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Informační magazín č. 2 
Více informací na www.kis-stredocesky.cz 

 
 

Příjem Jednotné žádosti 2015 

Praha 11. února 2015 - Jednotná žádost, prostřednictvím které 

zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a 

neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce 

dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji 

komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních 

organizací, webu a cíleně zasílaných informací jednotlivým 

žadatelům.  

Základním předpokladem pro zdárné přijetí Jednotné žádosti 2015 je platný 

legislativní základ, tedy nařízení vlády pro jednotlivá opatření. Začátek 

příjmu žádostí je naplánován na duben 2015, a to nejpozději do 15. dubna 

s ohledem na nabytí právní moci příslušných nařízení vlády pro Jednotnou 

žádost. Zemědělci tedy budou moci podávat žádost ve „standardním“ 

termínu, na který jsou zvyklí z předchozích let.  

Hlavními novinkami pro žadatele od roku 2015 jsou zejména povinná 

podmínka být evidován jako zemědělský podnikatel, poskytování dotací 

pouze aktivním zemědělcům, možnost získání 25% prémie na prvních 90 

hektarů k platbě SAPS pro mladé zemědělce nebo rozšíření počtu 

podporovaných komodit. Nově mohou žadatelé obdržet také dotaci na 
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ozelenění – tzv. greening, v rámci této platby bude v Jednotné žádosti 

požadováno uvedení konkrétní plodiny pro jednotlivé díly půdních bloků.  

Zemědělskou veřejnost bychom rádi informovali, že bude možné využít 

poradenské služby na našich okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí 

a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách 

www.szif.cz, záložka kontakty/regionální odbory. Uvedená pracoviště 

budou v průběhu března, nejpozději na začátku dubna organizovat školení 

pro zemědělce a zároveň budou potřebné informace vyvěšeny na webových 

stránkách SZIF a Portálu farmáře.  

SZIF vytvoří bezodkladně po schválení jednotlivých nařízení vlády „Příručku 

Jednotné žádosti 2015“, která bude obsahovat souhrnné informace o 

konkrétních podmínkách pro podání žádosti, včetně dokladování jejich 

plnění žadateli. Tato příručka bude k dispozici v elektronické podobě na 

okresních pracovištích OPŽL, dále bude uveřejněna na webových stránkách 

SZIF a Portálu farmáře.  

SZIF vyvíjí maximální úsilí, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně 

informována a příjem Jednotné žádosti mohl probíhat plynule i v novém 

programovém období.  

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 

 

Metodická příručka Průvodce zemědělce 

Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 
Pro letošní rok je připraveno textové znění příručky určené zejména pro 

zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu 

rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci 

Společné organizace trhu s vínem. Obsahem příručky jsou podrobnější 

informace k aktuální podmínkám Kontroly podmíněnosti. Jedná se o 

schválený textový podklad pro grafické zpracování příručky, která bude 

následně poskytnuta také v tištěné formě zemědělské veřejnosti 

prostřednictvím Regionálních odborů SZIF.  
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Pokud v uveřejněném textu příručky o nastavení podmínek pro kontroly 

podmíněnosti pro rok 2015 nenajdete odpovědi na své otázky, obraťte se 

na nás prostřednictvím emailové adresy: cross-compliance@mze.cz. 

Přílohy 

 Textové znění příručky Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti 

platný pro rok 2015 (PDF, 3 MB) 

 

Program rozvoje venkova pro období 2007 – 

2013 končí a začíná jeho nová etapa. Letos z 
něj zemědělci a potravináři dostanou téměř 

15 miliard korun. 
Tisková zpráva – Nedávno skončilo mimořádné 22. kolo Programu rozvoje 

venkova (PRV) na roky 2007 až 2013. Cílem PRV je podpora venkova, 

zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví, 

zlepšování životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzívního 

zemědělského hospodaření. Nová etapa programu je naplánována do roku 

2020.  

