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Informační magazín č. 5 

 

 

V Středočeském kraji se soutěžilo o značku 

Regionální potravina 

Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi 

ze Středočeského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální 

potravina 2015. O tuto značku, která je zárukou místního 

regionálního původu, se letos ucházelo 91 produktů od 31 výrobců. 

O logo soutěžily v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 26 

výrobků v kategorii Masné výrobky tepelně opracované, včetně 

uzených mas. 

Výrobky hodnotila 7členná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského 

úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

K  udělení značky Středočeská Regionální potravina 2015 navrhla hodnotitelská komise 8 

výrobků z následujících kategorií: 

 Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce: 

1. 
Masné výrobky tepelně 

opracované včetně uzených mas 

Hovězí maso v pepři 

Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s. r. 

o. 

2. Masné výrobky trvanlivé 

Davelský poličan 

Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s. r. 

o. 

4. 6. 2015 
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3. Sýry včetně tvarohu 
Provázky 

Martin Homola, Liteň 

4. Mléčné výrobky ostatní neuděleno 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin 
Štrúdl slaný 

Eva Brabcová, Benešov 

6. 
Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek 

Špaldový řez s jogurtem 

PANE spol. s r. o. 

7. 
Alkoholické a nealkoholické 

nápoje 

Kounický ležák 

Kounický pivovar, s. r. o. 

8. 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 

zpracované formě 

Český chřest – královská pochoutka 

Romana Šafránková, Čtyřkoly 

9. Ostatní 
Květový med z Ořecha 

Ing. Vladimír Glaser, Ořech 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu 

malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. 

Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na 

obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. 

Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o 

soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz a na www.kis-

stredocesky.cz 

 

 

 

 

Ochutnávky vítězných potravin v soutěži 

Středočeská Regionální potravina 

 

Vítězné potraviny v soutěži Středočeská Regionální potravina 2015 je možné ochutnat a 

zakoupit na 15 různých ochutnávkových akcí. Soupis míst ochutnávek najdete v následující 

tabulce. Všichni jste srdečně zvaní do stánku Středočeské Regionální potraviny. 

http://www.regionalnipotravina.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/


3 
 

Kraj  Datum od - do Název akce  

místo a adresa 

konání 

GPS 

souřadnice 

Google 

mapy Popis akce  

SČK 13.6.2015 

10 - 15 

hod 

Čáslavské 

slavnosti 

Čáslav, nám. J. 

Žižky z Trocnova 

49.9101103 

15.3918017 

Čáslavské slavnosti  je den 

plný hudby, pohádkových 

a filmových kostýmů, 

dobrého jídla a nápojů. 

Součástí slavností je i 

farmářský trh, kde mohou 

návštěvníci ochutnat ale i 

nakoupit potraviny 

oceněné značkou 

Středočeská Regionální 

potravina 2015. 

SČK 14.6.2015 

14 - 18 

hod Přílepské ladění 

Velké Přílepy, 

Praha západ 

50.1606753 

14.3099239 

Přílepské ladění - 2. ročník 

hudebního open air 

festivalu na podporu 

uměleckého vzdělávání v 

regionu. Návštěvníci 

kromě uměleckého zážitku 

budou mít možnost 

ochutnat a nakoupit 

potraviny oceněné značkou 

Středočeská Regionální 

potravina 2015. 

SČK 18.6.2015 

7 - 12 

hod Trhy ve Slaném  

Slaný, 

Masarykovo 

náměstí 

50.230484 

14.086987 

Trhy se konají 2x v měsíci. 

Návštěvníci mohou 

nakoupit nejenom 

potraviny, ovoce, zeleninu, 

ale i ostatní spotřební 

zboží. 

SČK 19.6.2015 

7 - 12 

hod Farmářské trhy 

Mladá Boleslav, 

Staroměstské 

náměstí 

50.410936, 

14.902649 

Trhy se konají pravidelně 

každý pátek. V rámci 

těchto trhů se prodávají 

pekařské výrobky, koření, 

bylinky, masné výrobky, 

ovoce, zelenina. 

SČK 20.6.2015 

7 - 12 

hod 

Příbramské 

farmářšké trhy 

Příbram, 

Dvořákovo 

nábřeží 

49.689663,1

4.006152 

Farmářské trhy se konají 

každou 3. sobotu v 

měsíci. V rámci těchto trhů 

se prodávají masné 

výrobky, ryby, uzeniny, 

pečivo, zeleninové či 

ovocné výpěstky, koření, 

sýry, mošty, tradiční 

koláče a různé speciality, 

ale i dřevěné doplňky 

a hračky. 
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SČK 23.6.2015 

7 - 12 

hod Farmářské trhy 

Beroun, Husovo 

náměstí 

49.963768, 

14.073230 

Farmářské trhy se 

pravidelně konají každé 

úterý. V rámci těchto trhů 

se prodávají masné 

výrobky, ryby, uzeniny, 

pečivo, zeleninové či 

ovocné výpěstky, koření, 

sýry, mošty, tradiční 

koláče a různé speciality, 

ale i dřevěné doplňky 

a hračky. 

SČK 25.6.2015 

13 - 17 

hod Farmářské trhy 

Dolní Břežany, 

náměstí Na 

Sádkách 

49.964425, 

14.458961 

Farmářské trhy se konají 

každou středu. Návštěvníci 

mohou nakoupit českou 

zeleninu a ovoce, kozí 

a kravské sýry, uzeniny, 

vajíčka, med, čerstvé 

koláče, sadbu, řezané 

květiny. 

SČK 17.9.2015 

7 - 12 

hod 

Trhy v 

Rakovníku 

Rakovník, 

Husovo náměstí 

50.1042175, 

13.7303458 

Trhy se konají 2x v měsíci. 

Návštěvníci mohou 

nakoupit nejenom 

potraviny, ovoce, zeleninu, 

ale i ostatní spotřební 

zboží. 

