. Tomáše 
Chalupy. Společnost obhospodařuje 800 ha orné 
půdy, kde pěstují obiloviny, olejniny, cukrovku a 
krmné plodiny. V živočišné výrobě se podnik 
specializuje na chov nosnic s produkcí vajec a na 
výkrm býků. Činnost zajišťuje 24 stálých 
pracovníků. V současné době staví bioplynovou 
stanici o výkonu 620 kW. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Regionální agrární komora 
Středočeského kraje. 
 
 
Cenu prezidenta Agrární komory ČR  získala 
Rodinná farma Ratzkových z Hořesedel u 
Rakovníka. Ocenění předával člen představenstva 
Agrární komory Ing. Karel Horák. Farma 
hospodaří na 130 ha orné půdy, kde pěstují 
především obiloviny a řepku. Farma se zaměřuje 
na živočišnou výrobu - výkrm prasat a částečně 
výkrm skotu. Zemědělský podnik navrhla na 
ocenění Regionální agrární komora Středočeského 
kraje. 
 
 
 
Farma Hatě rodiny Linhartových z okresu 
Beroun převzala ocenění z rukou ředitele Krajské 
veterinární správy pro Středočeský kraj MVDr. 
Zdeňka Císaře. Farma obhospodařuje 560 ha 
půdy, ve čtyřech stájích chová  420 kusů 
mléčného skotu. Ve svém zemědělském areálu 
mají automat na mléko, který úspěšně provozují 
již 3 roky. Ekonomiku moderně vybavené farmy 
posiluje solární elektrárna nainstalovaná na střeše 
stáje. O farmu se kromě čtyřčlenné rodiny stará    
6 stálých zaměstnanců. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Asociace soukromého 
zemědělství ČR.                                               Čerpáno z katalogu Středočeské dožínky. Foto Gabriela Jeníčková 
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Slavnostní předání ocenění v 
soutěži Středočeská Regionální 

potravina 
 
 

V rámci výstavy Zemědělec a Náš 
Chov v Lysé nad Labem se v pátek 
5.10.2012 konalo v sále hlavní budovy 
výstaviště v Lysé nad Labem 
slavnostní předání ocenění vítězným 
výrobcům v soutěži Středočeská 
Regionální potravina. 
Certifikát oceněným výrobcům 
předával náměstek ministra 
zemědělství Jiří Mach a pamětní 
plaketu náměstek hejtmanky 
Středočeského kraje Miloš Petera. 
Slavnostním dopolednem provázela 
ředitelka Regionální agrární komory 
Středočeského kraje Zlata Koukolíčková. Hudební doprovod zajistilo Hudební duo Dobříšského 
zámku. 

 
                                               *************************** 
 
MVDr. František Dolejší ze společnosti Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o. si převzal 
ocenění za vítězství v kategorii Masné výrobky trvanlivé s výrobkem FRANTÍK.  
Frantík je masný fermentovaný trvanlivý výrobek vyráběný dle vlastní receptury a plněn do 
kolagenních střev o průměru 19mm. 
 
 
 

 
 
 
 
 

***************************** 
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V kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje získal první místo BOHEMIA MOŠT – 
JABLEČNÝ vyrobený společností Bohemia Apple z Českého Brodu okresu Kolín. Ocenění 
přišla převzít jednatelka společnosti Tereza Vyšatová. 
100% jablečný mošt je přímo lisovaný z čerstvých jablek, s dužinou, nepřislazován, bez barviv, 
aromat a konzervantů. Mošt prochází jemnou pasterizací. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*********************************** 

 
 
Polabské mlékárny a.s. zvítězily v kategorii Sýry včetně tvarohu s MILKO OVOCNÝ 
TVAROH – LESNÍ PLODY. Cenu si převzal generální ředitel společnosti Ing. Pavel Vybíral. 
Tajemstvím tvarohů Milko je jedinečná kombinace čerstvého tvarohu, lahodné smetany, 
ochucující složky, rozpustné vlákniny a syrovátky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

************************************** 
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Společnost Berry servis s.r.o. získala první místo v kategorii Ovoce a zelenina s JAHODAMI. 
Ocenění převzal majitel společnosti Ing. Martin Louda. 
Jahody jsou pěstované na mulčovací fólii, s kapkovou závlahou a je prováděno nastýlání slámou. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

********************************** 
 
 
 
POLABSKÝ ŘEPÁNEK z Pekařství Kopecký s.r.o. zvítězil v kategorii pekařské výrobky 
včetně těstovin. Ocenění přebíral jednatel společnosti Ing. Tomáš Kopecký. 
Řepánek je tradičním výrobkem z oblasti Polabí, kde se pěstuje cukrová řepa. Do kynutého 
sladkého těsta je zabalena nádivka vyrobená z jemně mletého máku, vařené jemně strouhané 
řepy, cukru a skořice. 
 
 

 
 
 
 
 
 

*********************************** 
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DOBŘEJOVICKÝ VDOLEK od společnosti BAGETY STAP s.r.o. se umístil na první místě 
v kategorii cukrářské výrobky. Ocenění převzala paní Lenka Šindelářová. 
Vdolky se vyrábí dle staré receptury z kynutého smaženého těsta. Usmažený vdolek je namazán 
povidly, ozdoben měkkým tvarohem a posypán tvrdým tvarohem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

************************************ 
 
 
Zelená Bohdaneč s.r.o. zvítězila v kategorii ostatní potravinářské výrobky s MEDEM 
KVĚTOVÝM. Eva Godlewská převzala za společnost ocenění. 
Med je čistě přírodní produkt vysoké kvality, které je dosahováno díky správnému výběru 
přírodních lokalit pro umístění včelstev. Včelstva jsou umístěna pouze v dřevěných úlech. 
 
 

 
 
 
 
 

************************************* 
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V kategorii masné výrobky tepelně opracované získala první místo KACHNÍ ROLÁDA 
PEČENÁ z Jatek Bojmany s.r.o.. Na podium si pro cenu přišel jednatel společnosti pan Josef 
Petržílek. 
Vykostěná kachna je naplněna játrovou nádivkou s kuřecím masem a stočena do rolády. 
Výrobek obsahuje 70% kachního masa, 10% kachních jater, 10% kuřecích prs, cibulku, sůl, 
pečivo a koření. 
 
