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Informační magazín 6/2015 

 

Ochutnávky vítězných potravin v soutěži 
Středočeská Regionální potravina 2015 

V průběhu měsíce června probíhaly ochutnávky vítězných potravin v soutěži Středočeská 

Regionální potravina roku 2015. Stánek s ochutnávkou jste mohli navštívit ve městech Čáslav, Velké 

Přílepy, Slané, Mladá Boleslav, Beroun a Dolní Břežany. Další ochutnávky budou probíhat v září. 

Gabriela Jeníčková 
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Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace 

soukromého zemědělství k dotačním 
podmínkám PRV 

23. 6. 2015 

Tisková zpráva – Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky z 23. června 2015 

Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu rozvoje venkova (PRV) do tří obálek: 

- 0 až 1 milion korun - žadatel s plochou do 150 ha, 

- 0 až 5 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku 

- nad 5 do 150 milionů korun - žadatel bez omezení velikosti pozemku. 

Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun platí, že pokud je bodový součet stejný, 

pak se postupuje od nejmenšího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých a 

středních podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí jsme připraveni upravit alokace v 

rámci PRV. Zavádíme zcela novou speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset 

předkládat posouzení finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, že i malý zemědělec, 

potřebuje na opravu stájí pro 50 až 100 krav částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy 

mohou "sáhnout" na peníze z obálky 5 až 150 milionů. 

Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i podporu na projekty až do 150 milionů 

korun. A to proto, že jsou zde i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých podniků 

desítky milionů korun. 

Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 milionu korun, takže všechny tři 

uvedené obálky jsou dostupné pro malé a střední zemědělce. 

Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z 

úvěrů. Nově v rámci PRV 2014 - 2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kombinovat. 

Zemědělec si tak může na financování části investice vzít úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného 

garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být poskytnuta 

dotace z PRV. Dále nově dochází ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory ve formě dotace 

úroků z úvěrů, a to tím způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství navíc navrhlo v 

rámci jednání s Asociací soukromého zemědělství (ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro 

malé a začínající zemědělce, kteří mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To však vedeni ASZ 

z nepochopitelných důvodů odmítlo. 

Zdroj: Mze 
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Začínají Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi. 
Letos si můžou návštěvníci vyzkoušet třeba dojení krávy nebo 

jízdu na býkovi 

22.6.2015 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo pro 5. ročník Farmářských slavností 

několik novinek. Na čtyřech farmách a v Národním zemědělském muzeu můžou návštěvníci 

například sami otestovat, jak by jim šlo dojení nebo divoká jízda na býčím trenažéru. Cílem 

slavností je seznámit veřejnost se životem současných zemědělců. 

Pátý ročník Farmářských slavností pro rodiny s dětmi začne už tuto sobotu 27. června v Moštárně 

Hostětín ve Zlínském kraji.  

„Farmářské slavnosti jsme přichystali jako zábavné akce pro rodiny, které se zároveň dozvědí, jak to 

dnes na farmách chodí. Děti mají příležitost prohlédnout si zblízka hospodářská zvířata a při 

vzdělávacích hrách se naučit něco o zemědělství, pro dospělé je připravená kulinářská show," řekl 

ministr zemědělství Marian Jurečka.  

V Moštárně Hostětín v Bílých Karpatech na Zlínsku budou moci návštěvníci ochutnat čerstvý biomošt 

z ovoce přirozeně dozrálého na slunci, který získal prestižní ceny Česká biopotravina roku 2002 a 

Regionální potravina. Můžou se podívat i do míst, kde se nápoj vyrábí, stejně jako před pěti lety 

následník britského trůnu, princ Charles.  

„Stále více lidí chce znát příběh potravin, které běžně jedí, a toto je dobrá příležitost se s takovým 

příběhem přímo na místě seznámit," uvedl Marian Jurečka. 

Na dalších farmách budou mít návštěvníci možnost podívat se na chov přeštických prasat, koz, výrobu 

sýrů, mléčných produktů, získat tipy na přípravu hovězího masa nebo pečení chleba v peci. Další 

slavnosti se konají 18. 7. v Biofarmě Sasov v Kraji Vysočina, 8. 8. v Kozí farmě Pěnčín v Libereckém 

kraji a 15. 8. na Farmě Moulisových u Plzně, která se kromě provozování jezdeckého klubu věnuje i 

chovu masných plemen skotu. První dny nového školního roku dětem zpestří slavnosti v Národním 

zemědělském muzeu v Praze na Letné.  