V mimořádném 22. kole PRV přijímalo Ministerstvo zemědělství žádosti o 

dotace na spolupráci mezi Místními akčními skupinami s cílem dočerpat 

prostředky PRV 2007 – 2013. Díky změnám kurzu eura a z důvodů 

nedokončení nebo krácení některých projektů vznikla rezerva, která 

umožnila poskytnout další dotace zaměřené na rychlé investice. Proto bylo 

mimořádné kolo rozšířeno také o podporu na pořízení strojů a technologií 

pro modernizaci zemědělských a potravinářských podniků a pro nákup 

lesnické techniky. 

Do mimořádného kola přišlo 3 011 žádostí v hodnotě přes 2 miliardy korun. 

V současné době prochází žádosti administrativní kontrolou. Protože je tuto 

fázi PRV vyčleněna 1 miliarda korun, bude o schválení projektu rozhodovat 

počet bodů získaných v rámci preferenčních kritérií. 

mailto:cross-compliance@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/file/365514/IV_Prirucka_CC_vlastni_material_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/365514/IV_Prirucka_CC_vlastni_material_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/365514/IV_Prirucka_CC_vlastni_material_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/365514/IV_Prirucka_CC_vlastni_material_web.pdf
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„Největší zájem projevili žadatelé o modernizaci zemědělských podniků, což 

odpovídá trendu posledních let. Nejvíce prostředků na projektová opatření 

v PRV 2007 – 2013 bylo vyčleněno právě na podopatření Modernizace 

zemědělských podniků, na dotace zaměřené na investice do zemědělských 

mobilních strojů, do technologií v živočišné a rostlinné výrobě a do 

protikroupových systémů a nosných konstrukcí v chmelnicích,“řekl ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 

Pro letošní rok je na dotace plošných plateb Programu rozvoje venkova 

2014 - 2020 určeno přibližně 8 miliard korun. Pro projektová opatření je 

plánováno vyhlášení první výzvy pro vybraná opatření v září s celkovou 

částkou necelých 7 miliard korun. 

Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe 

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

 

Prezentace ze seminářů pořádané pro 

zemědělce 

V loňském i v letošním roce jsme pro zemědělce 

pořádali semináře na témata Dotace, společná 

zemědělská politika, nitrátová směrnice a 

ozelenění. Prezentace jsou k  dispozici na 

webových stránkách KIS www.kis-stredocesky.cz 

v záložce Prezentace ze seminářů.  

 

Gabriela Jeníčková, KIS  

http://www.kis-stredocesky.cz/
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Soutěž o titul Vesnice roku 2015 zahájena 

Vesnice, které chtějí usilovat o titul Vesnice roku 2015, se mohou do konce 

dubna přihlásit do soutěže. „Přál bych si, aby se zapojilo co nejvíce 

středočeských obcí. Myslím, že v tomto klání opravdu platí, že hlavní je 

účast. Chceme, aby se i v té nejmenší vesničce žilo příjemně. Soutěž má 

obce motivovat v jejich snaze o zkrášlování pozemků a domů. Takový záměr 

zlepšuje sousedské vztahy,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera 

(ČSSD). 

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 36 obcí a titul Vesnice roku 

Středočeského kraje 2014 získala obec Kněžice na Nymbursku. Obec 

zaujala krajskou hodnotící komisi svým vyváženým rozvojem a 

dokončeným projektem „Energeticky soběstačná obec Kněžice“, který 

využívá obnovitelné zdroje. 

Přihlásit se mohou obce, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají 

zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem vesnice, 

program obnovy nebo program rozvoje územního obvodu. Přihláška a 

informace o pravidlech jsou na www.vesniceroku.cz. 

Hodnoceny budou následující oblasti - koncepční dokumenty, společenský 

život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, 

občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 

prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 

záměry a informační technologie v obci. 

„Přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole a do 

celostátního kola pak postoupí vítězná obec z každého kraje, které byla 

udělena Zlatá stuha. Hodnocení krajských kol proběhne v termínu 1. 5. až 

30. 6. 2015,“ upřesnil náměstek pro regionální rozvoj Karel Horčička. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

http://www.vesniceroku.cz/
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Semináře „Bezpečně na internetu“ 

Středočeský kraj i letos bojuje proti počítačové kriminalitě. První semináře 

v rámci projektu „Bezpečně na internetu“ již proběhly a stejně jako loni byl 

o ně značný zájem. 

„Letos jsme uskutečnili již 5 seminářů. Následovat bude série 55 seminářů 

věnovaných prevenci počítačové kriminality a bezpečného užívání internetu 

na jednotlivých základních školách. Projekt je součástí Programu prevence 

kriminality Středočeského kraje. Zájem rodičů o něj předčil naše očekávání. 

Proto jsme se rozhodli v něm pokračovat i letos. Nově se do něj také zapojila 

středočeská policie,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). 

Středočeský kraj i letos bojuje proti počítačové kriminalitě. První semináře 

v rámci projektu „Bezpečně na internetu“ již proběhly a stejně jako loni byl 

o ně značný zájem. 

Semináře, které byly zahájeny od března a potrvají do konce letošního roku, 

jsou určeny zejména pro rodiče žáků základních škol. Seminářů se nově 

zúčastní i pracovníci Krajského ředitelství Policie ČR. Středočeský kraj, který 

projekt financuje, usiluje i o zapojení Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím 

grantu. 

V rámci spolupráce středočeská policie na vlastní náklady zajistí tisk 

druhého vydání úspěšné příručky Bezpečně na internetu, která bude 

k dispozici účastníkům seminářů a všem dalším zájemcům. Publikace je 

v elektronické podobě na webových stránkách Středočeského kraje 

(http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/prevence-kriminality). 

Loni na podzim se uskutečnilo ve Středočeském kraji 40 seminářů na téma 

prevence kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu a dalších rizik při 

virtuální komunikaci, kterých se zúčastnilo 737 rodičů. Počet zájemců o 

semináře ale výrazně převyšoval kapacitu. 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/prevence-kriminality
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Seznam termínů a míst konání – Bezpečně na internetu 

(Aktuální informace na telefonu 731 581 232, nebo na adrese kelymanova@visk.cz .) 

  

 

 

9.       20-35-G728 - Bezpečně na 

internetu 

Út 24.03.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Chocerady 267 

10.    20-35-G742 - Bezpečně na 

internetu 

Út 24.03.2015 

16:00 
2.ZŠ Dobříš, Školní 1035 

11.    20-35-G715 - Bezpečně na 

internetu 

St 25.03.2015 

16:00 
ZŠ Obříství, Okres Mělník 

12.    20-35-G76 - Bezpečně na 

internetu 

Čt 26.03.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 

13.    20-35-G722 - Bezpečně na 

internetu 

Út 31.03.2015 

16:00 
ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice, K Rybníku 800 

14.    20-35-G719 - Bezpečně na 

internetu 

St 01.04.2015 

16:00 
ZŠ Zbraslavice, Komenského 190 

15.     20-35-G726 - Bezpečně na 

internetu 

Út 07.04.2015 

16:00 
ZŠ Hořovice, Svatopluka Čecha 455 

16.    20-35-G729 - Bezpečně na 

internetu 

Út 07.04.2015 

16:00 
ZŠ Vlašim, Sídliště 968 

17.    20-35-G725 - Bezpečně na 

internetu 

St 08.04.2015 

16:00 
ZŠ Zdice, Komenského 72 

18.    20-35-G743 - Bezpečně na 

internetu 

St 08.04.2015 

16:00 
1. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71 

19.    20-35-G723 - Bezpečně na 

internetu 

St 15.04.2015 

16:00 
ZŠ Ch.G. Masarykové Lány, Školní 93 

20.    20-35-G716 - Bezpečně na 

internetu 

Po 20.04.2015 

16:00 
ZŠ Neveklov 

21.    20-35-G734 - Bezpečně na 

internetu 

Po 20.04.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Býchory 99, okres Kolín 