 

 
 
 
 
 
 

************************************ 
 
 
Oceněné produkty mohli návštěvníci ochutnat i zakoupit po celou dobu výstavy ve stánku 
Středočeské regionální potraviny. V průběhu slavnostního předávání probíhala ochutnávka 
přímo v sále výstaviště. 
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c.Gabriela Jeníčková 

 
 
B
 
 
 
 
 
 
 



Kuchařská show na výstavě v Lysé nad Labem 
 
 
Pokrmy z  oceněných surovin od 
mistra kuchaře Roberta 
Zatloukala mohli návštěvníci 
veletrhu Zemědělec a Náš Chov 
v Lysé nad Labem ochutnat a 
pomoci s výrobou v expozici 
značky Regionální potravina. 
Každý výstavní den předvedl 
vítěz soutěže Na nože! svůj um 
přímo před zraky diváků.  
 
 
 
 
 
 
K ochutnání byly ovocné 
knedlíky plněné jahodami od 
společnosti Berry servis s.r.o. , 
lívance ozdobené ovocným 
tvarohem od Polabských 
mlékáren nebo špenátová 
polévka vyrobená z ochuceného 
špenátu od akciové společnosti 
AGRO Jesenice. 

Milovická uzená kýta s kostí 
hrála hlavní roli v sobotním 
vaření – kýta a noky se zelím. 
Spolumajitel společnosti FIALA 
Milovice s.r.o., která tuto šunku 
vyrábí, na podiu hovořil nejen o 
šunce a firmě, ale i pomáhal s vařením. 

Návštěvníci výstavy se mohli zúčastnit znalostní 
soutěže o dárkové koše plné Regionálních potravin. 

Každý den 
byli 

vylosovaní 
tři 

šťastlivci. 

 
 
 

                  
 

Bc. Gabriela Jeníčková 
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Sklizeň obilí a řepky ve Středočeském kraji 
v roce 2012 

 
Středočeský kraj patří mezi největší producenty obilovin v rámci všech krajů české republiky. 
V roce 2012 bylo ve Středočeském kraji celkem sklizeno  272 549 ha obilovin a 86 399 ha 
řepky. Z obilovin má největší zastoupení pšenice ozimá – 163 396 ha a ječmen jarní 56 414 ha. 
Velkým problémem letošního roku bylo vyzimování. Mnohé porosty byly poškozeny vlivem 
holomrazů a další škody přinesly jarní mrazy. Některé plochy ozimých obilovin proto musely 
být zaorány. Rovněž dešťové srážky během jarního vegetačního období byly v našem kraji velmi 
nerovnoměrné a tak se  mnohé oblasti navíc potýkaly s nedostatkem vláhy. Tyto okolnosti 
způsobily, že výše průměrných letošních výnosů obilovin byla ve srovnání s loňským rokem o  
12,4 % nižší. 
Průměrný výnos obilovin ve Středočeském kraji je  4,8 t. Pšenice dosáhla výnosu 5 t, ječmen 
jarní 4,6 t. Pouze výnos řepky 2,83 t/ha je srovnatelný s výnosem v r. 2011, který byl 2,84t/ha. 
 

Ing. Zlata Koukolíčková, ředitelka Regionální agrární komory Středočeského kraje 
 

 

Ministr Petr Bendl: České firmy jsou schopny 
dodávat do Ruska kvalitní zboží a služby 

9.10.2012 

Tisková zpráva – Nové možnosti spolupráce byly tématem dnešního jednání ministra 
zemědělství Petra Bendla a gubernátora Samarské oblasti Nikolaje Ivanoviče Merkuškina. 
S ministrem je na návštěvě v Samaře i delegace českých podnikatelů zastupujících 
zemědělsko-potravinářské firmy, podniky z oborů dopravy, financování, právních služeb a 
softwaru a také představitelé zájmových organizací a akademické sféry.  

„Ministerstvo vytipovalo náměty na spolupráci například v oblasti výzkumu a pěstování léčivých 
rostlin. Nabízí se například spolupráce ve vodohospodářství a také v rybářském výzkumu a s tím 
související výměnné stáže studentů,“ řekl ministr Bendl. 

Petr Bendl dnes také vystoupil na obchodní konferenci, kde uvedl, že je nutné pokračovat 
v podpoře zainteresovaných ruských a českých podniků a organizací v oblastech dvoustranné 
spolupráce. „Jde třeba o budování farem pro chov skotu a živočišnou výrobu, o oblast genetiky 
rostlin a pěstování chmele, plemenářství, semenářství, testování plemenných zvířat a využívání 
moderních technologií v zemědělství a potravinářství. O tyto aktivity projevují zájem obě 
strany,“ řekl ministr zemědělství. 

Samarská oblast je jedním z nejvíce urbanizovaných a hospodářsky nejsilnějších ruských 
regionů. „Cílem rozvoje zemědělství je zlepšení půdní úrodnosti, navýšení produkce hovězího 
masa, posílení výroby a skladování zemědělských produktů. V těchto oblastech se mohou uplatnit 
české firmy, které jsou schopny dodávat velmi kvalitní zboží a služby za konkurenceschopné 
ceny,“ uvedl Petr Bendl. 

V oblasti agrárního zahraničního obchodu je Rusko ze třetích zemí dlouhodobě 
nejvýznamnějším partnerem České republiky. Saldo vzájemného obchodu je přitom pro ČR 
vysoce aktivní. Kladné saldo mělo v letech 2004 až 2008 rostoucí charakter. V roce 2009 však 
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došlo k propadu vzájemného agrárního obchodu na hodnotu obratu 56,2 milionu EUR (o téměř 
35 % oproti zatím nejúspěšnějšímu roku 2008). V posledních dvou letech je patrné oživení 
vzájemného agrárního obchodu. Kladné saldo se zvyšuje, roste vývoz i dovoz. Obrat agrárního 
obchodu byl v loňském roce 82,6 milionu EUR, z toho vývoz do Ruska představoval zhruba 92 
% obratu (hodnota vývozu 76 milionu EUR a dovozu jen 6,7 milionu EUR). Dlouhodobě kladné 
saldo agrárního obchodu v roce 2011 dosáhlo hodnoty 69,3 milionu EUR. 

 
Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

V 17. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje 
venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství 

téměř 1,6 miliardy korun 

9.10.2012 

Tisková zpráva – Příjem žádostí o dotaci v 17. kole Programu rozvoje venkova bude 
probíhat od 17. do 23. 10. 2012. V tomto kole bude rozděleno přibližně 1,6 miliardy korun. 
Nejvíce peněz půjde na podporu cestovního ruchu, na investice do lesů a na pozemkové 
úpravy. 