SČK 18.9.2015 

7 - 12 

hod Farmářské trhy 

Kolín, Karlovo 

náměstí 

50.0281458, 

15.2013158 

Trhy se konají pravidelně 

každý pátek. V rámci 

těchto trhů se prodávají 

pekařské výrobky, koření, 

bylinky, masné výrobky, 

ovoce, zelenina. 

SČK 19.9.2015 

7 - 12 

hod Farmářské trhy 

Benešov, 

Masarykovo 

náměstí 

49.7830114, 

14.6897672 

Farmářské trhy se 

pravidelně konají každou 

sobotu. V rámci těchto trhů 

se prodávají masné 

výrobky, ryby, uzeniny, 

pečivo, zeleninové či 

ovocné výpěstky, koření, 

sýry, mošty, tradiční 

koláče a různé speciality. 

SČK 26.9.2015 

10 - 14 

hod 

Podbrdský 

farmářský a 

řemeslný trh 

Rožmitál p. Tř., 

Palackého 10 

49.601714, 

13.865104 

Lidová řemesla, farmáři a 

výrobci domácích potravin 

budou prezentovat své 

práce a výrobky. Součástí 

akce budou nejen dílničky 

pro děti i dospělé, hry a 

pohádky pro děti, 

ochutnávka a prodej 

poctivých domácích 

potravin, ale i ochutnávka 

vítězných potravin v 

soutěži Středočeská 

Regionální potravina. 

SČK 8.10.2015 

9 - 17 

hod 

Výstava 

Zemědělec a 

Náš Chov 

Lysá nad Labem, 

Masarykova 

50.197795,1

4.840577 

Výstava zemědělec a Náš 

Chov v Lysé nad Labem 

patří mezi oblíbené a 

navštěvované akce ve 

Středočeském kraji. 
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SČK 9.10.2015 

9 - 17 

hod 

Výstava 

Zemědělec a 

Náš Chov 

Lysá nad Labem, 

Masarykova 

50.197795,1

4.840578 

Výstava zemědělec a Náš 

Chov v Lysé nad Labem 

patří mezi oblíbené a 

navštěvované akce ve 

Středočeském kraji. 

SČK 10.10.2015 

9 - 17 

hod 

Výstava 

Zemědělec a 

Náš Chov 

Lysá nad Labem, 

Masarykova 

50.197795,1

4.840579 

Výstava zemědělec a Náš 

Chov v Lysé nad Labem 

patří mezi oblíbené a 

navštěvované akce ve 

Středočeském kraji. 

SČK 11.10.2015 

9 - 17 

hod 

Výstava 

Zemědělec a 

Náš Chov 

Lysá nad Labem, 

Masarykova 

50.197795,1

4.840580 

Výstava zemědělec a Náš 

Chov v Lysé nad Labem 

patří mezi oblíbené a 

navštěvované akce ve 

Středočeském kraji. 

 

 

 

 

 

23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007 - 2013 

Ministerstvo zemědělství v rámci 23. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na 

opatření Neproduktivní investice v lesích. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. 

6. 2015 od 8:00 hod. do 16. 6. 2015 do 15:00 hod. a je určen pro cíl Konkurenceschopnost, 

tzn. území hlavního města Prahy. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze na Regionálním odboru Státního zemědělského 

intervenčního fondu (RO SZIF) Praha a Střední Čechy. Tato výzva je tedy poslední možností, 
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jak využít finanční prostředky z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 v rámci 

Prahy. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 16. 6. 2015, musí být konečná verze Žádosti o 

dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo 

prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na příslušný RO SZIF do 15:00. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je předběžně stanoven na 

75 milionů korun. 

Dotace může být poskytnuta na opatření k posílení rekreační funkce lesa např. značení, 

výstavbu a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů. Projekty se mohou týkat i 

usměrňování návštěvnosti území např. zřizování informačních tabulí, přístřešků a 

odpočinkových stanovišť. Podpora může být také poskytnuta na opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa např. mostky, lávky, zábradlí, stupně nebo na údržbu lesního prostředí např. 

zařízení k odkládání odpadků. 

Pro administraci projektů budou použita Pravidla pro žadatele zveřejněná na internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství, platná pro 23. kolo příjmu žádostí. 

Znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, pro 23. kolo příjmu žádostí, je k dispozici 

v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál 

Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013/Osa II/Kalamity a podpora 

funkcí lesů II.2.4) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 

www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. 

Zdroj: SZIF 

 

Začíná druhý ročník projektu „Poznej svého 

farmáře". Letos na třinácti farmách 

Tisková zpráva – Jedinečnou příležitost seznámit se s výrobci kvalitních potravin ve svém 

okolí budou mít letos lidé, kteří navštíví malé rodinné farmy zapojené do projektu 

Ministerstva zemědělství „Poznej svého farmáře“. Loni se ho zúčastnilo pět z nich. Akce 

se setkala s velkým ohlasem jak u farmářů, tak u veřejnosti. Proto letos ministerstvo 

rozšířilo počet míst na třináct. První akce se koná u výrobce marmelád, moštů a destilátů 

v biokvalitě, v Zámeckých sadech v Chrámcích v Pardubickém kraji. Farma otevře 

veřejnosti své dveře již tuto sobotu 30. května. 

Propagace malých farem, zdravého životního stylu a možnost poznat, jaké kvalitní regionální 

potraviny vznikají ve všech krajích České republiky, to jsou cíle projektu „Poznej svého 

farmáře“. 

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
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„Malá hospodářství často produkují vysoce kvalitní potraviny, dokáží je nabídnout za 

příznivější ceny než třeba tradiční obchody, ale už se jim nedostává peněz ani času na vlastní 

propagaci. Právě proto jsme v minulém roce nastartovali sérii akcí Poznej svého farmáře a po 

loňském úspěchu v ní pokračujeme i letos,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Akce jsou zaměřeny na rodiny s dětmi, ale také na milovníky kvalitních tuzemských potravin, 

kteří si mohou prohlédnout jednotlivá hospodářství a ochutnat i zakoupit výrobky přímo od 

farmářů. 