mailto:kelymanova@visk.cz
http://www.visk.cz/akce/2035G728
http://www.visk.cz/akce/2035G728
http://www.visk.cz/akce/2035G742
http://www.visk.cz/akce/2035G742
http://www.visk.cz/akce/2035G715
http://www.visk.cz/akce/2035G715
http://www.visk.cz/akce/2035G76
http://www.visk.cz/akce/2035G76
http://www.visk.cz/akce/2035G722
http://www.visk.cz/akce/2035G722
http://www.visk.cz/akce/2035G719
http://www.visk.cz/akce/2035G719
http://www.visk.cz/akce/2035G726
http://www.visk.cz/akce/2035G726
http://www.visk.cz/akce/2035G729
http://www.visk.cz/akce/2035G729
http://www.visk.cz/akce/2035G725
http://www.visk.cz/akce/2035G725
http://www.visk.cz/akce/2035G743
http://www.visk.cz/akce/2035G743
http://www.visk.cz/akce/2035G723
http://www.visk.cz/akce/2035G723
http://www.visk.cz/akce/2035G716
http://www.visk.cz/akce/2035G716
http://www.visk.cz/akce/2035G734
http://www.visk.cz/akce/2035G734
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22.    20-35-G713 - Bezpečně na 

internetu 

Út 21.04.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Třebotov, Hlavní 190 

23.    20-35-G730 - Bezpečně na 

internetu 

Út 21.04.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, Školní 160 

24.    20-35-G74 - Bezpečně na 

internetu 

St 22.04.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Postupice, Školní 153 

25.    20-35-G712 - Bezpečně na 

internetu 

Út 28.04.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Dolní Břežany, Na Vršku 290 

26.    20-35-G727 - Bezpečně na 

internetu 

Út 28.04.2015 

16:00 
ZŠ Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora 

27.    20-35-G71 - Bezpečně na 

internetu 

St 29.04.2015 

16:00 
ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

28.    20-35-G736 - Bezpečně na 

internetu 

St 06.05.2015 

16:00 

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 

1029 

29.    20-35-G711 - Bezpečně na 

internetu 

Út 19.05.2015 

16:00 
ZŠ T.G. Masaryka Žiželice 

30.    20-35-G73 - Bezpečně na 

internetu 

St 20.05.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Broumy, Škoní 242 

31.    20-35-G737 - Bezpečně na 

internetu 

St 20.05.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 

32.    20-35-G718 - Bezpečně na 

internetu 

Čt 21.05.2015 

16:00 
ZŠ Pečky, okres Kolín, Tř. Jana Švermy 342 

33.    20-35-G714 - Bezpečně na 

internetu 

Po 25.05.2015 

16:00 
ZŠ Klecany 

34.    20-35-G717 - Bezpečně na 

internetu 

Út 26.05.2015 

17:00 
ZŠ Strančice, Revoluční 170 

35.    20-35-G741 - Bezpečně na 

internetu 

St 27.05.2015 

16:00 

Gymnázium Fr. Palackého, Neratovice, 

Masarykova 450 

36.    20-35-G78 - Bezpečně na 

internetu 

Út 02.06.2015 

16:00 
ZŠ Davle, Školní 96 

http://www.visk.cz/akce/2035G713
http://www.visk.cz/akce/2035G713
http://www.visk.cz/akce/2035G730
http://www.visk.cz/akce/2035G730
http://www.visk.cz/akce/2035G74
http://www.visk.cz/akce/2035G74
http://www.visk.cz/akce/2035G712
http://www.visk.cz/akce/2035G712
http://www.visk.cz/akce/2035G727
http://www.visk.cz/akce/2035G727
http://www.visk.cz/akce/2035G71
http://www.visk.cz/akce/2035G71
http://www.visk.cz/akce/2035G736
http://www.visk.cz/akce/2035G736
http://www.visk.cz/akce/2035G711
http://www.visk.cz/akce/2035G711
http://www.visk.cz/akce/2035G73
http://www.visk.cz/akce/2035G73
http://www.visk.cz/akce/2035G737
http://www.visk.cz/akce/2035G737
http://www.visk.cz/akce/2035G718
http://www.visk.cz/akce/2035G718
http://www.visk.cz/akce/2035G714
http://www.visk.cz/akce/2035G714
http://www.visk.cz/akce/2035G717
http://www.visk.cz/akce/2035G717
http://www.visk.cz/akce/2035G741
http://www.visk.cz/akce/2035G741
http://www.visk.cz/akce/2035G78
http://www.visk.cz/akce/2035G78
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Zdroj: Středočeský kraj 