„Zhruba 1,6 miliardy korun půjde na investice do lesů, na pozemkové úpravy, využívání 
poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a na podporu společenských 
funkcí lesů. V tomto kole budou zájemci také moci žádat o dotace na cestovní ruch a na realizaci 
projektů spolupráce místních akčních skupin,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Žádosti se budou přijímat od 17. do 23. října 2012. Poslední den příjmu žádostí, tj. 23. 10., musí 
být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, 
doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 
hodin. V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP 
SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16:30. 

Příjem žádostí v 17. kole se bude týkat opatření: 

·       I.1.2 Investice do lesů, na které je celkem přiděleno 446 milionů korun. 

·           I.1.2.1 Lesnická technika (113 milionů korun) 

·           I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (180 milionů korun) 

·           I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (153 milionů korun) 

·       I.1.4 Pozemkové úpravy (277 milionů korun) 

·       I.3.4 Využívání poradenských služeb (71 milionů korun) 
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·       II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, na 
které je celkem přiděleno 190 milionů korun 

·         II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (148 
milionů korun) 

·        II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (42 milionů korun) 

·       III.1.3 Podpora cestovního ruchu (553 milionů korun) 

·       IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (alokaci finančních prostředků stanovují Místní 
akční skupiny) 

·       IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (58 milionů korun) 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet 
a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 17. kolo příjmu, je k dispozici 
v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál 
Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního 
zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. Přehled 
hlavních změn podmínek opatření pro 17. kolo příjmu je uveden v příloze. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazbu 
pro výplatu přímých plateb SAPS 

9.10.2012 

Tisková zpráva – Sazba letošních přímých plateb SAPS byla ministrem zemědělství Petrem 
Bendlem stanovena ve výši 5 387,30 Kč/ha. Polovina z této částky přitom na účty příjemců 
poputuje již po 16. říjnu. Součástí v létě schváleného balíčku opatření pomoci zemědělcům 
postiženým letošním jarním suchem bylo totiž rozhodnutí, že část SAPS bude letos 
vyplacena formou zálohy co nejdříve. Zbylých 50 % celkové přiznané platby příjemci 
obdrží po 1. prosinci 2012. 

„Letos jsme v příslušném termínu obdrželi 27 629 žádostí o vyplacení jednotné platby na plochu. 
Celkem se týkají 3 526 435 hektarů zemědělské půdy,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

O poskytnutí platby SAPS začne Státní zemědělský a intervenční fond rozhodovat 8. října. 
Zálohu ve výši 50 % mohou žadatelé obdržet už od 16. října. Peníze budou rozesílány okamžitě 
bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doplatky budou vypláceny od 
1. prosince 2012. Konečný termín pro výplatu dotace je 30. červen 2013. 
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V roce 2012 bude v souladu s nařízením Evropské rady uplatněna tzv. modulace, která znamená 
snížení celkové sumy všech přímých plateb, o které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší 
než 300 000 EUR. Modulována je částka přesahující 300 000 EUR, a to o 4 procenta.  

V případě přímých plateb to znamená, že pokud jejich součet v roce 2012 (SAPS, Zvláštní 
podpory (tzv. podpory dle čl. 68), Oddělená platba za rajčata a Oddělená platba za cukr) 
přesáhne 300 000 EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 
300 000 EUR. 

„To znamená, že se budou snižovat platby nad zhruba 7,5 milionu korun. Snížení plateb SAPS by 
se z důvodu modulace mělo týkat kolem 600 žadatelů,“ upřesnil ministr Bendl. 

 
Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

 

Inspekce uzavřela neregistrovaný sklad s 
potravinami 

SZPI | 10.10.2012  
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor pro provoz 
potravinářského podniku ve velkoobchodu Otakar Belák se sídlem na ulici Smetanova 771 ve 
Valašských Kloboukách. Kontrola se uskutečnila dne 6. října ve večerních hodinách na žádost 
Policie České republiky ve Zlíně, která u podnikatele zabavila větší množství kolkovaných i 
nekolkovaných lihovin. 
 
Inspekce na místě zjistila, že provozovatel skladuje potraviny ve zcela nevyhovujících 
hygienických podmínkách. Viditelně neudržované prostory se vyznačovaly vysokou prašností, 
opadávající omítkou ze stropu i stěn a provozovatel zde společně s potravinami skladoval i 
pneumatiky, autodíly a nábytek. Absence klimatizace navíc zboží vystavovala venkovnímu 
kolísání teploty. 
 
Dále SZPI uložila zákaz uvádět do oběhu 9 180 kusů vajec, protože provozovatel neprokázal 
jejich původ předložením nabývacích dokladů. Nebylo tak možné ověřit, zda vejce nejsou 
skladována po uplynutí doby použitelnosti. Provozovatel rovněž porušil ustanovení zákona o 
potravinách tím, že svou činnosti neregistroval u SZPI, přestože se evidentně zabýval 
obchodováním s potravinami. 
 
Pro uvedené prohřešky bude s provozovatelem zahájeno správní řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. 
 
a 
 

            Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 

 

v rámci projektu 
 

Informační podpora pro zemědělce v České republice 
 

zvou na seminář s následujícím programem 
 
- aktuální informace k nitrátové směrnici (změny a novinky v návaznosti na CC) 
- informace o zahájení fyzických kontrol dodržování standardu GAEC 2 na MEO ploch. 
- požadavky CC ve welfare zvířat platné od roku 2013, průběh kontroly 
- hodnocení rizik ekologické újmy platné od 1.1.2013 (nutné zpracovat do konce roku 2012) 
 

 
Seminář se koná: 

 
24. 10. 2012 od 9,30- 13,00 hod v Rakovníku, zasedací místnost Agentury pro 
zemědělství a venkov, Lubenská 2250. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
30. 10. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Příbrami, zasedací místnost Agentury pro 
zemědělství a venkov, Poštovní 4. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
1. 11. 2012 od 9,30 -  13,00 hod. v Praze, velký sál v budově  SVS / dříve ÚZEI /, 
Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
14. 11. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá 
Boleslav. Přednášející Ing. Jaroslava Šamsová. 
 
19. 11. 2012 od 9,30 – 13,00 hod. v Kutné Hoře zasedací místnost Agentury pro 
zemědělství a venkov, Benešova 97. Přednášející Ing. Jan Klír a Ing. Lubomír 
Smrček. 
 