„Návštěvou takové akce získají lidé možnost pravidelného nákupu osvědčených a čerstvých 

produktů v blízkosti svého bydliště. Zemědělci pak díky podobným projektům mají zajištěný 

odbyt svého zboží a najdou si nové zákazníky,“ uvedl ministr Jurečka. 

Součástí programu na rodinných farmách je také ochutnávka výrobků oceněných značkou 

Regionální potravina, hudební vystoupení, dětský koutek nebo tvůrčí dílny pro rodiny. Vstup 

na všechny farmy je zdarma. Termíny a místa akcí „Poznej svého farmáře“ najdete v příloze. 

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 

 Seznam farem (XLS, 34 KB) 

  

  

 

Informace pro žadatele SZP 2015 - ÚPRAVY 

DEKLARACE OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ 

PODMÍNKY ZVÍŘAT 

 

Informace najdete ZDE 

 

 

http://eagri.cz/public/web/file/403331/Farmy___dle_data_akce.xls
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1433233556352.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1433233556352.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1433233556352.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1433233556352.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/403331/Farmy___dle_data_akce.xls
http://eagri.cz/public/web/file/403331/Farmy___dle_data_akce.xls
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Hejtman Miloš Petera bude usilovat, aby 

obce a města v okolí Brd mohly v roce 2016 

získat od kraje granty na změny územních 

plánů 

Krajský úřad Středočeského kraje uspořádal v úterý 2. června 2015 odbornou konferenci o 

budoucnosti Brd po zrušení Vojenského újezdu (VÚ) Brdy. Hlavním tématem konference, 

určené starostům středočeských obcí a měst sousedících s územím brdského vojenského 

prostoru Brdy, bylo územní plánování a rozvoj území poté, co od 1. ledna 2016 dojde ke zrušení 

VÚ Brdy. 

„Vítám, že v Brdech vznikne nová, již pátá středočeská chráněná krajinná oblast (CHKO). Brdy 

spolu se sousedním Třemšínskem mají velký potenciál rozvoje. Především v oblasti turistiky a 

cestovního ruchu. Středočeský kraj je připraven obcím pomoci, aby se území Brd mohlo 

rozvíjet. Například bych chtěl, abychom v příštím roce poskytovali granty obcím z okolí Brd 

na pořízení změn územních plánů,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD), který 

konferenci Brdy zahájil. 

O tom, jaké změny územního plánu bude nutné provést a jak na to, informovali starosty 

pracovníci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Na konferenci 

vystoupili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří účastníky zpravili, jak jsou daleko 

s přípravou územní studie Brdy. Její vypracování vloni v říjnu schválila a zároveň přivítala 

Rada Středočeského kraje. Územní studie by měla být hotova nejpozději ve druhém čtvrtletí 

příštího roku. Studie bude sloužit jako důležitý podklad pro vypracování změn či nových 

územních plánů podbrdských obcí a měst. 

Účastníci konference se také dozvěděli, v jakém stadiu je příprava turistického značení. Nové 

turistické stezky by na území VÚ Brdy měly být vyznačovány až od příštího roku a jejich 

garantem by měla být nově vzniklá správa CHKO Brdy. Do té doby bude známa hranice 

posádkového cvičiště, které zůstane veřejnosti nepřístupné. 

„VÚ Brdy má rozlohu 26 tisíc hektarů. Z toho 22 hektarů tvoří lesy. Očekávám, že po 

zpřístupnění významné části brdského vojenského prostoru se toto území stane velkým 

magnetem pro turisty. Obce a města v okolí by měly být na tento zájem připraveny. Kraj je 

připraven jim podle svých možností pomoci,“ doplnil hejtman Miloš Petera. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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20 milionů na čistou mobilitu pro zlepšení 

ovzduší a kvality života ve městech. Příjem 

žádostí začíná dnes 

25. 05. 2015 

 

Ministerstvo životního prostředí otvírá příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté 

mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů 

Kč na zvýšení informovanosti veřejnosti o používání alternativních technologií v dopravě 

pro zlepšení stavu ovzduší především ve městech. Zájemci o dotaci [1] mohou své žádosti 

zasílat na Fond poštou nebo je osobně odevzdat v podatelně, a to až do 31. srpna 2015.  

„Problém městské mobility spojený se zátěží ovzduší emisemi výfukových plynů je dlouhodobým 

problémem všech větších měst. 20 miliony korun v právě vypsané výzvě chce Ministerstvo 

životního prostředí podpořit zvýšení povědomí veřejnosti o výhodách využití alternativních 

technologií v dopravě, využívání veřejné hromadné dopravy, výhodách alternativní a 

nemotorové dopravy a o dalších opatřeních pro zlepšení ovzduší ve městech, jakými jsou 

například nízkoemisní zóny. Chceme tak přispět ke snížení negativních vlivů emisí z dopravy na 

životní prostředí i zdraví obyvatel a také splnit závazky ČR, které vyplývají z evropských a 

národních strategií,“ vysvětluje Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro fondy EU, 

finanční a dobrovolné nástroje. 

Města a obce mohou žádat o dotace na informační kampaně. Jejich cílem je zlepšit a zrychlit 

komunikaci stávajících i připravovaných městských plánů udržitelné mobility a na ně 

navazujících opatření, včetně propojení s dalšími aktivitami a programy, jakým je např. 

Evropský týden mobility. „Cílem podporovaných kampaní je seznámit širokou veřejnost nejen 

s moderními způsoby ekologické dopravy či informovat o stanovištích a možnostech využívání 

výhodného krátkodobého parkování Park&Ride, Kiss&Ride, ale i s jejich výhodami,“ říká 

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.  