 

Kraj podpořil žáky vybraných oborů částkou 
8 milionů korun 

Středočeský kraj vyplatil v prvním pololetí školního roku 2014/2015 

stipendia ve výši přes 8 milionů korun žákům, kteří se vzdělávají ve 

vybraných učebních oborech. Stanovené podmínky v tomto školním roce 

splnilo 3 196 žáků. Výplatou žákovských stipendií kraj každoročně motivuje 

zájem dětí o řemeslné obory. 

„Učební obory je potřeba co nejvíce podporovat, aby řemeslo nevymřelo. O 

učební obory obecně klesá zájem, na druhou stranu je nedostatek 

kvalifikovaných řemeslníků na pracovním trhu. Ve Středočeském kraji je do 

stipendijního programu zapojeno 43 středních odborných škol,“ řekl 

středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).  

Středočeský kraj hradí stipendia žákům vybraných oborů od školního roku 

2010/2011. Žáci mají nárok na měsíční příspěvek 300, 400 a 500 Kč dle 

ročníku. „Díky programu vzrostl zájem o obory instalatér, strojní mechanik 

nebo opravář zemědělských strojů. Dosud kraj vyplatil zhruba 30 milionů 

korun více než 16 000 žákům,“ doplnil hejtman Petera. 

Podrobné informace jsou umístěny zde: 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia 

„Žáci mají nárok na měsíční stipendium, pokud splní požadované podmínky, 

jakými jsou nulová neomluvená absence a bezproblémové chování. Dalším 

motivačním prvkem je prospěchové stipendium, které se vyplácí půlročně, 

37.    20-35-G710 - Bezpečně na 

internetu 

St 03.06.2015 

16:00 
ZŠ a MŠ Tmaň, K Sídlišti 80 

38.    20-35-G732 - Bezpečně na 

internetu 

Po 08.06.2015 

16:00 

ZŠ, MŠ a Praktická škola Kolín, 

Kutnohorská179 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia
http://www.visk.cz/akce/2035G710
http://www.visk.cz/akce/2035G710
http://www.visk.cz/akce/2035G732
http://www.visk.cz/akce/2035G732
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pokud žák prospěl s vyznamenáním,“ vysvětlil statutární náměstek 

hejtmana pro oblast školství Milan Němec. 

Finanční podpora pro žáky: 

1. ročník 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1000,- Kč 

2. ročník 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2000,- Kč 

3. ročník 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3000,- Kč 

4. ročník 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3000,- Kč 

 

Seznam podporovaných oborů vzdělání 

pro školní rok 2014/2015: 

1. Autolakýrník 

2. Elektrikář 

3. Elektrikář – silnoproud 

4. Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

5. 
Elektrotechnické a strojně montážní 

práce 

6. Instalatér 

7. Karosář 

8. Klempíř 

9. Klempířské práce ve stavebnictví 

10. Kominík 

11. Lesní mechanizátor 

12. Malíř a lakýrník 

13. Malířské a natěračské práce 

14. Mechanik seřizovač 

15. Mechanik strojů a zařízení 

16. Nástrojař 

17. Obráběč kovů 

18. Opravář zemědělských strojů 

19. Opravářské práce 

20. Ošetřovatel 

21. Pekař 

22. Pokrývač 

23. Potravinářská výroba 

24. Řezník - uzenář 

25. Strojírenské práce 

26. Strojní mechanik 

27. Tesař 

28. Tesařské práce 

29. Zahradnické práce 

30. Zahradník 
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31. Zednické práce 

32. Zedník 

33. Zemědělec - farmář 

34. Zemědělské práce 

 Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Kurzy obecných zemědělských činností 

pro zemědělské podnikatele bez 
zemědělského vzdělání 

Kurzy pořádají střední školy pověřené Ministerstvem zemědělství. 