 

Účast zdarma 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Pozvánka je také na www.kis-stredocesky.cz 
 
 

Bc.Jeníčková Gabriela, tel: 721 315 260 
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Upozornění pro žadatele o dotaci v oblasti 
podpory 6.6 v rámci XLII. výzvy  

 
02.10.2012 
Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro opatření realizovaná v rámci oblasti 
podpory 6.6 dle kapitoly 2 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (str. 46) 
žadatel nepředkládá jako doklad k žádosti, AOPK ho zpracuje po podání žádosti před zahájením 
hodnocení. 

Zdroj: SFŽP 

 

Nabídka KURZU PRO VÝKON OBECNÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 
Nabízíme všem zemědělcům, kteří potřebují získat minimální zemědělskou odbornou 

kvalifikaci 

 

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

akreditovaný MZe ČR   čj. 027/79268/2011-MZe 

 
Obsah vzdělávací akce: 
Osnova kurzu je zpracována podle rámcové vzdělávací osnovy a časové dotace pro jednotlivé 
tématické celky. Obsah kurzu může být přizpůsoben požadavkům účastníků kurzu. 
 
Zaměření kurzu: 
Pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit). 
Kurz je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací.   
 
Rozsah kurzu: 
Prezenční forma studia    cca 120 h (15 dnů po 8 h) 
Samostudium, individuální konzultace, praxe cca   75 h 
Praxe (uznává se výkon zeměděl. činnosti )                    105 h 
Zpracování projektu                samostudium  a konzultace  mimo uvedené   
                                                                                    rozsahy hodin po  domluvě s vedoucím  
                                                                                    projektu 
  
Zahájení:  bude upřesněno,  předpokládáme jaro nebo podzim 2012 (dle zájmu) 
 

Přihlášky zašlete poštou  na:   
Místo:   VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72  Březnice   
                        nebo  na emailovou adresu :   skola@sbrez.cz 

Další informace získáte též  na emailu  :  skola@sbrez.cz 
Kurzovné:  Kč 8000,-- za 1 účastníka kurzu při počtu 5-10 účastníků, nad 10 účastníků se 

částka kurzovného snižuje. 
 

http://www.sfzp.cz/clanek/193/1941/upozorneni-pro-zadatele-o-dotaci-v-oblasti-podpory-6-6-v-ramci-xlii-vyzvy/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/1941/upozorneni-pro-zadatele-o-dotaci-v-oblasti-podpory-6-6-v-ramci-xlii-vyzvy/
mailto:skola@sbrez.cz
mailto:skola@sbrez.cz
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Materiální zabezpečení: 
Písemné materiály a CD v ceně kurzu, stravování a ubytování je možné zajistit 
v místě.  

 
 
V Březnici Ing. Ladislav Pivoňka, garant kurzu 
 

 
Zavedení bankovních garancí v lesnických 

tendrech se osvědčilo 
Výše bankovních garancí je stanovována s ohledem na zákon a povinnosti Lesů ČR jako 

veřejného zadavatele  
 
Hradec Králové, 10. října 2012 – K zavedení bankovních garancí do lesnických tendrů a stanovení jejich výše 
přistoupilo současné vedení Lesů ČR jednotlivě již od roku 2009 a plošně v tendrech pro rok 2011, a to 
především na základě negativních zkušeností z tříletých tendrů, vyhlašovaných v roce 2007, kdy pohledávky 
nebyly zajištěny bankovními garancemi, a dosud jsou vymáhány. Bankovní garance zavedly Lesy ČR i přes 
mnoho výhrad účastníků, oborových sdružení, médií, nezávislých organizací i představitelů státu, kteří 
tvrdili, že zavedením bankovních garancí bude omezena účast okruhu zájemců. Přes veškeré výhrady a tlaky 
vedení Lesů ČR bankovní garance do lesnických tendrů zavedlo, a správnost tohoto postupu se osvědčila 
právě v souvislosti s insolvencí LESS & FOREST s.r.o. (dále jen „LESS & FOREST“). Lesy ČR neprodleně 
po vyhlášení insolvence přistoupily k čerpání bankovních garancí na krytí pohledávek z obchodního styku. 
Zavedením bankovních garancí do lesnických tendrů, realizací okamžitých opatření a kroků včetně čerpání 
bankovních garancí minimalizují Lesy ČR dopady insolvence LESS & FOREST do hospodaření státního 
podniku.  
 
Bankovní záruky použilo současné vedení Lesů ČR k zajištění pohledávek vůči smluvním partnerům již v roce 2009 
v některých částech tříletých tendrů (vyhlašovaných v roce 2007), kdy někteří smluvní partneři odstupovali od 
smlouvy a tendry musely být na dobu do roku 2010 nově vyhlašovány. Plošně zavedlo současné vedení Lesů ČR 
bankovní garance do lesnických tendrů od roku 2011, a reagovalo tím i na neuspokojivou situaci z tříletých tendrů (i 
z dřívějšího období), kdy nebyly závazky smluvních partnerů odpovídajícím způsobem zajištěny, což vedlo 
k pohledávkám za smluvními partnery v řádu stovek milionů korun. 
 
Lesy ČR nastavují výši bankovních záruk takovým způsobem, který na jedné straně respektuje zákon a zajišťuje 
přístup širokého okruhu uchazečů do soutěže o lesnické zakázky a tím i zvyšuje konkurenci v soutěžích o veřejné 
zakázky Lesů ČR, a na druhé straně odpovídajícím způsobem zajišťuje pohledávky Lesů ČR za smluvními partnery. 
Tento přístup se Lesům ČR osvědčil v plné míře v kombinaci s realizací obchodního modelu prodeje dříví „při pni“, 
jehož zavedením bylo překonáno období tzv. rámcových smluv, kdy byla zvýhodňována velmi úzká skupina 
zájemců o dříví. Zavedením tohoto modelu lesnických zakázek mimo jiné začaly Lesy ČR dosahovat hospodářských 
výsledků v miliardách na rozdíl od dřívějších výsledků ve stovkách milionů korun. 
 