Díky kampaním bude veřejnost informována o pozitivním efektu vozidel s alternativním 

pohonem na životní prostředí a zdraví obyvatel, o ekonomických přínosech a úsporách nebo o 

bezpečnosti vozidel na alternativní pohon v porovnání s automobily na konvenční pohon. Cílem 

je motivovat veřejnost k využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorového nebo pěšího 

způsobu dopravy. 

Projekty cílí na problematiku dopravy v 26 statutárních městech, včetně Prahy, přičemž v právě 

vyhlášené výzvě může být v každém statutárním městě podpořen pouze jeden projekt. Výše 

podpory na jeden projekt se pohybuje od 300 tisíc až do 2 milionů korun. Maximální výši 

podpory lze čerpat do 80 % rozpočtu projektu.  

Výzva č. 2/2015 spadá do environmentální prevence Národního programu Životní prostředí a 

její znění najdete na této adrese.  

Poznámky: 

https://www.sfzp.cz/sekce/797/narodni-program-zivotni-prostredi---2-vyzva/
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[1] Příjemci podpory jsou: právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, 

zejména nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky, 

svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky, veřejné 

výzkumné instituce, spolky a ústavy.  

Kontakt pro média: 

Jana Taušová 

zástupkyně tiskové mluvčí MŽP 

Tel.: +420 739 242 379 

E-mail: tiskove@mzp.cz  

Lenka Brandtová 

tisková mluvčí SFŽP ČR 

Tel.: +420 606 709 954 

E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz  

 

Standardizace: První milník byl místními 

akčními skupinami pokořen 

Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, 

aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své 

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

MAS měly možnost posledního půl roku předkládat žádosti o standardizaci.  Standardy jsou 

souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně 

ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. Žádost o standardizaci podalo do 

řádného termínu 22. května 2015 celkem 180 subjektů. S ohledem na určité obavy se 

získáváním datových schránek, což je jedna z povinností, které musí MAS splnit, umožnil 

ministr zemědělství Marian Jurečka posun podávání žádostí do 30. 6. 2015. 

V současnosti se ještě jedná o posunu termínu dokládání případných oprav na základě výzev 

Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který splnění standardů pro ministerstvo 

zemědělství kontroluje. 

Co při a po podání žádosti MAS čeká je sice popsáno v příslušné Metodice, ale v návaznosti na 

praxi bylo vypracováno rozfázování do podrobnějších milníků: 

1. vygenerování žádosti z portálu farmáře; 

2. vyplnění žádosti a její nahrání na Portál farmáře včetně povinných příloh; 

3. obdržení chybníku do 60 pracovních dní; 

4. doplnění žádosti – z Portálu farmáře stažení aktuální žádosti; 

5. opravení žádosti dle chybníku a nahrání na Portál farmáře; 

6. obdržení pozitivního chybníku – tedy nejsou žádné chyby; 

mailto:tiskove@mzp.cz
mailto:lenka.brandtova@sfzp.cz
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2015/standardizace-prvni-milnik-byl-mistnimi-akcnimi-skupinami-pokoren/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2015/standardizace-prvni-milnik-byl-mistnimi-akcnimi-skupinami-pokoren/
mailto:http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf
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7. na Portálu farmáře se otevře možnost hlásit změny (orgány, partneři apod.) až do doby, 

kdy bude MAS chtít podat žádost na MMR na realizaci SCLLD; 

8. MAS informuje SZIF o předpokládaném termínu podání žádosti na MMR; 

9. SZIF uzavře možnost změn; 

10. SZIF vystaví Osvědčení o splnění standardů MAS a předá data na MMR; 

11. MAS podává žádost na MMR-ORP o realizaci SCLLD. 

Dle dostupných informací již několik MAS čeká na obdržení pozitivního chybníku, což 

znamená, že splnily standardy a do termínu oznámení překládání žádostí o schválení strategie 

na MMR jsou ve fázi možnosti hlášení změn. 

Proč MAS neobdrží hned Osvědčení? Tak jak je přirozeným vývojem partnerství, může se 

stát, že MAS ještě před podáním strategie změní obsazení svých orgánů, a proto je zapotřebí 

tento stav stále, na straně SZIF do předání dat MMR, aktualizovat. 

No a co teď čeká MAS? Nečeká je nic nového nebo nečekaného. MAS stále pracují na svých 

Strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Mají možnost využít nezávislé oponentury 

MMR, kde již tuto možnost využilo na 90 MAS. Pokud by MAS chtěly tohoto využít, ať se 

neváhají obrátit na NS MAS, která ještě v druhém kole může předat na 30 dokumentů. 

Dále se připravují ve spolupráci MMR školení, která s ohledem na schvalování jednotlivých 

operačních programů a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje nešlo bohužel 

uspořádat v dřívějším termínu. Do přípravy seminářů se zapojují jednotlivé rezorty a NS MAS 

je bude zajišťovat organizační výpomocí. 

Postupně schvalované operační programy jsou zveřejňovány na webu NS MAS. Metodický 

pokyn dostaly MAS na vědomí jako průběžný materiál od svých krajských zástupců. Jakmile 

bude tento aktualizovaný materiál schválen, budou ukotvena pravidla nejen pro MAS, ale také 

pro ostatní integrované nástroje ITI a IPRÚ. V návaznosti na tento dokument také NS MAS 

aktualizuje Manuál pro tvorbu strategie, protože je zapotřebí reagovat na v něm uvedené změny 

a doplnění. 

NS MAS - OŠ a VP 

 

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA 

 
Praha, 1. června 2015 – Státní zemědělský intervenční fond, na základě zprávy o 

nevyhovujícím výsledku kontroly plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u 

společnosti P R O M E G A spol. s r.o., rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u 

výrobku Hruška (100% ovocná šťáva) ke dni 29. května 2015.  

