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Vláda schválila rozpočet na mimořádnou 

podporu chovatelům prasnic a dojnic 

Vláda schválila rozpočet na mimořádnou jednorázovou podporu na 

prasnice a dojnice. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který 

žádosti administruje, začal vydávat rozhodnutí k platbám. Mezi 

žadatele bude rozdělena částka ve výši 604,2 milionu Kč.  

O podporu byl ze strany chovatelů velký zájem. SZIF k mimořádné podpoře 

na prasnice a dojnice obdržel 2 418 žádostí, z toho 1 666 na dojnice, 536 

na prasnice a 216 žádostí bylo na dojnice a prasnice zároveň. Podmínkou 

pro získání dotace je počet alespoň 3 prasnic nebo 3 dojnice. Chovatelé 3 

až 50 dojnic budou navíc zvýhodněni sazbou 120 % základní sazby.  

Výše sazby byla stanovena 1 173,89 Kč na 1 dojnici, zvýšená sazba na 1 

dojnici 1 408,67 Kč a sazba na 1 prasnici činí 1 624,70 Kč. Celkem bude 

mezi chovatele rozdělena částka 604,2 milionu Kč.  

SZIF začal vydávat rozhodnutí ihned po schválení rozpočtu Vládou ČR, tedy 

od 17. března. Protože výplata peněžních prostředků následuje po nabytí 

právní moci rozhodnutí, chtěli bychom tímto žadatele upozornit na možnost 

vzdání se práva na odvolání, díky kterému platbu urychlí.  

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v 

sekci Společná organizace trhu.  

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF 
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PODÁNÍ OZNÁMENÍ O NÁHRADĚ 

DEKLAROVANÝCH DOJNIC 2015 

 Pohyby deklarovaných zvířat mimo deklarované hospodářství jsou 

sledovány jen po dobu příslušného retenčního období (u dojnic se 

jedná o období od 01.06.2015 do 31.12.2015) - nejzazším datem náhrady 

deklarovaných dojnic je tedy 31.12.2015.  

Výše uvedené např. znamená, že pokud byla deklarovaná dojnice odsunuta 

z deklarovaného hospodářství v době od 01.01.2016, žadatel již nepodává 

na Fond Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic.  

Zároveň bychom chtěli žadatele upozornit na novou záložku „Dotační 

zvířata“ v Integrovaném zemědělském registru (IZR) umožňující přípravu 

datové sady pro podání Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic a Změny 

JŽ pro opatření Dobré životní podmínky zvířat. Sadu vytvořenou v IZR lze 

následně podat přes Portál farmáře SZIF.  

Bližší postup upřesňuje příručka IZR – Uživatelská příručka pro vedení 

stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata (ke stažení na 

webových stránkách ministerstva zemědělství) a příručka SZIF – Příručka 

pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání: 

Změna Jednotné žádosti a Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic na 

opatření Dobré životní podmínky zvířat (ke stažení na webových stránkách 

SZIF).  

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem. 

Zdroj: MZe 

 

UPOZORNĚNÍ: Novelou č. 62/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 

podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, bylo prodlouženo podání 

Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic na Fond až do 31.03.2016.  
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Ministerstvo zemědělství začne nově 
podporovat nákup plemenných zvířat 

Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal pravidla pro udělování 

pro nový typ podpory. Zemědělci můžou začít žádat o příspěvek na 

nákup plemenných zvířat. Letos dostanou na zlepšení genetické 

hodnoty stád 20 milionů korun.  

Podporu Ministerstva zemědělství dostanou zemědělci na nákup 

plemenných jalovic, beranů, kozlů a mladých ovcí a koz.  

„Letos jsme pro zemědělce připravili na nákup plemenných zvířat 20 milionů 

korun. Obnova stád přinese chovatelům lepší hospodářské výsledky, bude 

se rodit více mláďat a celkově se zlepší jejich zdravotní stav,“ řekl ministr 

Marian Jurečka.  

Cílem programu je zvýšit genetickou hodnotu stád skotu, ovcí a koz. 

Příjemci dotace musí při šlechtění a plemenitbě nakoupených zvířat 

postupovat výhradně podle schváleného šlechtitelského programu 

uznaného chovatelského sdružení.  

Jednotliví žadatelé o dotaci uplatní své požadavky do 30. září letošního roku 

u příslušných uznaných chovatelských sdružení, administrátorů dotace. Ti 

pak podají žádosti Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. S plným 

zněním dotačního programu a jeho podmínkami se budou moci chovatelé 

seznámit na webových stránkách Ministerstva v sekci Národní dotace.  