Zavedení bankovních garancí a jejich výše byla a je předmětem četných diskuzí. Zastánci neuplatňování bankovních 
záruk nebo jejich nižších hodnot argumentují, že vysoké bankovní záruky znamenají snížení možnosti přístupu 
k zakázkám, zvýšení prostoru pro kartelizaci odvětví, případně zneužití významného soutěžního postavení LČR. 
Obhájci vyšších bankovních záruk argumentují, že nízká hodnota bankovních záruk nezajistí do poslední koruny 
potenciální dluhy smluvních partnerů za Lesy ČR.  
Současné vedení Lesů ČR po zavedení bankovních záruk v lesnických tendrech vždy citlivě přistupovalo 
k nastavení jejich výše a zohledňovalo veškeré efekty, které nastavení a výše bankovních záruk přináší. Stejně tomu 
bylo i při přípravě zadávacího řízení na lesnické tendry od roku 2012.  
Nutnost zajištění co nejširšího okruhu uchazečů doporučilo Lesům ČR také Transparency International (dále jen 
„TIC“), které bylo Ministerstvem zemědělství přizváno ke spolupráci pro zajištění co možná nejvyšší 
transparentnosti zadání lesnických tendrů od roku 2012. TIC ve své zprávě z června 2011 uvedlo i doporučení: 
„snížit přísnost a přesně specifikovat kvalifikační kritéria, která by neomezovala účast většího množství uchazečů a 
tím umožnila větší konkurenci“.  Po prostudování zadávací dokumentace včetně údaje o výši bankovní záruky, 
potvrdilo TIC v dubnu 2011 ve Společném prohlášení, že: „v předložených dokumentech neshledala nic, co by 
nepřiměřeně omezovalo konkurenční soutěž a působilo diskriminačně“, a že: „Zvolená metoda veřejné zakázky sice 
ovlivní podobu trhu, ale vše nasvědčuje tomu, že bude maximalizovat příjem LČR. Zadávací dokumentaci tendrů  od 
roku 2012 prověřoval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a neshledal v postupu Lesů ČR žádné porušení 
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zákona ani žádné diskriminační či netransparentní postupy v zadání zakázky.  
 
Průběžné výsledky hospodaření Lesů ČR v roce 2012, které jsou za 8 měsíců 4,3 miliardy korun, ukazují, že 
nastavená výše bankovních záruk v tendrech od roku 2012 vedla k vytvoření široce konkurenčního prostředí ve 
veřejné soutěži o lesnickou zakázku, což vytvořilo prostor pro realizaci vysokého výnosu z této zakázky pro Lesy 
ČR (celkem v tendrech od roku 2012 podáno 4132 žádostí o účast a 1503 podaných nabídek). Vysoký počet 
uchazečů o tuto veřejnou zakázku zabezpečil kvalitní a transparentní soutěž o nabídkovou cenu a umožnil Lesům 
ČR uzavírat smlouvy s vysokým ziskem.  Je logické, že pokud by Lesy ČR stanovily vyšší požadované bankovní 
záruky, nemohl by současný kladný ekonomický efekt a celkový nadstandardní výnos z této veřejné zakázky nastat. 
V případě stanovení vyšších bankovních záruk by totiž došlo k zamezení účasti značné části malých a 
drobných lesnických společností a tím k nižší účasti uchazečů v zadávacích řízeních, kteří by prošli „sítem“ 
vyšších bankovních záruk a kteří by byli schopni zajistit si dostatečné bankovní záruky pro účast v soutěži; 
došlo by tím k podání podstatně nižšího počtu nabídek, k podání nabídek s méně výhodnými cenami pro Lesy 
ČR v důsledku úbytku efektivní konkurence (zůstali by jen „velcí hráči“), podané nabídky by byly cenově 
pro Lesy ČR méně výhodné i v důsledku vyšších nákladů uchazečů na zajištění bankovních záruk. Nižší počet 
smluvních partnerů Lesů ČR v lesnické zakázce by v důsledku mohl vést k tendencím ke kartelizaci trhu a 
následnému snížení příjmů Lesů ČR pro omezení konkurence na trhu. Navíc zvýšení bankovních záruk by se 
nedotklo největších lesnických společností, jako je LESS & FOREST. 
 
Lesy ČR kvantifikovaly pokles výnosu z předmětné veřejné zakázky za rok 2012 při odečtení nabídek 
subjektů, které by z důvodu zvýšení hranice požadované bankovní záruky s největší pravděpodobností 
nemohly podat konkurenční nabídku do lesnické zakázky od roku 2012 na částku až 710 milionů korun. 
Nejméně o tuto částku by Lesy ČR vlivem nastavení výše bankovních záruk na úroveň znamenající úplné 
zajištění bankovními zárukami přišly. 
 
Nutno uvést, že oproti srovnatelným lesnickým tendrům pro rok 2011 či aktuálně připravovaným tendrům od roku 
2013, bylo v  tendrech od roku 2012 soutěženo nesrovnatelně vyšší množství lesnických činností spojených s 
prodejem dříví, o čemž vypovídá i poměr nabídek podaných do tendrů od roku 2012, a do běžících tendrů od roku 
2013 (1503 nabídek podaných v tendrech od roku 2012 oproti 267 nabídkám v tendrech od roku 2013). Objem 
soutěžených činností ovlivňuje i výši potřebné bankovní garance a tím její dostupnost pro soutěžitele. Kvůli 
vyššímu objemu činností a prodeje dříví v tendrech od roku 2012 museli jednotliví uchazeči získávat bankovní 
garance ve vyšším objemu, než tomu bylo například v roce 2011 či v běžících tendrech od roku 2013. Pokud by 
v tendrech od roku 2012 byly požadovány vyšší bankovní záruky, bylo by pro jednotlivé firmy obtížnější je získávat 
a přihlašovat se do soutěže na více částí zakázky.  
 
Lze tedy konstatovat, že kdyby Lesy ČR stanovily bankovní záruky v tendrech od roku 2012 vyšší, mohlo by 
to být hodnoceno jako protizákonné omezení účasti uchazečů a vedle toho by to znamenalo i pokles výnosu 
předmětné veřejné zakázky pro Lesy ČR. Kdyby Lesy ČR nestanovily bankovní garance žádné nebo nižší, 
mělo by to výrazné dopady do hospodaření Lesů ČR. V dalších letech lesnických tendrů dle tzv. senátního 
systému, kdy se již bude soutěžit nižší objem lesnických činností a prodeje dříví než v tendrech od roku 2012, 
je tedy zvýšení bankovních garancí možné bez problému, že by na vyšší bankovní záruky nedosáhl široký 
okruh lesnických firem. 
 
Lesy ČR učinily veškeré právně přípustné kroky a opatření k tomu, aby nebyly postiženy případným 
krachem kteréhokoliv ze smluvních partnerů.  
 