Kurzy obecných zemědělských činností ve školním roce 2014 - 2015: 

1 / Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 141 zahájení 

kurzu 11. 10. 2014 - ukončení kurzu 28. 2. 2015 

 2 /  Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice - zahájení kurzu 8. 11. 

2014 

3 / Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor - zahájení kurzu  16. 10. 2014, 

ukončení dne 18. 2. 2015. Kurz byl zahájen s 18 účastníky a úspěšně jej ukončilo 

15 účastníků. 

4 / Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - zahájení 17. 10. 

2014 - ukončení 30. 4. 2015 

5 / Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, zahájení - 9. 

ledna 2015, ukončení dne  27. března 2015. Termíny jednotlivých soustředění - 9. - 

10.1., 16 .- 17.1., 23. - 24. 1., 30. - 31. 1., 6. - 7. 2.,    13. - 14. 2., 20. - 21. 2., 27. - 

28. 2., 6. - 7. 3., 13. - 14. 3., 27. 3. 2015. 

6 / Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 -zahájení 

říjen 2014, ukončení závěrečnou zkouškou - 12. prosince 2014 - počet účastníků 

15. 

7 / Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace, 

Kavalcova 1,  zahájení kurzu dne 28. 11. 2014, ukončení kurzu dne 11. 2. 2015, kurz 

úspěšné ukončilo 6 účastníků. 
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  Seznam škol nabízejících tyto kurzy 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-

subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/ 

Zdroj: UZEI 

 

 

http://www.asven.cz/UserFiles/File/Kurz%20obecnch%20zem.innost%202009(3).xls
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/
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Ministr zemědělství Jurečka: 
Finální čísla výsledků českého 

zemědělství mě velmi potěšila 
Tisková zpráva – Rekordních 22,9 miliardy korun dosáhl loni zisk českého 

zemědělství. Meziročně tak vzrostl o téměř 40 %. Čísla dnes zveřejnil Český 

statistický úřad s tím, že jde o nejlepší výsledek od roku 1998, kdy je 

statisticky sledován. 

„Rekordního zisku se podařilo dosáhnout především díky mimořádně dobré 

úrodě a dotacím. Potěšitelné je, že zisk je ještě o 3,1 miliardy korun vyšší, 

než byl prosincový odhad, ale také to, že po dlouholetém poklesu rostla i 

živočišná výroba. Její hodnota byla 51,6 miliardy korun,“ řekl ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 

Pokud jde o dotace, loni byly zemědělcům vyplaceny z evropských fondů a 

národních zdrojů dotace 32,9 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 12 

%. 

Rekordní byla v loňském roce také celková zemědělská produkce, která 

dosáhla 136,6 miliardy korun. Proti roku 2013 vzrostla o více než osm 

miliard korun. Zvýšila se především rostlinná výroba, která dosáhla 79,5 

miliardy Kč. 

I přes pokles cen se o 4,7 % meziročně zvýšila rostlinná produkce, a to díky 

neočekávaně vysoké úrodě hlavních komodit. Sklizeň obilovin v porovnání 

s předcházejícím rokem vzrostla o 16,9 %, technických plodin o 15,3 %, 

krmných plodin o 18,6 %, brambor o 30 %. 

Živočišná výroba vzrostla proti roku 2013 dokonce o 10 %. Propad cen 

všech kategorií zvířat kompenzovala vyšší výroba, takže jejich celková 

produkce narostla o 1,5 %. Ještě lepších výsledků bylo dosaženo u 

živočišných výrobků (mléka a vajec), u kterých se zvýšila nejen výroba, ale 

i průměrná cena. Růst produkce mléka činil 18,7 %. 