Ministerstvo zemědělství podporuje chovatele při nákupu plemenných zvířat 

i dalším způsobem, konkrétně prostřednictvím příspěvku na úroky z úvěrů. 

V rámci programu Zemědělec, který spravuje Podpůrný a garanční rolnický 

a lesnický fond, můžou dostat subvenci na úvěr do výše 5 milionů korun, 

přičemž doba splatnosti nepřesáhne 4 roky.  

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 - 
2020 bude spuštěna v květnu 2016. 

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 

budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty 

opatření:  

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně – 

opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké 

informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a 

zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.  

Příjemci podpory u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové 

organizace Ministerstva zemědělství.  

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty 

opatření:  

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace 

akvakultury – opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností 

podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem 

dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření 

možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce 

spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že 

doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně 

cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti 

akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.  

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední 

podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za 

rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů 

podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž 
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příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a riziko.  

2.3. Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na umožnění 

vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční 

konkurenceschopnosti.  

Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků 

akvakultury nově začínajícími chovateli.  

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé 

mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné 

schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, 

tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o 

podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: 

absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením 

na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením 

zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a 

odpovědnost).  

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že 

bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % 

fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky). 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 

871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 

3926001/0710  

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 3. 5. 2016 od 9 hod.  
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Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro 

jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím 

portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.  

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna 

nejpozději dne 19. 4. 2016.  

Příjem žádostí pro čtvrtou výzvu končí 17. 5. 2016 ve 13 hodin., pro 

třetí výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2023 ve 13 hodin.  

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové 

adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz nebo na internetové adrese 

Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA 
PRODUKCI (VCS) 

V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 

dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České republice, a jsou 

vázána na aktivní produkci.  

Dobrovolnými podporami vázanými na produkci jsou:  

a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu,  

b) podpora na produkci konzumních brambor,  
c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,  

d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,  

e) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností,  
f) podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností,  

g) podpora na produkci chmele,  
h) podpora na produkci cukrové řepy,  

i) podpora na produkci bílkovinných plodin,  
j) podpora na chov telete masného typu,  

k) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka,  
l) podpora na chov bahnice nebo na chov kozy.  
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Společné podmínky, které musí žadatel splňovat:  

zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství 

(výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona 

č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích),  

aktivního zemědělce,  

obhospodařovat půdu vedenou na něj v LPIS,  

pěstovat danou plodinu, resp. chovat zvířata, na jejichž podporu 

žádá,  

podmínky Cross compliance po celý kalendářní rok,  

zakreslení DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy a přiložení 

této mapy k Jednotné žádosti u všech opatření na plochu,  

vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na 

něj vedena v LPIS.  

 

Specifické podmínky jednotlivých VCS:  

ad a) Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu  

smlouvu o pěstování 

brambor určených pro výrobu škrobu uzavřenou s výrobcem 

bramborového škrobu pro příslušný hospodářský rok a to nejméně na 

výměru, na které jsou pěstovány brambory určené pro výrobu škrobu. 

Smlouva se předkládá buď ve formě originálu, nebo ve formě kopie,  

1 hektar způsobilé plochy,  
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doložit účetní doklad/y za dodanou sadbu 

vystavený/é v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání 

žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list prokazující 

použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha. Doklady mohou 

být ve formě originálu nebo kopie.  

čitelné údaje, 

razítko a podpis vystavovatele. Pokud se např. razítko nebo podpis 

nachází na zadní/další straně dokumentu nesmějí být opomenuty v 

přiložené kopii – tj. je nutno předložit všechny strany!  

vystavení jména příjemce/odběratele, vystavovatele popř. alespoň IČO 

příjemce/odběratele, vystavovatele  

doložit potvrzení výrobce, bramborového 

škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný 

hospodářský rok, které prokazuje dodávku brambor pro výrobu škrobu 

výrobci bramborového škrobu v množství odpovídajícím v přepočtu 

nejméně 6 t škrobu/ha. Lze předložit originál nebo kopii,  

čitelné údaje, 

razítko a podpis vystavovatele. Pokud se např. razítko nebo podpis 

nachází na zadní/další straně dokumentu nesmějí být opomenuty v 

přiložené kopii – tj. je nutno předložit všechny strany!  

evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání 

žádosti do 31. 10. 2016,  

 na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na konzumní brambory,  

žadatel tyto plochy viditelně označit v terénu,  
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ad b) Podpora na produkci konzumních brambor  

usí žadatel doložit účetní doklad/y za dodanou 

sadbu vystavený/é v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku 

podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list 

prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha. 