K aktuální situaci LESS & FOREST: 
 
K některým názorům, že Lesy ČR měly vyloučit LESS & FOREST ze soutěže, nutno uvést, že Lesy ČR vzhledem 
ke svému významnému postavení na lesnickém trhu, musí ve zvýšené míře dbát na zachování otevřenosti a rovného 
přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku, mimo jiné nemohou vyloučit žádného uchazeče z veřejné zakázky 
nad rámec zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Stejně tak Lesy ČR nemohou neuzavřít s uchazečem 
smlouvu z jiných než zákonem stanovených důvodů. Lesy ČR ani nejsou oprávněny pro pouhé „podezření“ 
z možného budoucího úpadku smluvního partnera s ním ukončit smlouvu na plnění veřejné zakázky. Pokud by Lesy 
ČR snad i měly hodnověrné indicie o budoucí možné úpadkové situaci uchazeče o veřejnou zakázku, nemohou ho 
ze soutěže vyloučit jinak, než to předvídá zákon v ustanoveních upravujících možné požadavky na prokázání 
kvalifikace ze strany uchazečů. Mezi důvody pro vyloučení uchazeče v žádném případě nefiguruje „podezření“ 
z potenciálního budoucího úpadku uchazeče. Vyloučení LESS & FOREST z účasti ve veřejné zakázce či ukončení 
spolupráce z jiných, než z výše uvedených důvodů, by bylo porušením platné legislativy, a to na úrovni národního i 
evropského práva. 
 
Dosavadní hospodářské výsledky Lesů ČR za rok 2012 prokazují, že neuzavření smluv na plnění veřejné zakázky s 
LESS & FOREST či jejich předčasné ukončení, by bylo pro Lesy ČR nevýhodné. Kdyby totiž nedošlo k uzavření 



smluv na plnění veřejné zakázky s LESS & FOREST (který byl vítězem) a smlouvy na předmětné části veřejné 
zakázky by byly uzavřeny (a plněny) uchazečem dalším v pořadí za nabídkové ceny uchazeče dalšího v pořadí, 
vznikl by Lesům ČR za období leden - září 2012 rozdíl jen za cenu dříví v rozsahu cca 222 mil. Kč v neprospěch 
Lesů ČR! Tento výpočet navíc vychází z předpokladu, že by všichni uchazeči v umístění pořadí za LESS & 
FOREST smlouvy uzavřeli - každé odmítnutí uzavřít smlouvu uchazečem dalším v pořadí, by finanční rozdíl dále 
významně zvyšovalo. 
 
Lesy ČR bezodkladně činí veškeré kroky k eliminaci důsledků insolvenčního řízení a prohlášení úpadku LESS & 
FOREST a zahájily je již v den zveřejnění insolvenčního návrhu LESS & FOREST (1. 10. 2012). V souvislosti se 
snížením dodávek dříví na trh po ukončení činnosti LESS & FOREST zajišťují Lesy ČR alternativní dodávky 
zásobování trhu dřívím. Zásobování trhu dřívím nebude přerušeno. Objem dodávek dříví od LESS & FOREST činí 
jen 2,5% celkových těžeb v ČR. Jak již ukázaly obdobné případy z minulosti, ani krach významného smluvního 
partnera neznamená pro Lesy ČR, potažmo pro lesnicko-dřevařský sektor v ČR neřešitelný problém. Již v roce 
2009, kdy došlo k náhlému a pro smluvní partnery neudržitelnému poklesu cen dříví, byla potřeba okamžité náhrady 
výpadku lesnických činností a prodeje dříví úspěšně saturována alternativními způsoby.  
 

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz 
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Více o Rostlinolékařských dnech zde 
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Vyšlo další číslo časopisu Venkov 
 
zde je možné si stáhnout časopis Venkov 7/2012 
 
 
 

Vyšlo další číslo časopisu Zpravodaj 
Regionální potraviny 

 
zde je možné si stáhnout časopis o Regionální 

potravině 
 
 
 

Vyjádření Lesů České republiky, s. p. 
k nepravdivým  

a zavádějícím článkům AČMD a Ing. Valného 
 
Hradec Králové, 5. října 2012 – Lesy ČR považují za nutné vyjádřit se k článku „AČMD: Dřevěná kniha je 
tunel na stát a destabilizuje dřevozpracovatelský průmysl“ zveřejněnému dne 1. 10. 2012 na zpravodajském 
serveru parlamentnilisty.cz a k článku „Dřevařský obr padl, dluží i Lesům ČR. Bendl vinu necítí“ 
zveřejněnému dne 3. 10. 2012 na serveru aktualne.cz, jakož i k dalším vyjádřením AČMD či jejího prezidenta 
Ing. Valného, a to alespoň co do nepravdivých a zavádějících tvrzení, které se týkají zadávacího řízení na 
provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 2012+ (dále jen „zadávací řízení“), resp. uzavření 
smluv se společností LESS & FOREST s.r.o. či Lesů ČR samotných.  
 
Lesy ČR předně uvádějí, že postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek striktně upravuje zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). ZVZ tedy upravuje i požadavky, které může zadavatel v zadávacím 
řízení klást na uchazeče, jakož i situace, za kterých může zadavatel odmítnout uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem. To jsou základní nepřekročitelné premisy, z nichž je třeba vycházet. 
 
Předmětné zadávací řízení napadené AČMD a Ing. Valným bylo podrobně přezkoumáno ÚOHS, který na něm 
neshledal žádné nezákonnosti, a tudíž umožnil Lesům ČR v tomto řízení pokračovat a uzavřít soutěžené smlouvy. 
Lesy ČR při realizaci zadávacího řízení postupovaly plně v souladu se závaznými právními předpisy. Je 
zarážející, že v takovém postupu vidí problém AČMD a Ing. Valný, a dokonce proto vyzývají ministra 
zemědělství jakož i management Lesů ČR, resp. ostatní osoby v článku uvedené, aby pro dodržení zákonného 
postupu při realizaci zadávacího řízení vyvodili osobní odpovědnost. 
 