Důvodem odebrání značky uvedenému produktu je hrubé porušení Pravidel pro udělování 

národní značky KLASA. U výrobku Hruška byl zjištěn obsah oxidu siřičitého v množství 31,3 
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mg/l. Použití oxidu siřičitého není pro danou potravinu platnými právními předpisy povoleno a 

jedná se o látku, která není uvedena v označení potraviny.  

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským 

výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský 

intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží 

spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání 

s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na 

obalech 1 133 produktů od 224 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní 

seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.  

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz. Spotřebitele tímto 

informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit 

na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým 

orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků značkou 

KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.  

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF 
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Vyhlášení 1. kola pro příjem přihlášek na 

pozici broker (inovační zprostředkovatel) 

29.5.2015 

Tisková zpráva – V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020 (PRV) Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve 

spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. kolo pro příjem přihlášek na pozici 

broker (inovační zprostředkovatel). Během programového období 2014 - 2020 se 

uskuteční celkem dvě kola výběrů brokerů. V prvním kole je plánováno vybrat a finančně 

podpořit práci cca 16 brokerů.  

Úkolem brokera bude založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství 

nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt. Činnosti 

brokera jsou zejména: identifikace a podpora potenciálních členů operační skupiny, usnadnění 

jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů potenciální 

OS, spolupráce s členy OS při vypracování a předložení společného projektu OS (včetně plánu 

operační skupiny). 

Vybrané operační skupiny a jejich inovativní projekty pak budou zvlášť podpořeny v rámci 

nového opatření PRV Spolupráce, operace Podpora operačních skupin a projektů Evropského 

inovačního partnerství (EIP). Žádosti o dotaci na operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a 

projektů EIP předkládá jeden člen OS. Cílem EIP je usnadnění přenosu výsledků výzkumu 

do praxe. Zmíněná operace bude podporovat fungování operačních skupin, které svou činností 

pod EIP spadají. Podpora bude poskytnuta také na přímé výdaje související se zavedením 

inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství. 

Detailnější informace je možno nalézt v popisu operace 16.1.1 Podpora operačních skupin 

a projektů EIP, který je součástí návrhu Programu rozvoje venkova. Aktualizovanou verzi PRV 

lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 

(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/ 

prubeh-pripravy-dokumentu-1.html). 

Práce vybraného brokera bude hrazena prostřednictvím technické pomoci PRV. Konkrétní 

požadavky na brokera naleznete v příloze této zprávy. Pro zkvalitnění práce brokerů bude 

Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, pořádat kurz, kterého se 

budou účastnit vybraní brokeři případně i ostatní zájemci. Ministerstvo zemědělství podporuje 

a velmi vítá aktivity v oblasti zakládání operačních skupin. 

Adresa pro zasílání přihlášek: 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 

Mánesova 75, 120 00 Praha 2 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
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K rukám Ing. Josefa Kořínka 

e-mail: korinek.josef@uzei.cz 

Ukončení příjmu přihlášek: 15. 6. 2015 

Písemný test: 22. 6. 2015 

Ústní pohovory od 25. 6. do 30. 6. 2015 

Kontaktní osoba za MZe: 

Ing. Josef Dvořák, e-mail: josef.dvorak@mze.cz 

Harmonogram: 

Výběrové řízení na brokera červen 2015 

Podpis Dohody o provedení práce/ o pracovní činnosti červenec 2015 

Seminář/kurz pro brokery červenec/srpen 2015 

Práce brokera, resp. formování operačních skupin září 2015 až září/říjen 2016 

podání Žádosti o dotaci operační skupinou září/říjen 2016 

Přílohy 

 Přihláška (DOCX, 23 KB) 

 Výběrová kritéria (DOCX, 23 KB) 

  

mailto:korinek.josef@uzei.cz
mailto:josef.dvorak@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/file/403566/priloha_1.docx
http://eagri.cz/public/web/file/403568/priloha_2.docx
http://eagri.cz/public/web/file/403566/priloha_1.docx
http://eagri.cz/public/web/file/403566/priloha_1.docx
http://eagri.cz/public/web/file/403568/priloha_2.docx
http://eagri.cz/public/web/file/403568/priloha_2.docx


15 
 

 



16 
 

Akreditace vzdělávacích subjektů v rámci 

opatření Předávání znalostí a informační 

akce 

11.6.2015 

V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) 

plánuje Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve 

spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV v červenci 2015 zahájit příjem žádostí o 

akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce.  

Opatření Předávání znalostí a informační akce z velké části navazuje na opatření I.3.1 Další 

odborné vzdělávání a informační činnost, které bylo implementováno prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 

Příjemcem podpory ve zmíněném opatření  bude subjekt zajišťující vzdělávací akce. S ohledem 

na potřebu zvýšení kvality vzdělávacích akcí budou vzdělávací subjekty k této činnosti 

akreditovány Ministerstvem zemědělství. Detailní podmínky pro akreditaci je možno nalézt 

v popisu opatření Předávání znalostí a informační akce, který je součástí návrhu 

PRV. Aktualizovanou verzi PRV lze nalézt na (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ 

program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html). 

Subjekt, který se bude ucházet o akreditaci, musí rovněž prokázat, že má ke vzdělávání v oblasti 

zemědělství příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné 

přípravy. 

Ministerstvo zemědělství bude pořádat kurzy k posilování pedagogických kompetencí 

lektorů a garantů vzdělávacích akcí. Vzdělávací subjekty mohou zajistit účast svého garanta 

na tomto kurzu ještě před podáním přihlášky k akreditaci. 

Příjem žádostí o akreditaci bude zahájen v červenci 2015 a bude podle zájmu každoročně 

opakován. Proces akreditace v letošním roce bude ukončen v listopadu 2015. 