Předložit lze buď originál, nebo kopii výše uvedených dokumentů.  

úřední návěskou v případě použití 

dodané sadby z členského státu Evropské unie  

a podpis vystavovatele, pokud se tyto nachází na zadní/další straně 

dokumentu nesmějí být opomenuty v přiložené kopii – tj. je nutno předložit 

všechny strany!  

vystavení jména příjemce/odběratele, vystavovatele popř. alespoň IČO 

příjemce/odběratele, vystavovatele  

evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání 

žádosti do 31. 10. 2016,  

určené pro výrobu škrobu, podpora na produkci zeleninových druhů s velmi 

vysokou pracností nebo podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou 

pracností,  

žadatel tyto plochy viditelně označit v terénu.  

ad c) Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 

pracností  
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dílčí pěstební plochy sadu,  

minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy (součet dílčích pěstebních 

ploch) s kulturou ovocný sad, evidované v LPIS a v registru sadů,  

příslušné dílčí pěstební plochy musí být evidovány na žadatele min. 

ode dne podání žádosti do 31. 8. 2016,  

 shodná 

s výměrou odpovídajícího DPB, evidovaného v LPIS (součet výměr D.P.P. 

= výměře DPB),  

 

životaschopných jedinců:  

o jabloně a hrušně: 500 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch,  

o meruňky a třešně: 200 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch,  

do 31. ledna 2017 prokázat výši vlastní produkce:  

o účetními a daňovými doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní 

produkce a/nebo o doklady prokazující objem vlastní produkce využitý při 

dalším zpracování (vč. výrobních kalkulací pro jednotlivé druhy),  

 

Ovocný druh  Minimální výnos t/ha  

jabloň  10,0  

meruňka  1,5  

hrušeň  8,0  

třešeň  1,0  

Zdroj: MZe 
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SAPS 

I v roce 2016 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o 

jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto 

podmínky:  

zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona 

o zemědělství (výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu 

podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích),  

 splňovat podmínku aktivního zemědělce,  

cross-compliance,  

veškerou zemědělskou půdu, 

která je na něj vedena v LPIS ke dni podání žádosti,  

minimální výměra, na kterou lze poskytnout platbu činí 1 ha 

zemědělské půdy,  

zemědělsky obhospodařována,  

žadatele nejméně ode dne doručení žádosti na SZIF do 31. srpna 2016 a 

musí být zemědělsky obhospodařovaný,  

trvalých travních porostů a 

travních porostů povinnost provést pastvu včetně likvidace nedopasků 

v termínu do 31. července nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v 

termínu do 31. července  

způsobilé kultury pro dotaci SAPS jsou stejné jako v roce 2015, tj. také 

včetně loni nově zařazených kultur: „U“ – úhor, „G“ – travní porost na orné 
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půdě, „L“ – zalesněná plocha pod závazkem s podmínkou způsobilosti pro 

platbu SAPS k roku 2008, „O“ - jiná kultura oprávněná pro dotace (např. 

alej ovocných stromů, chmelnice bez opěrné konstrukce) a „J“ – jiná trvalá 

kultura,  

konopí na některém z DPB uvedených v žádosti 

o poskytnutí jednotné platby na plochu, připojí k této žádosti uznávací list 

o uznání osiva konopí a dále také prohlášení, ve kterém se zaváže, že 

Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném DPB,  

rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 

výmladkových plantážích na některém z DPB uvedených v žádosti o 

poskytnutí jednotné platby na plochu, je povinen uvést druhy rychle 

rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních 

bloků, dále kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími 

dřevinami a také kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo.  

Stejně jako v minulých letech bude žadatelům krácena platba z důvodu 

uplatňování finanční kázně, pokud částka dotace v rámci přímých plateb 

převýší 2000 EUR. Pro opatření SAPS také platí, že přesáhne-li dotace 

částku 150 000 EUR, bude platba žadatelům krácena o 5 %. 

Zdroj: SZIF 

 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)  

Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 

74/2015 Sb., které bylo v roce 2015 novelizováno nařízením vlády č. 
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113/2015 Sb. a dále v roce 2016 nařízením vlády č. 62/2016 Sb. V roce 

2016 bylo u opatření welfare provedeno několik změn.  

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2016 lze podat do 16. května 

2016!  

1. DEFINICE ŽADATELE  

Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která:  

 

emědělství 

(výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona 

č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích),  

ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona (v případě podání 

žádosti o dotaci na podopatření zaměřené na chov dojnic),  

ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona (v případě podání 

žádosti o dotaci na podopatření zaměřené na chov prasat).  

2. OSVĚDČENÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ  

Na titulní straně žádosti o dotaci žadatel vyznačí požadavek na zajištění 

Osvědčení vybraných parametrů. Tento úkon žadatel neprovádí, pokud:  

a pouze na podopatření zlepšení životních 

podmínek v chovu prasat;  

a stejné objekty, které byly deklarovány v dotační žádosti pro rok 2015 a 
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oproti roku 2015 nedošlo ke změnám ve způsobu ustájení nebo změnám 

rozměrů výběhu pro suchostojné krávy.  

V případě hlášení změn parametrů ustájení v rámci osvědčení se 

změny způsobu ustájení nebo změny rozměrů výběhu pro suchostojné 

krávy v průběhu doby závazku nově hlásí nejméně 30 dnů před dnem 

provedením změny. → novinka pro rok 2016  

 

3. DEKLARACE ŽÁDOSTI  

Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace deklaruje:  

registrační čísla hospodářství, na kterých plní podmínky vybraného 

podopatření po celou dobu závazku (neplatí v případě podání žádosti o 

dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy),  

registrační čísla hospodářství, na kterých budou suchostojné krávy 

chovány v průběhu retenčního období a registrační čísla hospodářství, 

na kterých bude plněna podmínka výběhu pro suchostojné krávy po celou 

dobu závazku (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření 

zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy),→ novinka pro rok 

2016  

čísla všech trvalých objektů podle § 3aa zákona o zemědělství, které 

žadatel využívá pro chov deklarovaných zvířat po celou dobu závazku a 

které přísluší k deklarovanému hospodářství,  

identifikační čísla dojnic chovaných na deklarovaném hospodářství, u 

kterých bude žadatel plnit podmínky vybraného podopatření v retenčním 

období (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření zvětšení 

lehacího prostoru v chovu dojnic a podopatření zlepšení stájového prostředí 

v chovu dojnic),  
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identifikační čísla dojnic chovaných na deklarovaném hospodářství, u 

kterých připadne doba porodu na období od 1. července daného 

kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 30. listopadu 

následujícího kalendářního roku a u kterých bude žadatel plnit podmínky 

vybraného podopatření v retenčním období (platí v případě podání žádosti 

o dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy), → novinka pro rok 2016  

počet prasniček zapouštěných na deklarovaném hospodářství během 

doby závazku, u kterých bude žadatel plnit podmínky během doby závazku 

(platí v případě podání žádosti o dotaci na titul zlepšení životních podmínek 

pro prasničky),  

minimální denní počet prasnic na deklarovaném hospodářství, u 

kterých bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v případě 

podání žádosti o dotaci na titul zlepšení životních podmínek pro prasnice),  

průměrný počet odstavených selat za retenční období na 

deklarovaném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky v 

retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření 

zvětšení plochy pro odstavená selata), → novinka pro rok 2016  

chemickou nebo biologickou metodu regulace nežádoucího 

hmyzu pro každý deklarovaný trvalý objekt (platí v případě podání žádosti 

o dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic),  

číslo DPB v případě, že výběhem je díl půdního bloku podle evidence 

využití půdy podle uživatelských vztahů (platí v případě podání žádosti o 

dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy).  

Žadatel může deklarovat pouze trvalý objekt, kterým se rozumí 

stavba nebo jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí 

sloužícími pro chov zvířat. → novinka pro rok 2016  
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3. PODMÍNKY OPATŘENÍ  

Společné podmínky pro všechna podopatření welfare:  

zemědělství,  

technologií volného ustájení,  

nařízení č. 309/2014 Sb.,  

nebo usmrcování nepovoleným způsobem. Tato podmínka je rozšířena o 

vyjmenovaná ustanovení týkající se chovu hospodářských zvířat 

(uvedených příloze č. 8 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.). Tato podmínka 

musí být dodržována i v rámci jiných kontrol (národní kontroly, Cross 

compliance, atd.) na deklarovaných i nedeklarovaných hospodářstvích 

žadatele.  

j. od 1. 

června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, 

do 31. května následujícího kalendářní roku,  

„retenční období“) je období od 1. června do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku, s výjimkou podopatření zajištění přístupu do výběhu pro 

suchostojné krávy, kdy je rozhodné období stanoveno od 1. července do 

30. listopadu příslušného kalendářního roku a titulu zlepšení životních 

podmínek pro prasničky, kdy rozhodným obdobím je celá doba závazku (tj. 

od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace 

poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářní roku).  
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Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic  

u závazku na každém deklarovaném 

hospodářství minimálně 5 VDJ dojnic,  

tak, že  

ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková 

plocha lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2/1 dojnici, v případě jednořadého 

uspořádání boxů; 2,60 m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou 

řad boxů a 2,22 m2/1 dojnici v případě použití kombiboxů,  

ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková 

plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2/1 dojnici,  

ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková 

plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2/1 dojnici.  

