
 
Informační magazín č. 19/2013 

 
 

Od ledna příštího roku platí pro všechny 
zaměstnavatele povinnost elektronické 

komunikace se správou sociálního zabezpečení 
 

Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se 
správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy 
podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení 
zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo 
zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon 
neumožňuje.  
Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu 
XML): 

• Evidenční list důchodového pojištění,  
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,  
• Přehled o výši pojistného,  
• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),  
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. 

 
Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v 
současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění - 71 % všech podání - a 
oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - 54 % všech podání.  
 
Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru 
zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího 
příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové 
schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF. 
 
Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit a 
poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc. Podrobné informace 
o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e - Podání - http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ , jsou 
dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e – Podání pomůže 
specializované call centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290, 585 708 290 BEZPLATNĚ. 
 
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude i nadále monitorovat a hodnotit aktuální situaci 
spojenou s elektronickým podáním vybraných formulářů a hledat případná řešení.  

 1

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/


 
Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb. a ČSSZ musí postupovat v 
souladu s platnou právní úpravou. 
 
Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou: 

• počítač  
• internet  
• SW podporující službu e - Podání anebo Software602 Form Filler (zdarma)  

datová schránka (někteří už používáte při podávání žádostí na SZIF) anebo uznávaný elektronický podpis 
(v případě podání s uznávaným elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání 
zaregistrovat). 
 

Metodika vyplňování formulářů a záznamy do registrační 
databáze podávajících  
Potřebujete-li poradit s vyplňováním formulářů, přípustnými kombinacemi hodnot nebo aktualizovat 
záznam v registrační databázi elektronicky podávajících klientů (tzv. RAUI) kontaktujte, prosím, příslušné 
kontaktní pracovníky pro konkrétní služby e - Podání jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ dle Vaší 
příslušnosti: 
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/kontakty-e-podani/  

Technická podpora ČSSZ k e - Podání 
V případě technických problémů s certifikáty, přenosy dat, chybami, apod. se obracejte na technickou 
podporu ČSSZ k elektronickému podávání, která je poskytována na tel. č. 585 708 290, 585 708 290 
BEZPLATNĚ . 
V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: 

• variabilní symbol organizace, za kterou podáváte,  
• registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.  

Zápis do databáze ČSSZ o pověření a zastupování organizací provádějí pouze příslušné 
OSSZ/PSSZ/MSSZ. 
Technickou podporu k programům (modulům) na elektronické podávání neposkytuje ČSSZ, ale 
dodavatelé těchto SW. 

Podpora programu 602 Form Filler – (používáte při práci v datové schránce) 
Uživatelé tohoto programu pro vyplňování do elektronických formulářů ČSSZ a následné odeslání na 
VREP (veřejné rozhraní pro e - Podání) nebo tisk dat do tiskopisů ČSSZ naleznou technickou podporu u 
dodavatele tohoto softwaru Software602 a. s.  
 
 
Uvedené, případně další informace jsou zde: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/povinna-elektronicka-
komunikace-zamestnavatelu-od-1-1-2014-plati-pro-predepsane-tiskopisy-kde-lhuta-.htm  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých 
plateb pro rok 2013 

Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní 

podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. 

korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. 

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, 

brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí. 

Druh podpory Sazba 

Oddělená platba za cukr 357,29 Kč/t 

Oddělená platba za rajčata 887,68 Kč/t 

Platba na brambory pro výrobu škrobu 11 991,80 Kč/ha 

Platba na chmel 5 002,40 Kč/ha 

Platba na tele masného typu 11 649,50 Kč/VDJ

Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech 1 861,30 Kč/VDJ 

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 1 504,20 Kč/VDJ 

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby 752,10 Kč/VDJ 

Výše finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1 138 milionů korun, u oddělené 

platby za rajčata je tato částka ve výši zhruba 10,6 milionu korun. Od roku 2012 mohou čeští zemědělci 

čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory 

(brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních 

porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2013 zhruba 819 milionů 

korun. Konkrétní podmínky poskytování podpory podle čl. 68 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 60/2012 

Sb. 

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 6 068,88 Kč/ha 

schválil ministr už dříve. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno přibližně 21,43 miliard 

korun. 

Zdroj: MZe ČR 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou 
dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění 

 
Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 

200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 

100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 

milionů korun. 

„Na základě dohody mezi Ministerstvem zemědělství a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým 

fondem můžeme letos v předstihu vyhlásit konečnou výši podpory v programu Podpora pojištění.  