Co se týče spekulací nad tím, že měl ministr zemědělství dle názoru AČMD a Ing. Valného učinit kroky, které by 
zabránily podpisu smluv na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & FOREST s.r.o., uvádějí Lesy ČR následující. ZVZ 
striktně omezuje zadavatele veřejné zakázky co do možnosti neuzavřít soutěženou smlouvu s uchazečem, jehož 
nabídka se umístila na prvním místě. Postupem navrhovaným AČMD a Ing. Valným by Lesy ČR porušily jak ZVZ 
tak i závazné předpisy Evropského práva. Je alarmující, že uvedení vyzývají ministra zemědělství a Lesy ČR, 
aby jednali protizákonně, a pro případ, že tak neučiní, aby z takové skutečnosti byla vyvozena jejich 
odpovědnost. Ing. Valný a AČMD se pravděpodobně pohybují ve světě, kde není úplně třeba dodržovat 
právní předpisy. 
 
Lesy ČR dále uvádějí, že jejich peněžité pohledávky z titulu soutěžených smluv je smluvní partner povinen zajistit 
bankovní zárukou zřízenou ve prospěch Lesů ČR – bez jejího zřízení . není možno s dotčeným smluvním partnerem 
smlouvu uzavřít. Výše bankovní záruky byla spočtena zejména s ohledem na množství dodaného dříví, na splatnost 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/venkov_1207_web.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Zpravodaj_Regionalni_potraviny_92012.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Zpravodaj_Regionalni_potraviny_92012.pdf
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faktur za dodané dříví, na možnosti Lesů ČR ukončit smlouvu mimo jiné v případě neplacení faktur smluvním 
partnerem a s ohledem na smluvní mechanismy, které Lesům ČR poskytují možnost, jak riziko navyšování dlužné 
částky za dříví eliminovat. To je i případ stávajících pohledávek Lesů ČR za LESS & FOREST s.r.o. Lesy ČR 
samozřejmě ihned přistoupily k provedení takových kroků, které případnému nárůstu pohledávek za LESS & 
FOREST s.r.o. zamezí. Současně Lesy ČR připravují právní a faktické kroky, které budou garantovat kontinuální 
provádění prací v lese a současně i nepřerušení dodávek dříví na trh. Pokud AČMD či Ing. Valný považují dodržení 
takového postupu za důvod pro vyvození osobní odpovědnosti ministra zemědělství či managementu Lesů ČR, 
ukazuje to buď na jejich neznalost zákona a obsahu soutěžených smluv, nebo, co je horší, na snahu lživě napadat 
Lesy ČR, když nad motivací k takovému jednání Lesy ČR raději nebudou spekulovat. 
 
K opakovanému nařčení, že současnou hospodářskou situaci LESS & FOREST s.r.o. způsobily mj. též „zpožděné 
tendry Lesů ČR“, uvádějí Lesy ČR následující. K prodlevě v průběhu tendru došlo v důsledku šetření ÚOHS, 
zahájeného na základě podání, podnětů a námitek ze strany některých účastníků. Padesát dní totiž platilo předběžné 
opatření ÚOHS, kdy zadavatel nemohl smlouvy uzavírat. Správnost postupu podniku při organizaci tendru však 
zcela potvrdilo prosincové rozhodnutí ÚOHS, které konstatovalo, že tendr je plně v souladu se zákonem, 
nediskriminační a transparentní. Vzhledem k tomu, že ÚOHS na straně zadavatele žádné pochybení neshledal, 
předběžné opatření zrušil. Práce v lesích se tak nezastavily, protože smluvní partneři zahajují činnost bezprostředně 
po podpisu smluv. S ohledem na zimní období a extrémně nepříznivé klimatické podmínky v předmětné době ani 
nebylo možné v lesích všechny potřebné práce vykonávat.  Lesy ČR nadto pro začátek roku navýšily dodávky dříví 
na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů plánovaných na celé 1. pololetí 2012. Díky uvedeným 
opatřením se Lesům ČR podařilo v začátku roku 2012 poskytnout trhu o půl milionu kubíků více dříví než ve 
stejném období předešlého roku. I proto byl v ČR dříví na trhu dostatek. Lesy ČR přitom obhospodařují pouze 
polovinu lesních porostů v ČR, značnou část však v horských, v zimě nepřístupných oblastech. S tím odběratelé 
dříví počítají a dříví tak mohou nakupovat od jiných dodavatelů, kteří hospodaří v klimaticky příznivějších 
podmínkách. 
 
K čirým spekulacím ThDr. Kateřiny Klasnové ohledně stamilionových ztrát Lesů ČR, které jim dle jejího názoru 
v důsledku úpadku LESS & FOREST s.r.o. hrozí, Lesy ČR uvádějí, že jim naprosto není známo, na základě jakých 
podkladů ThDr. Klasnová k těmto závratným vzájemně se popírajícím údajům o sumách dospěla. Lesy ČR ctí právo 
každého svobodně se vyjadřovat k problematice Lesů ČR, domnívají se ale, že šíření alarmujících a zcela 
nepodložených spekulací nemá ve slušné společnosti místo. 
 
Pokud Ing. Valný označuje za úmyslně lživé tvrzení Lesů ČR, že LESS & FOREST s.r.o. obhospodařuje 2,5% 
produkce dříví v rámci ČR a tvrdí, že se ve skutečnosti jedná o 15%, doporučují Lesy ČR, aby si Ing. Valný svá 
nařčení nejprve promyslel a nesměšoval naprosto odlišné ukazatele. Pokud Lesy ČR uvádí, že LESS & FOREST 
s.r.o. obhospodařuje 2,5% produkce dříví v rámci ČR, je tím myšlena produkce dříví v ČR vykonávaná LESS & 
FOREST s.r.o. ve smluvním vztahu s Lesy ČR za dotčené období roku 2012. Lesy ČR opakují, že obhospodařují 
pouze polovinu lesních porostů v ČR, pokud tedy LESS & FOREST s.r.o. obhospodařuje více než 2,5% produkce 
dříví v rámci ČR, nečiní tak jako smluvní partner Lesů ČR. Lesy ČR zároveň dodávají, že v důsledku úpadku LESS 
& FOREST s.r.o. nehrozí přerušení produkce dříví a potřebné činnosti nahradí novým zadávacím řízením či jiným 
legálním způsobem.  
 