 

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic  

hospodářství minimálně 5 VDJ dojnic,  

 

rátem, s alkalizací přípravkem s obsahem 

vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě 

minimálně 8,5.  
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dezinsekčních přípravků, má-li přípravek dobu účinnosti nad 30 dnů: → 

novinka pro rok 2016  

v případě použití chemické metody provede alespoň 4 aplikace 

chemického přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, a to s 

minimálním intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září; 

anebo provede alespoň 1 aplikaci chemického přípravku s dobou účinnosti 

delší než 30 dnů v průběhu každých dvou kalendářních měsíců v období 

od 1. června do 30. září. Žadatel je povinen použít přípravky uvedené na 

Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv;  

v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 

aplikací nasazení biologického materiálu, a to dvakrát v průběhu každého 

kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného 

kalendářního roku.  

Biologickým materiálem jsou parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia 

(dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu Muscidifurax (dávka 200 ks za 14 

dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka 9000 kukel na 1 

m2).  

Žadatelům je umožněna likvidace obalů od jím aplikovaných chemických 

přípravků nebo biologických materiálů pověřenou osobou podle zákona č. 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, při 

předložení potvrzení s vyjmenovanými náležitostmi (jméno a 

příjmení/název žadatele, reg. č. hospodářství, číslo objektu, kódové 

označení obalů, množství obalů a jejich obsah, název dezinsekčního 

přípravu, identifikace pověřené osoby). → novinka pro rok 2016  

Na stavebně oddělených porodnách není požadována úprava podestýlky 

přípravkem s obsahem vápence, pH zde nebude kontrolováno.  
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Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy  

výběhem minimálně 5 VDJ dojnic,  

nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu,  

i o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do 

výběhu,  

byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu.  

Doba retenčního období je zkrácena na období od 1. června do 30. 

listopadu. → novinka pro rok 2016  

Podmínka výběhu může být plněna na alespoň jednom vybraném 

deklarovaném hospodářství, do žádosti jsou však deklarovány všechna 

hospodářství, na kterých budou suchostojné krávy po dobu retenčního 

období chovány. → novinka pro rok 2016  

Pokud suchostojná kráva již splnila podmínku stání ve stáji s výběhem a je 

odsunuta z deklarovaných hospodářství, je možné ji nahradit zvířetem, 

které je dojnicí. Pokud podmínka stání ve stáji s výběhem před dnem 

nahrazení nebyla splněna, je nutno nahradit původní zvíře jinou 

suchostojnou krávou.  

Sazba dotace je zvýšena na 63 EUR/1VDJ.  

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat  

Titul zlepšení životních podmínek pro prasničky  

ém deklarovaném 

hospodářství minimálně 1 VDJ prasniček, → novinka pro rok 2016  
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věku 230 dní,  

 

ústřední evidence.  

Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice  

žadatel chová po celou dobu závazku na každém deklarovaném 

hospodářství minimálně 3 VDJ prasnic,  

dnách prasnic v uvedených objektech na 

hospodářství, kde chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci turnusového 

provoz s následným ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu 

minimálně 24 hodin,  

na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic 

po každém odstavu, v případě potřeby také jejich ošetření,  

ústřední evidence.  

Žadatel je povinen v rámci turnusového provozu provádět účinnou 

desinfekci na všech porodnách prasnic, které musí být stavebně 

odděleny.  

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata  

hospodářství minimálně 1 VDJ odstavených selat, → novinka pro rok 

2016  



24 
 

kus,  

 kterých jsou chována 

odstavená selata,  

 

ústřední evidence.  

Žadatel v žádosti o dotaci deklaruje průměrný počet selat za retenční 

období. Dotace bude vyplacena na průměrný počet zjištěných odstavených 

selat za retenční období na uvedeném hospodářství splňující podmínky 

tohoto podopatření. Průměrný počet odstavených selat se stanoví jako 

aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za 

retenční období, který bude základem pro stanovení dotace za retenční 

období. → novinka pro rok 2016  

Za porušení podmínky se nepovažuje snížení počtu pod 1 VDJ trvající 

nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů. → novinka pro rok 

2016  

Sazba dotace je zvýšena na 89 EUR/1VDJ.  

4. ZMĚNA PŘI NAHRAZOVÁNÍ DOJNIC → novinky pro rok 2016  

Žadatel již nemusí podávat oznámení o náhradě deklarovaných zvířat, 

převádí-li dojnice mezi deklarovanými hospodářstvími.  