Oproti loňskému roku je to asi o jeden a půl měsíce dříve. Díky tomu je možné připravovat dřívější 

výplatu přiznaných podpor,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Pro program Podpora pojištění alokoval PGRLF na rok 2013 původně 200 milionů korun. Díky dotaci 

z úspor Ministerstva zemědělství, kterou fond dostal v říjnu, mohou být prostředky na program navýšeny 

o 100 milionů. 

Konkrétně dostanou žadatelé na pojistné pro speciální plodiny (např. ovoce, zelenina, réva vinná, chmel) a 

hospodářská zvířata 50% podporu, na pojištění lesních školek dostanou 30%. Díky stomilionové dotaci 

z MZe a s ohledem na předpokládanou úsporu v programu Zemědělec, může i letos PGRLF podpořit 

pojištění ostatních plodin (např. obiloviny), a to ve výši 18%. 

Pro program Zemědělec (podpora úroků z úvěrů) PGRLF vyčlenil prostředky ve výši 610 milionů korun. 

Po zpracování došlých žádostí bude při maximální základní sazbě podpory ve výši 2,5% vyčerpáno zhruba 

490 milionů. Předpokládaná úspora dosáhne 120 milionů a právě tyto peníze použije PGRLF na podporu 

pojistného ostatních plodin. 

PGRLF zároveň otevřel druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory ve formě úročené půjčky na 

obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených 

povodněmi, záplavami nebo přívalovými dešti. Fond může mezi žadatele rozdělit celkem 200 milionů 

korun. Příjem žádostí o tuto podporu bude ukončen 31. prosince 2013. 

Zdroj: MZe ČR 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Semináře pro lesníky a dřevaře 

Vážení lesníci, dřevaři a všichni, kteří pracujete se dřevem, 

nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti 3.3.2013 přináší nové 

povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dlouho nebylo zřejmé, 

co to konkrétně bude znamenat pro tuzemské vlastníky lesa a ty, kteří u nás se dřevem obchodují. Na 

podzim tohoto roku byl ukončen legislativní proces v této oblasti a jsou již zkušenosti z prvních kontrol u 

tzv. "povinných subjektů". 

Jelikož se problematika týká velmi širokého okruhu osob a povědomí dosud není příliš veliké, pořádáme 

na přelomu listopadu a prosince ve spolupráci s UZEI sérii školení na toto téma. Lektory budou ti, kteří 

mají informace z "první ruky" a kteří sami provádí kontroly. Na školení se tak dozvíte v souhrnné podobě 

nejen jaký je aktuální stav této problematiky, ale i některé konkrétní poznatky z dosavadní praxe. 

Jelikož téma je zcela nové a ne všechny procesy jsou ještě zcela usazené, budou školení sloužit i jako sběr 

zpětné vazby od těch, na které tato legislativa doléhá. Veškeré podněty a dotazy vzešlé na školeních 

budou předány UZEI a MZe a budou zohledňovány při tvorbě a úpravě konkrétních metodických pokynů. 

Na WWW stránkách pak zveřejníme přehled nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Máte tak jedinečnou 

možnost zapojit se do procesu tvorby konkrétních pravidel! 

Školení proběhnou téměř paralelně na 10 místech České republiky. Program bude všude stejný, proto si 

můžete vybrat to místo, které vám geograficky nejvíce vyhovuje. Více informací, včetně detailního 

programu školení s možností přihlašování najdete na našich WWW stránkách: bit.ly/1aG5DVE 

Účast je zdarma! 

Lesu zdar 

Vít Skála, tajemník ČLS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zájemci mohou žádat o dotace na projekty, které 
přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářství 
 
Na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského 

odvětví, jsou zaměřena opatření, na která budou přijímány žádosti o dotace z Operačního programu 

Rybářství v rámci 18. kola. Od zítřka bude na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního 

fondu (SZIF) zveřejněna Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, a to včetně instruktážního listu. 

Příjem žádostí začne 26. listopadu 2013 v 9 hodin, kdy budou moci žadatelé zasílat elektronicky 

podepsané žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný Regionální odbor SZIF. Žádosti 

budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Jejich 

příjem skončí 2. prosince 2013 ve 13 hodin. 

V 18. kole mohou zájemci žádat o dotace na projekty v opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) 

zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství, 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora 

spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a 

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na 

nich. 

Úplné znění pravidel pro poskytování dotací v 18. kole je k dispozici na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na 

stránkách SZIF www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství. 