Hynek Jordán 



15 
 

Výběrové řízení - státní tajemník v 

Ministerstvu zemědělství 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního 

tajemníka v Ministerstvu zemědělství  

Náměstek ministra vnitra pro státní službu vyhlašuje výběrové řízení na 

služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství. Posuzovány 

budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, 

Jindřišská 34, 118 01 Praha, nebo osobně podají v termínu do 19. března 

2015 na kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu na výše 

uvedené adrese. Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin 

musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební 

místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství“. 

Bližší informace naleznete v přílohách. 

Přílohy 

 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního 

tajemníka v Ministerstvu zemědělství (DOC, 69 KB) 
 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního 

tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 197 KB) 
 ŽÁDOST o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení 

zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k 
výkonu služby (DOCX, 15 KB) 

 ŽÁDOST o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení 
zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k 

výkonu služby (PDF, 151 KB) 
 Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX, 28 KB) 

 Žádost o přijetí do služebního poměru (PDF, 225 KB) 
 Čestné prohlášení svéprávnost a zdravotní způsobilost (DOCX, 13 

KB) 
 Čestné prohlášení svéprávnost a zdravotní způsobilost (PDF, 113 

KB) 

 Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (DOC, 
26 KB) 

 Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (PDF, 
132 KB) 

 Zdroj: MZe 

http://eagri.cz/public/web/file/366303/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366303/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366305/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366305/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366307/ZADOST.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366307/ZADOST.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366307/ZADOST.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366309/ZADOST.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366309/ZADOST.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366309/ZADOST.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366311/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366313/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366315/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366315/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366317/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366317/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366319/Cestne_prohlaseni.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366319/Cestne_prohlaseni.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366321/Cestne_prohlaseni.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366321/Cestne_prohlaseni.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366303/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366303/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366305/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366305/text_oznameni_statni_tajemnik_MZe.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366307/ZADOST.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366307/ZADOST.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366309/ZADOST.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366309/ZADOST.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366311/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366311/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366313/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366313/zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru_statni_tajemnik.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366315/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366315/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.docx
http://eagri.cz/public/web/file/366317/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366317/Cestne_prohlaseni_svepravnost_a_zdravotni_zpusobilost.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366319/Cestne_prohlaseni.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366319/Cestne_prohlaseni.doc
http://eagri.cz/public/web/file/366321/Cestne_prohlaseni.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/366321/Cestne_prohlaseni.pdf
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Ministerstvo zemědělství spouští 
novou mobilní aplikaci 

umožňující pohodlné vyhledávání 
informací o přídatných látkách v 

potravinách 
Tisková zpráva – Speciální aplikaci pod názvem „Víš, co jíš?“ pro 

chytré mobilní telefony a tablety, která poskytuje informace o 

problematice bezpečnosti potravin, spustilo ministerstvo 

zemědělství. Výhodou nové aplikace je pohodlné vyhledávání 

přídatných látek v potravinách a veřejnosti tak usnadní orientaci na 

nepřehledném trhu s potravinami.  

Jednoduchá a intuitivní aplikace obsahuje seznam povolených přídatných 

látek v potravinách. Umožní tak uživatelům při nákupech potravin zjistit, 

které látky byly do výrobku přidány a jakou funkci plní. Nakupující mohou 

informace o těchto látkách vyhledávat jak pomocí E kódů, tak pomocí jejich 

názvů uvedených na obalech. 

„Podařilo se nám vyvinout aplikaci, která zahrnuje všechna legislativou 

povolená éčka, bez jakýchkoli zavádějících dovětků o jejich škodlivosti. 

Vycházíme tak vstříc spotřebitelům, kteří se cítí být neustále pod tlakem 

různých, většinou nepodložených informací,“ řekl ministr zemědělství 

Marian Jurečka. 