Podání náhradových žádostí je požadováno např. v případě odsunu 

deklarovaných dojnic z deklarovaných hospodářství na hospodářství 

neuvedené v žádosti o poskytnutí dotace.  
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Z povinnosti hlášení nahrazování dojnic se vyjímá účast na svodu, který 

trvá nejdéle 10 dnů (svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských 

zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, tedy např. 

výstavy hospodářských zvířat).  

Termín posledního možného hlášení nahrazení dojnic je posunut do 

31. března roku následujícího po roku podání žádosti o dotaci.  

 

5. ZMĚNA SANKCE ZA POZDNÍ PODÁNÍ MĚSÍČNÍCH HLÁŠENÍ O 

DENNÍCH STAVECH PRASAT DO INTEGROVANÉHO ZEM. REGISTRU 

→ novinka pro rok 2016  

V případě, že žadatel nezasílá hlášení v daném termínu, Fond mu na 

uvedený titul/podopatření v rámci daného hospodářství neposkytne nebo 

sníží dotaci, a to následovně:  

snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1krát hlášení do 20. 

dne následujícího měsíce,  

snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2krát hlášení do 20. 

dne následujícího měsíce,  

snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3krát hlášení do 20. 

dne následujícího měsíce, nebo  

neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a vícekrát hlášení do 

20. dne následujícího měsíce,  

neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal minimálně jedno z 

celkového počtu hlášení, a to nejpozději do 30 dnů po ukončení doby 

závazku, vůbec.  
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6. ZMĚNA FORMULÁŘŮ EVIDENCÍ → novinky pro rok 2016  

Evidence pro jednotlivá podopatření je možné vést elektronicky. Podoba 

evidencí není striktně stanovena, evidence však musí obsahovat 

předepsané náležitosti. Nově se evidence nepodepisují po každém 

provedeném úkonu, povinnost vést evidenci průběžně (nejpozději 

následující den po provedeném úkonu) však zůstala zachována!  

U titulu Zlepšení životních podmínek pro prasnice se nově do evidence píše 

i hodina naskladnění turnusu a hodina provedení desinfekce.  

7. PŘEPOČÍTAVACÍ KOEFICIENTY 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA 

VELKÉ DOBYTČÍ JEDNOTKY Druh 

a kategorie hospodářských zvířat  

Koeficient přepočtu na velké 

dobytčí jednotky (VDJ)  

Skot ve věku nad 2 roky  1,00  

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let 

včetně  

0,60  

Prasničky a prasnice  0,50  

Selata  0,03  

Ostatní prasata  0,30  

Zdroj: SZIF 

Počet rozpracovaných pozemkových úprav 

se během dvou let zvýšil téměř o 320 %. 
Jsou účinným nástrojem prevence před 

suchem 

Tisková zpráva – Zemědělský resort loni pomohl rozpracovat 271 

pozemkových úprav, což je téměř o 320 % více než v roce 2013, kdy 

vznikl jejich realizátor Státní pozemkový úřad. Pozemkové úpravy 

významně pomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, čímž 

význačně přispívají k boji proti suchu a erozi. Při pozemkových 



27 
 

úpravách se například obnovují mokřady, meze, budují polní cesty, 

krajinné prvky a protierozní a protipovodňová opatření. Zemědělský 

rozpočet podpořil pozemkové úpravy téměř 1,5 miliardou korun a 

to včetně staveb, návrhů a projektů. 

„Dlouhotrvající sucho, se kterým se potýkáme, je problém, který musíme 

řešit komplexně a různými vzájemně se doplňujícími prostředky. Není to 

tak, že bychom se zaměřili jen na budování nádrží. Pozemkové úpravy 

umožňují lokálně posilovat funkci krajiny na zadržování vody, zabraňují 

erozi a přispívají k přírodní rozmanitosti. Loni se jich podařilo rozpracovat 

271. Považuji to za velký úspěch, oproti roku 2013 je to nárůst o skoro 320 

procent. Do úprav jsme loni investovali skoro 1,5 miliardy korun,“ řekl 

ministr Marian Jurečka. 

Státní pozemkový úřad, v jehož gesci pozemkové úpravy jsou, se loni 

zaměřil hlavně na opatření proti suchu, jako jsou mokřady nebo tůně. 

„Pozemkové úpravy jsou způsobem, jak můžeme navracet krajinu 

k normálnímu stavu a přitom v praxi řešit sucho, vodu i ochranu půdy. 

Pozitivně tak ovlivňují kvalitu životního prostředí i života lidí na venkově,“ 

uvedl Marian Jurečka. 