Harmonogram: 

Pořádání kurzů k posilování pedagogických kompetencí 

lektorů 

první kurz 11. 6. 2015, další podle 

zájmu 

Zahájení příjmu žádostí/přihlášek k akreditaci červenec 2015 

Samotný proces akreditace červenec - listopad 2015 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
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Evropská komise schválila Operační 

program Rybářství 2014 - 2020. Čeští rybáři 

z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun 

4.6.2015 

Tisková zpráva – Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo 

Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat 

dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.  

Tuzemští rybáři a producenti ryb budou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského 

fondu prostřednictvím OP Rybářství, který České republice odsouhlasila Evropská komise. 

„Naši rybáři získají do roku 2020 z prostředků Evropské unie zhruba 855 milionů korun a 

z národního rozpočtu přibližně 245 milionů korun. Celkem pro ně bude v novém OP Rybářství 

připraveno přibližně 1,1 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Oproti OP Rybářství 2007 - 2013 je rozpočet nového programu navýšen a české rybářství si tak 

polepší zhruba o 107 milionů korun. 

„Zaměření dotací v novém OP Rybářství bude širší, budou o ně moci požádat například 

začínající rybáři na rozjezd svého podnikání. Největší díl podpory budeme směřovat na 

výstavbu, rozšíření a modernizaci sádek, líhní a rybníků nebo na vybavení do rybochovných 

zařízení,“ uvedl Marian Jurečka. 

OP Rybářství 2014 – 2020 je zacílen mimo jiné také na rozvoj rybářské turistiky, zpracovávání 

údajů o akvakultuře a efektivnější sledovatelnost ryb a rybích produktů. Bude možné také žádat 

o dotaci na rozšíření, modernizaci a výstavbu zpracoven ryb, například na zařízení pro vlastní 

zpracování ryb, finální úpravu, balení a značení výrobku. Výrazným posunem oproti OP 

Rybářství 2007 - 2013 je rozsáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro 

chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na trh po celý rok. 

O první dotace například na investice do akvakultury nebo nákup recirkulačního zařízení pro 

chov ryb mohou rybáři požádat v říjnu 2015. 

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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MŽP zahajuje kampaň na záchranu živočichů 

ohrožených sečemi a sklizní. Pomoci může 

nová webová aplikace 

22. 05. 2015 

Ministr Richard Brabec dnes zahájil kampaň na záchranu živočichů ohrožených při 

sečích trávy a sklizni. Při startu kampaně představil společně s rektorem České 

zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Jiřím Balíkem nový webový portál 

SENOSEC.CZU.CZ. Cílem nové aplikace je rychlým a jednoduchým způsobem 

komunikačně a informačně propojit zemědělské podniky, myslivce a dobrovolníky z řad 

veřejnosti, tak aby se podařilo zlepšit ochranu zvířat a snížit počet těch, která každoročně 

hynou pod koly žací techniky v době senosečí a sklizně.  

V těchto dnech se ve velkém rozjíždějí po celé zemi senoseče, které každoročně představují 

smrtelnou hrozbu pro mláďata srn, zajíců, ale i drobných savců, koroptví, chřástalů, čejek nebo 

dalších ptáků. Statistiky, kolik zvířat zemědělská technika usmrtí, neexistují. Ale odhady 

myslivců jen u srn hovoří zhruba o 50 zabitých mláďatech na 1000 ha travních porostů.  

Už v loňském roce se zvedla obrovská vlna zájmu české veřejnosti, která prostřednictvím 

Facebooku nabízela myslivcům svoji pomoc, např. při plašení zvířat den před sečemi. Po 

schůzce s myslivci i zemědělci jsem se rozhodl, že společně rozjedeme kampaň, která by tento 

neutěšený stav pomohla zlepšit. Součástí kampaně pod taktovkou MŽP je i zcela nová webová 

aplikace, kterou vyvíjí Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze a díky níž se, doufám, podaří 

nastartovat rychlou a jednoduchou komunikaci a spolupráci mezi zemědělci, myslivci a 

dobrovolníky. Jejich nabízenou pomoc přes portál SENOSEC.CZU.CZ můžou myslivci využít 

při pořádání terénních prací na záchranu zvěře před sečí. Rád bych tímto vyzval veřejnost, aby 

aplikaci využívala a zároveň aby dobrovolníci vyráželi do terénu jen v doprovodu myslivců, 

kteří jim poskytnou odborné instrukce, tak aby jejich pomoc byla skutečně účinná a pomohla 

zlepšit ochranu zvířat ohrožených při sečích,“ upozornil při zahájení kampaně ministr Brabec.  

Česká zemědělská univerzita se rozhodla do kampaně aktivně zapojit právě vytvořením nové 

aplikace pro zemědělce, myslivce a veřejnost, kterou za peníze ze zdrojů školy vyvinuli 

pracovníci Provozně ekonomické fakulty. „Myslím, že tuto aplikaci lze využít jako vhodný 

komunikačně-informační nástroj, který zemědělským podnikům po registraci umožní rychle a 

snadno oznámit den či dva předem místo a čas seče, čímž splní i svoji zákonnou povinnost, 

kterou dnes ne všichni plní. Myslivci pak mohou za pomoci dobrovolníků vhodnými metodami 

zvířata z luk před sečí včas vyplašit. Univerzita k pilotnímu testování vhodných metod plašení 

poskytla porosty Školního zemědělského podniku v Lánech. Věřím, že se postupně do využívání 

aplikace SENOSEC.CZU.CZ zapojí nejen další zemědělské univerzity či školy, ale i zemědělské 

podniky, které budou chtít přispět k šetrnějšímu a přírodě prospěšnějšímu obhospodařování 

svých pozemků. Aplikaci dnes dáváme do ostrého provozu, na jejím vývoji a zlepšování se bude 

http://senosec.czu.cz/
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i nadále pracovat, podílet se na tom budou naši studenti, pro něž ještě v červnu vypíšeme 

soutěž,“ prozradil při představení aplikace rektor ČZU Jiří Balík.  

„Na tuto studentskou soutěž poskytne ministerstvo univerzitě finanční příspěvek 100 000 Kč. 