Zdroj: MZe ČR 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Semináře z občanského a obchodního práva 
 

28.11.2013…….Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník  

3.12.2013…….Náhrada škody v novém občanském zákoníku  

5.12.2013…….Vlastnictví bytů dle nového občanského zákoníku  

10.12.2013…….Nový občanský zákoník (NOZ) a jeho dopady v insolvenčním řízení  

17.12.2013…….Zákoník práce a jeho prováděcí předpisy, včetně nového občanského zákoníku 
(NOZ) v roce 2014  

19.12.2013…….Rodinné právo v novém občanském zákoníku  
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20.12.2013…….Nový občanský zákoník a právní vztahy k nemovitostem  

Ve spolupráci s European Business School SE (www.ebschool.cz) nově přinášíme semináře z oblasti 
manažerských disciplín, a to konkrétně Nová média v praxi s předním odborníkem PhDr. Vojtěchem 
Bednářem, seminář Internetový marketings Ing. Romanem Frkousem, MBA, seminář zaměřený na 
Finanční analýzu podniku, který přednáší doktor Martin Landa, nebo seminář s profesorem Vysoké 
školy ekonomické v Praze prof. Ing. Bohumilem Králem, CSc., na téma využití Jak využít 
manažerského účetnictví ke zvýšení prosperity podniku. Nabídka viz níže  

 
Manažerské účetnictví, nová média v praxi:  
 

18.11.2013…….Nová média v praxi – jak se prezentovat na sociálních sítích  

20.11.2013…….Internetový marketing, aneb časy se mění  

26.11.2013…… Finanční analýza aneb Jak je na tom podnik z finančního hlediska?  

11.12.2013…….Jak využít manažerské účetnictví ke zvýšení podnikové prosperity  

Bc. Anna Mesárošová  

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

MMR ČR pořádá semináře ke zpracování programu 
rozvoje obce 

 
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Cílem projektu je 

podpora obcí při tvorbě rozvojových dokumentů, konkrétně zpracování programu rozvoje obce s pomocí 

webové aplikace.  

Na přelomu listopadu a prosince 2013 proto MMR ČR pořádá v každém z krajů ČR seminář pro 

představitele obcí a pracovníky obecních a městských úřadů s cílem představit tvorbu programu rozvoje 

obce pomocí webové aplikace.  

 
Témata semináře:  
Význam programu rozvoje obce 
Struktura programu rozvoje obce a specifikace jeho částí 
Představení webové aplikace pro tvorbu PRO 
Úvodní kroky práce s portálem (registrace, nastavení, uživatelské funkce apod.) 
Tvorba programu rozvoje obce a zapojení aktérů a občanů 
Zpracování analytické části PRO pomocí webového portálu 
Zpracování návrhové části PRO pomocí webového portálu 
Představení zpracovaného programu obce a zkušenosti z jeho přípravy 
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http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/financni-analyza-aneb-jak-je-na-tom-podnik-115/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=UP_seminare_11/11/2013&utm_campaign=newsletter_UP_SEM_26/11/2013
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/jak-vyuzit-manazerske-ucetnictvi-ke-zvyseni-114/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=UP_seminare_11/11/2013&utm_campaign=newsletter_UP_SEM_11/12/2013


Účast na kurzu je bezplatná. 
 
Přihlášky na kurzy zasílejte na ondrej.pergl@mmr.cz nejpozději 3 dny před konáním kurzů. 
  
Další informace: 
V projektu byla ověřena navržená metodika tvorby programu rozvoje obce na vzorku 25 obcí třech krajů. 
Nyní probíhá ověřování webové aplikace, která vytvoří elektronické prostředí pro tvorbu programu 
rozvoje obce. 
 
Současný stav řešení umožňuje představit veřejně dosažené výsledky projektu. Proto je pořádána 
v regionech pro obce řada prezentačních seminářů s praktickým předvedením funkce webové aplikace.  
 
Srdečně zveme zájemce na tyto semináře. Místa a termíny konání jsou uvedeny v příloze této zprávy.     
 
Přílohy 
Informační materiál [PDF, 202.99KB] 
Přihláška [MS Word, 280.5KB] 
 
Zdroj: MMR ČR, www.mmr.cz 

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

Podávání žádostí o platbu v OPŽP i před nabytím 
účinnosti smlouvy o spolufinancování z fondu 

 
14.11.2013 - Pro zajištění maximálního čerpání finančních prostředků v roce 2013 umožňuje SFŽP ČR 
příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o platbu před tím, než příjemce podpory 
projedná, schválí a  zašle podepsanou Smlouvu zpět na fond.  Jedná se o případy, kdy jsou projekty 
spolufinancovány z prostředků fondu.  

To znamená, když příjemce podpory obdrží společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace i Smlouvu 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Smlouva). 