Pozemkové úpravy napravují vlastnické vztahy k zemědělským a lesnickým 

pozemkům. Budují se při nich například nové polní cesty, rybníky nebo 

vysazuje zeleň v krajině. 

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Specifické a obecné podmínky 2. kolo PRV 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 6.4.2 

Podpora agroturistiky (PDF, 863 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.1 Investice do 

nezemědělských činností 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských 

činností. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 
rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 6.4.1 

Investice do nezemědělských činností (PDF, 875 KB)  
 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

 

http://eagri.cz/public/web/file/444444/Pravidla_6._4._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444444/Pravidla_6._4._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444444/Pravidla_6._4._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444493/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444493/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444493/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444434/Pravidla_6._4._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444434/Pravidla_6._4._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444434/Pravidla_6._4._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444491/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444491/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444491/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444444/Pravidla_6._4._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444444/Pravidla_6._4._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444493/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444493/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444434/Pravidla_6._4._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444434/Pravidla_6._4._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444491/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444491/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.2.1 Podpora vývoje 

nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 16.2.1 

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 

prvovýrobě (PDF, 528 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZE 

 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.3 Investice na podporu 

energie z obnovitelných zdrojů 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie 

z obnovitelných zdrojů. 

V 2. kole příjmu žádostí je možno podat Žádost o dotaci na záměr a) 

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. 

Podpora nové výstavby bioplynové stanice bude vyhlášena v závislosti na 

dokončení procesu notifikace Evropské komise provozní podpory. 

http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444527/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444527/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444527/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444417/Pravidla_16._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444527/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444527/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 6.4.3 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (PDF, 990 

KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.1.1 Zahájení činnosti 

mladých zemědělců 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 6.1.1 

Zahájení činnosti mladých zemědělců (PDF, 1020 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

 

http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444495/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444495/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444495/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444397/Pravidla_6._1._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444397/Pravidla_6._1._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444397/Pravidla_6._1._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444489/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444489/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444489/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444407/Pravidla_6._4._3_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444495/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444495/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444397/Pravidla_6._1._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444397/Pravidla_6._1._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444489/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444489/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.6.2 Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.6.2 Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.6.2 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (PDF, 693 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.3 Přeměna porostů 
náhradních dřevin 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.3 Přeměna porostů náhradních 

dřevin. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.5.3 

Přeměna porostů náhradních dřevin (PDF, 738 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 
(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

http://eagri.cz/public/web/file/444381/Pravidla_8._6._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444381/Pravidla_8._6._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444381/Pravidla_8._6._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444525/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444525/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444525/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444373/Pravidla_8._5._3_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444373/Pravidla_8._5._3_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444373/Pravidla_8._5._3_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444523/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444523/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444523/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444381/Pravidla_8._6._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444381/Pravidla_8._6._2_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444525/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444525/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444373/Pravidla_8._5._3_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444373/Pravidla_8._5._3_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444523/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444523/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf


34 
 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.2 Neproduktivní 

investice v lesích 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v 

lesích. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.5.2 

Neproduktivní investice v lesích (PDF, 617 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB) 

Zdroj: MZe 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.1 Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.1 Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.5.1 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (PDF, 

612 KB)  

http://eagri.cz/public/web/file/444360/Pravidla_8._5._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444360/Pravidla_8._5._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444360/Pravidla_8._5._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444507/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444507/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444507/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444360/Pravidla_8._5._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444360/Pravidla_8._5._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444507/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444507/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444347/Pravidla_8._5._1_na_web.pdf
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 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB) 

Zdroj: MZe 

 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.4.2 Odstraňování škod 

způsobených povodněmi 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.2 Odstraňování škod 

způsobených povodněmi. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.4.2 

Odstraňování škod způsobených povodněmi (PDF, 1000 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj. MZe 

 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.4.1 Obnova lesních 

porostů po kalamitách 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

http://eagri.cz/public/web/file/444503/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444503/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444503/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444335/Pravidla_8._4._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444335/Pravidla_8._4._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444335/Pravidla_8._4._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444501/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444501/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444501/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444503/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444503/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444335/Pravidla_8._4._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444335/Pravidla_8._4._2_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444501/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444501/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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kolo příjmu žádostí pro operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po 

kalamitách. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.4.1 

Obnova lesních porostů po kalamitách (PDF, 526 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

 

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění 

preventivních opatření v lesích 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních 

opatření v lesích. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 8.3.1 

Zavádění preventivních opatření v lesích (PDF, 1 MB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZE 

http://eagri.cz/public/web/file/444327/Pravidla_8._4._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444327/Pravidla_8._4._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444327/Pravidla_8._4._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444499/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444499/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444499/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444318/Pravidla_8._3._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444318/Pravidla_8._3._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444318/Pravidla_8._3._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444497/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444497/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444497/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444327/Pravidla_8._4._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444327/Pravidla_8._4._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444499/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444499/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444318/Pravidla_8._3._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444318/Pravidla_8._3._1_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444497/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444497/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 

Informační akce 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. 

kolo příjmu žádostí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 

Informační akce. 