Ten je určený pro vítězné studenty, kteří navrhnou a pak i vyvinou speciální verzi aplikace pro 

mobilní telefony či tablety,“ doplnil ministr Brabec. A aby podpořil aktivitu dobrovolníků, 

slíbil, že prvních 50 z nich, kteří se zúčastní prací v terénu, dostane od MŽP tričko s logem 

kampaně.  

„Webovou aplikaci jsme vytvořili tak, aby byla co nejjednodušší a přístupná co nejširšímu 

okruhu uživatelů, tak aby zadávání dat a údajů bylo rychlé. Zaregistrovat se lze v jedné ze tří 

rolí: jako dobrovolník, zemědělec nebo myslivec. Zemědělec může na mapě označit místo seče 

a přidat údaj o sekaném porostu, termínu apod., zaregistrovaný myslivec v dané oblasti pak 

může založit akci – praktická opatření před sečí, do níž se mohou hlásit dobrovolníci. Aplikace 

umí i rozesílat SMS zprávy všem zaregistrovaným, pokud zemědělec například kvůli změně 

předpovědi počasí termín seče změní,“ přibližuje funkce nové aplikace Roman Kvasnička z 

Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a dodává, že v aplikaci lze zadávat na mapě i údaje 

o výskytu zvířat a jejich mláďat v porostu, což přispěje ke zvolení vhodných metod při terénních 

pracích před sečí. Kromě toho je možné zadat i místo nálezu zabitého zvířete. Tato funkce by 

tak mohla přispět například i k získání ročních statistik úhynů. 

Někde už spolupráce mezi zemědělci a myslivci či dobrovolníky úspěšně několik roků funguje, 

například v některých honitbách na Ostravsku. „Informace o termínech sečí místním 

mysliveckým sdružením dávají zemědělské podniky pomocí SMS zpráv. „Také se informujeme 

přes Facebook, na základě toho pak vyrážíme do terénu – louky buď procházíme se psy, 

případně instalujeme pachové či optické plašiče. Někteří zemědělci používají navíc při sečích 

zvukové či optické plašiče, ideální by ale bylo využívat termokamery, které zvěř v porostu 

odhalí, takže se jí může stroj vyhnout. Nová aplikace by nám myslivcům mohla teď pomoci lépe 

a rychleji zkoordinovat práce i všechny zaregistrované účastníky. Často nám chybí 

dobrovolníci, kteří by nám pomohli v terénu. Doufám, že portál od ČZU v Praze nám přinese 

nejen tuto lepší koordinaci, ale pomůže i rozšířit spolupráci po celé ČR, tak aby se nám 

společnými silami podařilo snížit počty usmrcených či poraněných zvířat při senosečích a 

sklizních,“ uzavírá Lubomír Hajný z Honebního společenstva Staříč na Ostravsku, který se 

záchraně zvířat v sezóně sečí věnuje několik let.  

 

Kontakt pro média: 

Jana Taušová 

zástupkyně tiskové mluvčí MŽP 

Tel.: +420 739 242 379 

E-mail: tiskove@mzp.cz  

 

 

mailto:tiskove@mzp.cz
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KONOPIŠŤSKÁ BĚŽECKÁ LIGA – šance pro 

další běžecké nadšence 

 

Potěšit běžecké příznivce a dát šanci zasportovat si i těm, kteří nemají rádi masové akce nebo 

běhání ve městě, je cílem projektu Konopišťská běžecká liga (KBL). Potrvá od 15. června do 

15. listopadu a je součástí Benešovského Běžeckého Festivalu. Založena je na aktivitě 

samotných běžců, kteří si sami změří čas, za nějž uběhnou známý okruh kolem Konopišťského 

rybníka, a ten pak nahlásí pořadatelům. Časy se budou přepočítávat podle speciálních 

běžeckých tabulek, takže šanci na umístění na předních místech budou mít i starší běžci. 

 

„Žádné poplatky se hradit nebudou. A protože není hlavním cílem rozdávat ceny jen těm 

nejlepším, tak tentokrát ceny budou losovány. Šanci má tedy každý, kdo se zapojí do tohoto 

netradičního ojedinělého projektu nebo závodu,“ řekl Luděk Procházka z pořádajícího spolku 

Benešov žije sportem. 

Hlavní trasa Konopišťské běžecké ligy povede okolo rybníka (2 650 m) a mohou ji běhat 

všichni bez omezení věku.  Pro děti do 13 let je připraven „malý okruh“ od rybníka k Růžové 

zahradě dlouhý 520 m. Každý si na nich může od 15. června do 15. listopadu změřit čas sám a 

poslat hlášení pořadatelům. Registrace a hlášení prvního času bude probíhat přes www.sport-

reg.cz. Případné zlepšení času (až 4x, celkem tedy maximálně 5 časů) může pak každý zaslat 

na e-mail kbl@post.cz. „Upravovat časy k lepšímu jistě nikdo nebude, podváděl by jen sám 

sebe,“ dodal Luděk Procházka. Dětem by podle něj měli s měřením pomoci dospělí. 

Datum a čas běhu si podle něj každý sportovec určí sám. Může si tedy počkat na svoji běžeckou 

formu nebo ideální počasí a sám si zvolí i místo na velkém okruhu, odkud vyběhne (start a cíl 

musí být samozřejmě ve stejném bodě – třeba u divadla, na hrázi nebo u lávky). Směr by měl 

být od hráze k přírodnímu divadlu. U malého „dětského“ okruhu musí být start od rybníka, pak 

se i kvůli bezpečnému doběhu běží úzkou pěšinkou na cestu k Růžové zahradě. 

Naměřené časy se budou přepočítávat podle věku dle speciálních běžeckých tabulek. 

Zveřejňovat se bude jen pořadí ve čtyřech kategoriích – velký okruh (muži, ženy), malý okruh 

(chlapci a dívky). Obdobně se hodnotí populární „Lívancový běh“ v pražské Stromovce.  