K emotivním až expresivním výrazům Ing. Valného Lesy ČR opakují, že ctí právo každého svobodně se vyjadřovat 
k problematice Lesů ČR; předtím než tak kdokoliv učiní, ale doporučují, aby se seznámil minimálně se základy 
uvedené problematiky a zbytečně pak nešířil obvinění z „podvodného“ jednání, „tunelu na stát“ či úmyslného lhaní. 
Co se týče „tunelu na stát“, vyjádření Ing. Valného jsou naprosto protichůdná, když uvádí, že a) stát (Lesy 
ČR) je tunelován lesnickými společnostmi a zároveň, b) díky podmínkám zadávacích řízení je ohrožena 
stabilita sektoru, řada firem krachuje, neboť se zisky přesunuly ke státním lesům (Lesům ČR). Je zjevné, že 
pan Valný kritizuje jen proto, aby kritizoval, zapomíná však na to, co vlastně kdy sdělil, a sám sebe popírá. 
Ke zmateným závěrům Ing. Valného ohledně připravovaného organizovaného podvodu na věřitele, který má 
dle jeho úvah za cíl privatizaci Lesů ČR, lze jen stěží něco dodat. 
 
S ohledem na lživý obsah sdělení Ing. Valného Lesy ČR podniknou právní kroky proti tomuto hojně 
citovanému „odborníkovi“, který primárně hájí zájmy dřevozpracujícího průmyslu (tedy nikoliv lesnického 
sektoru jako takového). 
 
Jak již Lesy ČR v minulosti uvedly, nemají naprosto žádný podíl na současném ekonomickém stavu společnosti 
LESS & FOREST s.r.o. Přestože LESS & FOREST s.r.o. prováděla pro Lesy ČR lesnické činnosti, prováděla je za 
takové ceny služeb i dříví, které sama dobrovolně nabídla v transparentním zadávacím řízení organizovaném plně v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Je pouze podnikatelským rizikem a výlučnou odpovědností jakéhokoliv 
podnikatele, že nabídne takové ceny, které mu zajistí konkurenceschopnost a tím ekonomickou funkčnost. Pokud 
podnikatel takové ceny nenabídne, musí počítat s tím, že může být ohrožena jeho ekonomická stabilita a v důsledku 
toho i ekonomická stabilita jeho subdodavatelů. Nutno zdůraznit, že výše pohledávek, kterou LESS & FOREST 
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s.r.o. v insolvenčním návrhu uvádí, poukazuje na to, že současný ekonomický stav LESS & FOREST s.r.o. 
rozhodně nemá nic společného s veřejnými zakázkami Lesů ČR, prováděnými striktně podle zákona. 
 

 
Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz 
 

 
Alternativou péče o předškoláky by mohly být 

dětské skupiny 
 
Nové formy péče o předškolní děti byly tématem setkání zástupců škol, obcí, měst a rodičů s poslankyní 
Parlamentu ČR Helenou Langšádlovou, které se uskutečnilo minulý týden v Sázavě. Helena Langšádlová 
spolupracovala s ministerstvem práce a sociálních věcí na návrhu zákona o dětských skupinách, který 
mimo jiné počítá s tím, že by zřizovatelem předškolních zařízení mohly být vedle obcí také fyzické nebo 
právnické osoby. 
  
„Obecně je potřeba hledat alternativní druhy péče o předškolní děti. Česká republika je sice zemí 
s nejdelší rodičovskou dovolenou a já jsem zastáncem toho, aby děti odcházely do kolektivních zařízení 
až po třetím roce života, jsou ale rodiče, kteří z důvodů ekonomických nebo profesních se do práce musí 
vrátit dříve,“ zdůvodnila Helena Langšádlová. 
  
Zákon podle ní například umožní založit malou skupinu v rodině, třeba pro šest dětí. „Budou tam 
zmírněny někdy byrokraticky náročné podmínky, i když samozřejmě nemůžeme ustupovat od kvality 
péče. Budou tam proto kvalifikační předpoklady pro organizátory dětské skupiny, měli by to být lidé, kteří 
mají buď pedagogické vzdělání nebo vzdělání v sociální oblasti, zdravotníci nebo budou muset projít 
zvláštní přípravou,“ vysvětlila Helena Langšádlová. Pomůže to podle ní třeba malým obcím, v nichž by se 
nevyplatilo otevírat školku. „Demografický vývoj nasvědčuje tomu, že vlna, která teď prochází mateřskou 
školou a nastupuje do prvních tříd základní školy, během několika let skončí a potom se opravdu městům 
a obcím nevyplatí investovat do nových staveb za desítky milionů korun. Lepší je podpořit dětskou 
skupinu nebo hledat další alternativy,“ dodala Helena Langšádlová. 
  
Dětská skupina je podle ní zároveň vhodnou formou péče o děti, které se necítí dobře ve velkém 
kolektivu. Potřebám skupiny se bude moci přizpůsobit i režim zařízení, které bude moci fungovat třeba i o 
víkendu. Zákon počítá také se vzájemnou rodičovskou výpomocí, tedy malými dětskými skupinami, 
v nichž si jedna maminka vezme na hlídání ke svému i několik cizích dětí. 
 
Vznik dětských skupin bude podle Heleny Langšádlové spojen s daňovými výhodami pro rodiče, kteří 
budou do těchto zařízení dávat své děti. „Měly by tam být odečitatelné náklady od daňového základu a 
mělo by to být zvýhodněno například i pro firmy, které zřídí takovou skupinu na pracovišti,“ dodala. Zákon 
se připravuje asi dva roky, legislativní rada vlády ho dvakrát odmítla. Letos v létě ale vláda věcný záměr 
zákona schválila a v současnosti se dopracovává. „V prvním čtvrtletí 2013 by měl být projednán na vládě, 
pak v poslanecké sněmovně. Účinnosti by měl nabýt od příštího školního roku,“ řekla Helena 
Langšádlová. 
 
Nedostatek míst v mateřské škole pociťují i v Sázavě. Částečně to vyřešili tím, že pro potřeby 
předškolního zařízení využívají dopoledne prostory družiny v základní škole. Nový zákon by ale uvítal i 
zdejší největší zaměstnavatel, společnost Kavalierglass, a.s. „V tuto chvíli nás tíží situace, že maminky 
nemají možnost dát děti do školek, a mnohdy se nám proto ženy, které umí sklářské profese, nevracejí 
do práce, protože nemají hlídání. Pokud by zákon prošel, věřím, že by nám to hodně pomohlo. Vytvoření 
firemní školky by umožnilo zaměstnat maminky a pohlídat jim děti přímo ve firmě,“ řekla personalistka 
Ladislava Bečanová. 
    
Petr Šibrava 
 
Kontakt pro další informace: Petr Šibrava, tel.: 602 373 105, e-mail: starosta@mestosazava.cz 

 Zdroj: MAS Posázaví 
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