Přílohy 

 Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - Operace 1.1.1 

Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce (PDF, 518 KB)  

 Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 platné pro 2. kolo příjmu žádostí 

(PDF, 619 KB)  

Zdroj: MZe 

 

Semináře Nová zelená úsporám v krajích 

23.03.2016 - 25.05.2016  

Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě k podávání 

žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního 

fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných informací poskytnou také 

individuální konzultace a poradenství. Zájemci se mohou na seminář 

dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný. 

Datum Místo konání Pozvánka ke stažení 

23. 3. 2016 Praha Slivenec Pozvánka - Slivenec 

http://eagri.cz/public/web/file/444308/Pravidla_1._1._1_1._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444308/Pravidla_1._1._1_1._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444308/Pravidla_1._1._1_1._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444487/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444487/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444487/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://www.sfzp.cz/sekce/246/682/seminare-nzu-v-krajich/
http://www.novazelenausporam.cz/file/584/pzv_slivenec_seminar-nzu-pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444308/Pravidla_1._1._1_1._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444308/Pravidla_1._1._1_1._2._1_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444487/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/444487/Pravidla_obecna_cast_2_kolo_na_web.pdf
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24. 3. 2016 Neratovice Pozvánka - Neratovice 

30. 3. 2016 Rakovník Pozvánka - Rakovník  

31. 3. 2016 Prachatice Pozvánka - Prachatice 

13. 4. 2016 Praha 10 Pozvánka - Praha 10 

14. 4. 2016 Volary Pozvánka - Volary 

26. 4. 2016 Přeštice Pozvánka - Přeštice 

2. 5. 2016 Domažlice Pozvánka - Domažlice 

25. 5. 2016 Horažďovice Pozvánka - Horažďovice 

 

 

Dodávky čerstvých potravin přímo k 

zákazníkům 

Čtrnáct středočeských farmářů a zpracovatelů spustilo projekt Nákup z 

farmy, jehož cílem je umožnit dodávky čerstvých potravin z farem přímo 

koncovým zákazníkům. Systém rozvíjí službu Mléko z farmy, fungující už 

šestým rokem. Informoval o tom Stanislav Němec z Asociace soukromého 

zemědělství ČR.  

„Za tu dobu si na naši službu zákazníci zvykli jako na rychlou a jednoduchou 

cestu, jak se dostat k čerstvým výrobkům přímo z farmy. Je nám ovšem 

jasné, že člověk potřebuje i širší sortiment než pouze mléčné výrobky,“ 

uvedl Němec. Nákup z farmy nabídne široký výběr produktů počínaje 

mléčnými výrobky přes vyzrálé hovězí a uzeniny v biokvalitě, vepřové maso 

a uzeniny z klasického chovu, farmářská kuřata, vejce, zeleninu až po 

zastudena lisovaný stolní olej, farmářský chléb či pivo z farmářského 

pivovaru. Službu budou moci využívat nejen obyvatelé Prahy a středních 

Čech, ale také třeba Hradecka, Pardubicka, Liberecka nebo Ústecka, a to od 

http://www.novazelenausporam.cz/file/581/pzv_neratovice_seminar-nzu-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/582/pzv_rakovnik_seminar-nzu-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/572/prachatice_pzv_seminar-nzu-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/622/pzv_seminare-nzu_-bdard_praha-10-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/591/fin_pzv_mesta-volary-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/642/pzv_prestice_26-4-2016-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/640/pzv_domazlice_2-5-2016-pdf
http://www.novazelenausporam.cz/file/641/pzv_horazdovice-25-5-2016-pdf
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pondělí do soboty na více než 1700 prodejních zastávkách. Sortiment si 

budou moci zakoupit bez objednání přímo z prodejních dodávek. Výrobky, 

u nichž je třeba zajistit nejvyšší čerstvost, si mohou objednat 

prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.nakupzfarmy.cz a na 

jimi určené prodejní zastávce nebo výdejním místě si pak nákup vyzvednou. 

Zdroj: www.zemedelec.cz 

 

Informační magazín vydává:  

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

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

http://www.nakupzfarmy.cz/
http://www.zemedelec.cz/
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