Pomocí funkce Bezpečnost potravin A-Z lze snadno zjistit význam 

pojmů týkajících se bezpečnosti potravin. Tento slovník je oblíben 

ve své internetové verzi, která je dostupná na 

http://bezpecnostpotravin.cz/az/default.aspx. Uživatelé tu najdou 

informace např. o nemocech z potravin, kontaminujících látkách, 

mikroorganismech, alergiích, základních požadavcích na značení apod. 

„Věřím, že si aplikaci „Víš, co jíš?“ lidé oblíbí. Stejně jako předchozí úspěšné 

projekty Potraviny na pranýři, upozorňující na nevyhovující potraviny, a 

http://bezpecnostpotravin.cz/az/default.aspx
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Veterinární mapu, která zobrazuje aktuální výsledky kontrol potravin 

živočišného původu a informace o nákazách zvířat v ČR,“ dodal ministr 

Jurečka. 

Mobilní aplikace byla vyvinuta Informačním centrem bezpečnosti potravin, 

které je součástí Ministerstva zemědělství. Spotřebitelům je k dispozici ke 

stažení pro mobily se systémem Android v „Obchod Play“. 

Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe 

 

 

 

 

Neveklovská obchodní akademie hostila 
studenty z Rakouska a Portugalska 

 

Umí pozdravit česky? Chutná jim svíčková s knedlíkem? Co dělají ve volném čase? Odpovědi na 

podobné otázky hledali studenti Obchodní akademie Neveklov během tohoto týdne, kdy v rámci 

mezinárodního vzdělávacího projektu Comenius hostili zahraniční partnery z Rakouska a Portugalska. 

Dověděli se ale ještě mnohem víc – třeba o možnostech podnikání v daných zemích.  
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„Jedná se o vzdělávací multilaterální projekt, do kterého jsou zapojeny povětšinou střední odborné 

školy z osmi evropských států. Jeho součástí jsou tripartitní výměny studentů, při nichž se nebavíme 

jen o kultuře v dané zemi, ale také hodně o obchodu nebo možnostech podnikání,“ řekla manažerka 

projektu Jana Mužíková. 

Z Rakouska přijela se svými studenty učitelka Silvia Neumayer. „Podobné výměny jsou hodně důležité. 

V naší škole se učí i čeština a myslím si, že jako každý jiný jazyk se nejlépe naučí v zahraničí. Jsme 

sousedi, je proto důležité, aby Rakušané znali své sousedy, vždyť máme společnou historii a kulturu. 

Myslím si, že Češi vědí mnohem víc o Rakousku než Rakušané o Česku. Doufám, že se to změní,“ řekla 

Silvia plynnou češtinou.  

Co všechno si zapamatovali z krátké lekce „češtiny pro přežití“, kterou po příjezdu do Neveklova 

absolvovali, si studenti mohli vyzkoušet v Benešově. Ve zdejším informačním centru si mimo jiné museli 

česky říct o mapu města. Navštívili také společnost Posázaví o.p.s., kde se zajímali o projekty 

podporující cestovní ruch a malé podnikání, nebo Pivovar Ferdinand.  

Jediným komunikačním jazykem týdenní stáže ale byla angličtina. Ocenili to i čeští studenti. „Musím 

přemýšlet v angličtině, anglicky se bavím i doma s rodiči, a když něco chci, musím to říct anglicky,“ řekl 

Ondřej Stibor. O starostech se prý se zahraničními kamarády nebaví. „Podřizujeme se jejich přání, aby 

si to užili. Snažíme se jim ukázat, co je zajímá. Chtěli ochutnat české jídlo, líbí se jim úžasné staré budovy 

v Praze,“ dodal. 

Obchodní akademie Neveklov se v rámci grantu Partnerství škol Comenius spolu s dalšími sedmi 

středními školami z Chorvatska, Itálie, Norska, Portugalska, Rakouska, Španělska a Švédska zapojila do 

projektu nazvaného Off We Go. V průběhu let 2013–2015 mezi sebou realizují tripartitní výměny 

studentů. Loni neveklovská škola uskutečnila vzájemné výměny s partnery z Norska a Španělska, letos 

byli její studenti v Rakousku a Itálii. 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
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