Okruh okolo Konopišťského rybníka zná každý běžecký nadšenec z Benešova a okolí, ať běhá 

na výkonnostní úrovni nebo jen tak pro radost. Vede po něm trať populárních závodů 

Konopišťská desítka nebo Novoroční běh. 

Podrobné informace budou od 5. června na www.benesov-beh.cz. 

jt 

Kontakt pro další informace: 

Luděk Procházka, tel.: 777 241 424, e-mail: info@benesov-beh.cz 

 

http://www.sport-reg.cz/
http://www.sport-reg.cz/
http://www.benesov-beh.cz/
mailto:info@benesov-beh.cz
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Do výběrového řízení na podporu kvalitních 

potravin se přihlásilo 18 agentur 

 
Praha, 2. června 2015 – Dne 1. června 2015 skončila lhůta pro podávání nabídek k veřejné 

zakázce „Rámcová smlouva – propagační a informační kampaň na podporu kvalitních 

potravin“. Zájem ze strany uchazečů byl mimořádný. Státní zemědělský intervenční fond 

(SZIF) obdržel celkem 34 nabídek od 18 agentur. Hodnotitelská komise bude nyní vybírat 

nejvhodnější uchazeče pro každou ze čtyř samostatných částí zakázky.  

Veřejná zakázka, o které SZIF již informoval v souvislosti s uveřejněním zadávací 

dokumentace, je nově zaměřena obecněji na podporu kvalitních potravin. Na rozdíl od 

předchozích let se nyní nesoutěží jako komplexní zakázka, ale je rozděleno do čtyř částí:  

1. Strategická, kreativní a PR část  

2. Realizační část  

3. Mediální část  

4. Expoziční část  

 

Ze 34 nabídek bylo pro první část podáno 9 nabídek, pro druhou část také 9, pro třetí část jich 

přišlo 7 a k poslední, čtvrté části, SZIF obdržel 9 nabídek. Jmenný seznam agentur, které zaslaly 

své nabídky, je uveden v tabulce na následující straně.  

Nabídky bude nyní posuzovat 9členná hodnotitelská komise. S nejvhodnějšími uchazeči bude 

uzavřena rámcová smlouva na období 2 let od podpisu smlouvy.  

Předpokládaná hodnota zakázky celkem za všechny uvedené čtyři části je 298 milionů Kč. SZIF 

bude na základě uzavřených rámcových smluv zadávat dílčí zakázky na požadovaná plnění.  

Cílem propagační a informační kampaně bude zejména edukace spotřebitele v otázkách kvality 

potravin. Čeští spotřebitelé se při nákupu potravin stále primárně orientují podle ceny bez 

ohledu na kvalitu potravin, případně neumí kvalitu dostatečně definovat a rozpoznat. 

Výsledkem úspěšné komunikace by měla být změna v preferencích zákazníka, kdy bude při 

nákupu upřednostňovat potraviny s garantovanou kvalitou.  

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 

668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz  

 

soupis agentur na 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/pkp/zpravodajstvi/1433246845

466.pdf 

 

 

 

 

mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/pkp/zpravodajstvi/1433246845466.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/pkp/zpravodajstvi/1433246845466.pdf
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Stříbrná Skalice rozšířila školku, přijímá i 

děti ze spádových obcí 

 

Mateřská škola ve Stříbrné Skalici prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Její kapacita se zvýšila o 

polovinu na 75 míst. Zařízení díky tomu může opět přijímat i děti ze spádových obcí. Na akci 

obec získala dotaci 5,2 milionu korun z Regionálního operačního programu Střední Čechy, 

oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova, spolufinancovaného Evropskou unii z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Dalších 1,3 milionu korun doplatí obec ze svého. 

„Když v roce 2008 upozorňovala současná ředitelka školky paní Alena Pospíšilová na to, že 

bude muset v budoucnu odmítat přihlašované děti, málokdo tomu věřil,“ řekl starosta Jiří 

Procházka. Na slova ředitelky podle něj došlo už o rok později. V roce 2010 proto zastupitelstvo 

nechalo vypracovat projekt na rozšíření školky přístavbou a nástavbou. Realizace ale byla nad 

možnosti obecní pokladny, obec proto několikrát žádala o dotaci – uspěla až loni.  

Nová třída pro 25 dětí vznikla nástavbou části provozní budovy v zadním traktu obecního 

úřadu. V podkrovní se našlo místo také pro šatnu, umývárnu, sociální zařízení a kabinet pro 

pedagogy. Součástí projektu bylo také rozšíření přípravny jídel a její propojení s novou školní 

třídou nebo vybudování bezbariérového sociálního zařízení v přízemí budovy. V nové školce 

vzniklo 2,5 nového pracovního místa. 

Stavební práce začaly loni v srpnu a skončily v prosinci. Pak přišlo na řadu vybavení interiéru. 

V nové třídě je mimo jiné malá lezecká stěna se skluzavkou, lanová dráha nebo interaktivní 

tabule.  „Prostředí je tu krásné – k interaktivní tabuli máme dva počítače s výukovými 

programy, děti si na nich mohou kreslit nebo hrát,“ řekla ředitelka školky Alena Pospíšilová. 

Rekonstrukce školce podle ní hodně pomohla. „Můžeme uspokojit veškeré zájemce, mohou 

k nám chodit děti z Vlkančic, Černých Voděrad a Kostelce nad Černými lesy. Spokojeni jsou 

rodiče i děti, které se tu cítí moc dobře,“ dodala.   

Stříbrná Skalice má včetně tří spádových obcí (Kostelní Střimelice, Hradové Střimelice a 

Hradec) zhruba 1 290 obyvatel. Jejich počet se za posledních 20 let zvýšil o polovinu. Obec 

hospodaří s rozpočtem kolem 20 milionů korun ročně a nemá žádné dluhy. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 
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