Od 2. října 2013  je tento pokyn  pro příjemce uveden v IS BENE-FILL  a je možné generovat žádosti o 
platbu před tím, než příjemce podpory zašle podepsanou Smlouvu zpět na fond.    
Proplacení žádosti o platbu je ale možné až ve chvíli, kdy Smlouva bude právně účinná. 

Žádáme příjemce podpory, aby tohoto způsobu podávání žádosti o platbu maximálně využívali a tím 
umožnili souběžnou administraci a finanční kontrolu  žádosti o platbu a schvalování Smlouvy na straně 
příjemce podpory. 

Zároveň důrazně vyzýváme příjemce podpory k předkládání fakturace ke schválení projektovým 
manažerům podle Instrukce pro příjemce k podání žádosti o platbu a financování projektů OPŽP v období 
11 - 12 / 2013. 

Zdroj: SFŽP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I české maso je „prémiové“ 
 
To, co je v našich chovech považováno za standard, se v některých případech nabízí na našem trhu jako 
něco výjimečného. Například časopis Ekonom uvádí, že se zde nabízí „prémiové“ hovězí maso, které 
pochází z chovů, kde se skotu nepodávají ani antibiotika, ani hormony. 

V článku „Češi se motají v nákupní spirále. Nakupují levně, jedí blafy“ se přímo uvádí, že…. 
„Samozřejmě také v Česku je již možné sehnat velmi kvalitní suroviny, ale jejich cena je často velice 
vysoká. V poslední době se u nás začalo prodávat například prémiové maso Qvalivo, které se připravuje 
podle špičkové švýcarské technologie. Skot vůbec nedostává antibiotika či hormony.“ 

Proč se to zdůrazňuje? Podávat preventivně antibiotika, neřkuli hormonální preparáty, to přece zapovídá 
jak legislativa EU, tak samozřejmě i česká, a Státní veterinární správa se v rámci monitoringu o tom 
přesvědčuje. 

Na našem trhu se tedy dá zakoupit jedině maso, které neobsahuje nepovolená množství reziduí cizorodých 
látek, například těžkých kovů, PCB či výše zmíněných antibiotik a hormonů. 

Antibiotika lze používat jedině z léčebných důvodů, na předpis a pod kontrolou veterinárního lékaře, 
avšak před porážkou v tzv. ochranné lhůtě se nesmějí podávat. A hormonální preparáty se podávat nesmějí 
vůbec. 

Zdroj: SVS ČR 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přípravky povolené k profesionálnímu použití 

Informace k distribuci přípravků povolených k profesionálnímu použití (§ 46a odst. 3 písm. g) zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 
Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 46a odst. 3 písm. g) a odst. 4 zákona bude 
standardní součástí kontroly od 1. 1. 2013. 

Přílohy 

• Přípravky povolené k profesionálnímu použití, stav k 31. 10. 2013 (PDF, 408 KB) 

Zdroj: SRS ČR 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků  

1.10. - 31.10.2013 
 
Přílohy 
 (PDF, 442 KB) 
 
Zdroj: SRS ČR, www.srs.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nová radnice v Sázavě bude slavnostně otevřena 
18. listopadu 

 
Vyšší komfort pro obyvatele, návštěvníky i úředníky nabídne nová radnice v Sázavě. Slavnostně se otevře 
18. listopadu v 10 hodin. Nové, bezbariérové prostory městského úřadu vznikly rekonstrukcí části budovy 
bývalého domu služeb na náměstí Voskovce a Wericha. Jsou v ní kanceláře pro 22 zaměstnanců 
zajišťujících samosprávu a státní správu ve městě. 
 
„Díky novým prostorám budou veškeré hlavní činnosti a odbory městského úřadu v jedné budově. 
Výjimkou bude jen městská policie, která se přestěhuje do původní budovy městského úřadu ve Školské 
ulici, kterou budou strážníci zároveň hlídat. Pro tento městský objekt musíme najít nové využití, protože 
zastupitelé jeho prodej odmítli. Zřejmě ho využijeme pro volnočasové aktivity obyvatel,“ řekl starosta 
Petr Šibrava. 
 
Projekt nové radnice v budově bývalého domu služeb v Sázavě vznikl před deseti lety v dílně architekta 
Zdeňka Žilky. Jeho původní verze však byla podle Petra Šibravy z finančního hlediska nereálná. 
„Rekonstrukce měla stát kolem 60 milionů korun, to jsou náklady na úrovni ročního rozpočtu města. 
Předpokládalo se, že na obou křídlech budovy vzniknou nástavby a konferenční sál měl stát na pilířích 
nad náměstím Voskovce a Wericha. Nechali jsme proto projekt upravit, ale odhadované náklady 39 
milionů korun byly také nad naše finanční možnosti,“ popsal Petr Šibrava. Řešením se nakonec ukázalo 
přestěhování knihovny z domu služeb do kulturního domu – na přestavbu prostorů pro knihovnu město 
získalo prostřednictvím společnosti Posázaví o.p.s. dotaci ze Strategického plánu Leader. 
   
„Třetí verze projektu mohla být realizována bez nástaveb a využily se dispozice druhého nadzemního 
podlaží o ploše asi 640 metrů čtverečních. Původní odhadované náklady byly 20,5 milionu korun, soutěží 
se cena snížila na 15,7 milionu korun. Zaplatili jsme je z vlastních zdrojů,“ dodal Petr Šibrava. 
 
Podle koordinátora stavby Jiřího Maisnara mělo město štěstí na dodavatele, kterým byla táborská stavební 
firma Hora s.r.o. „Kvalitou i po finanční stránce se s realizací projektu vypořádala dobře. Díky ní se 
podařilo udržet rozpočtované i vysoutěžené náklady, přitom jsme navíc ve spolupráci s architektem 
udělali řadu změn k lepšímu. Těší mě, že se podařilo vyřešit bezbariérovost objektu. Dobrý pocit mám 
také ze zkrácení termínu stavby – podle smlouvy měla být dokončena v březnu příštího roku, budeme ale 
otevírat skoro o pět měsíců dříve,“ uvedl Jiří Maisnar. 
 
Rekonstrukce byla podle Jiřího Maisnara náročná na koordinaci, zejména na dořešení detailů. Podařilo se 
ji zvládnout i díky dobré spolupráci s Ivem Knížkem, který zajišťoval technický dozor. V druhém 
nadzemním podlaží bývalého domu služeb zůstaly jenom obvodové zdi, většina příček se stavěla znovu. 
Kanceláře úředníků jsou prosklené.  
 
Jaroslava Tůmová 
 
Kontakt pro další informace: 
starosta Petr Šibrava, tel.: 327 551 042, e-mail: p.sibrava@mestosazava.cz 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zámeček v Roztokách u Prahy hostil Polabské 
výrobce 

U příležitosti dne Středočeského kraje se prezentovali nově certifikované regionální výrobky 

v Roztockém zámečku. 

Pondělní sváteční den 28. 10. 2013 jsme představili nově certifikované výrobky za hranicemi našeho 

regionu. Návštěvníci zámku a muzea v Roztokách si kupovali originální výrobky se značkou Polabí 

v podobě proutěných košíků, kraslic s jezerní sítinou, textilních hraček, patchworkových vánočních ozdob 

či v Polabí vypěstovaného česneku. Hojně ochutnávali cukrářské výrobky od Pekárny Žalud, ale také 

Polabské uzeniny. 

V podvečerním čase předával Ing. Zdeněk Štefek, radní Krajského úřadu Středočeského kraje 

oceněným výrobcům certifikáty POLABÍ regionální produkt® .  

„Jsme rádi za podporu Středočeského kraje a rozvíjející se spolupráci ve vztahu k certifikovaným 

výrobcům ale i celému systému značení“ říká ředitelka MAS Podlipansko Ing. Markéta Pošíková. 

 

Regionální výrobci a jejich produkty schválené v rámci 10 kola certifikace: 
Hana Hrabalová, Dekorační předměty z Peček 
Antanina Liakhnovich, Lhotecké textilní výrobky 
PK ham, spol. s r.o., Polabské uzeniny 
Domov Buda – poskytovatel sociálních služeb, Keramika z Bud 
Josef Bulant, Kozlova zahrádka - letitá tradice z Dobřichova 
Obec Radim u Kolína, Radimské brikety 
Pekárna Žalud, s.r.o., Pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky od Žaludů 
Miroslava Šinkorová, Keramika z Kostomlat 
 
Výrobci, kterým byla v rámci 10 hodnocení prodloužena certifikace na další tři 
roky: 
Jiří Novák, Školky Kalvoda, Ovocné stromky a růže 
Asociace malířek a malířů kraslic ČR, Kraslice zdobené jezerní sítinou 
Zuzana Tilajcsiková, Košíkářské výrobky 
Blažek Glass, s.r.o., Ručně dekorované sklo 
 
 

Již nyní si Vás dovolujeme pozvat na Adventní slavnosti, které se budou konat první adventní neděli tedy 

1. 12. 2013 od 14:00 hodin na náměstí v Pečkách. Součástí slavností budou také trhy Polabských 

vánočních výrobků.  

 

Program slavností naleznete na www.podlipasnko.cz  

 
Iveta Minaříková, projektová manažerka MAS Podlipansko 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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