Na všech těchto akcích bude kromě prohlídky farmy a ochutnávky pro děti i dospělé připravený 

program na podiu i na trávě, farmářský trh, muzika i dětské divadlo, kuchařská show a ochutnávka 

potravin se známkou kvality Klasa.  

Slavnosti organizuje Ministerstvo zemědělství s Národním zemědělským muzeem. Náklady na ně jsou, 

podobně jako v roce 2014, necelé 4 miliony korun. Loni se Farmářské slavnosti konaly také na 5 

místech, celkem je navštívilo 19 tisíc lidí.  

Akce začínají vždy v sobotu v 10 hodin a vstup je pro návštěvníky zdarma. Více informací najdete na 

internetových stránkách www.farmarskeslavnosti.cz.  

 

Přehled míst Farmářských slavností: 

27. 6. 2015 Moštárna Hostětín, Zlínský kraj 

18. 7. 2015 Biofarma Sasov, Vysočina 
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8. 8. 2015 Kozí farma Pěnčín, Liberecký kraj 

15. 8. 2015 farma Moulisových, Plzeňský kraj 

19. 9. 2015 Národní zemědělské muzeum v Praze 

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

 

Program 129 160 - I. Výzva Ministerstva zemědělství 
(PDF, 202 KB)  

I. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 

„Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. 

Program 129 160 – Podprogram 129 162 „Podpora obnovy a 

budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ 

Cílem programu 129 160 je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí 

závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících 

závlahových soustav. 

Zdroj: MZe 

 

 

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrole 
NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje 

venkova 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího 

kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu 

rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na 

zemědělském rezortu působilo předchozí vedení. 

K informaci o počtu 120 projektů kontrolovaných NKÚ, je nutné uvést, že během 21 výzev 

vyhlášených pro žadatele v rámci PRV, bylo do konce roku 2014 schváleno k podpoře zhruba 35 tisíc 

konkrétních projektů v celkovém finančním objemu téměř 44 miliard korun. Všechny zpochybňované 

projekty byly řádně zrealizovány dle záměru, v žádném případě nejde o pochybení, která by vedla k 

finanční ztrátě veřejných finančních prostředků.  

http://eagri.cz/public/web/file/405846/I._vyzva_MZe_129_160.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html
http://eagri.cz/public/web/file/405846/I._vyzva_MZe_129_160.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/405846/I._vyzva_MZe_129_160.pdf
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MZe také odmítá tvrzení NKÚ, že nedisponoval přesnými a dostatečnými informacemi o pokroku a 

účinnosti programu, na základě kterých by bylo možné vyhodnocovat efektivnost poskytovaných 

dotací, a případně upravit svou strategii. Byl zaveden systém průběžného sledování naplňování 

programu, kdy v pravidelných intervalech byla jednotlivá opatření vyhodnocována. V roce 2010 bylo 

provedeno střednědobé hodnocení zaměřené na všechna opatření PRV a zjištěné informace byly dále 

využity při úpravách programu. Zpráva o tomto střednědobém hodnocení PRV byla Evropskou komisí 

přijata a nebyl shledán žádný nedostatek. Naopak ze strany Evropské komise byly vyzdviženy její 

kvality. 

V reakci na konkrétní nálezy NKÚ je třeba zdůraznit, že MZe veškeré své kroky provádělo v souladu 

s EK a dalšími poradními orgány. V případě kritizovaných kotelen na biomasu je informace o odprodeji 

vytržená z kontextu a zkreslená. Tato zařízení sloužila k rozšíření příjmů zemědělských podnikatelů i 

mimo agrární oblast (výroba tvarovaných biopaliv) a zároveň pomáhala vytápět objekty třetích stran, 

včetně rodinných domů. S majiteli vytápěných objektů byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy na dodávky 

tepla (na 5 let s možností prodloužení). Po uplynutí pěti let doby udržitelnosti slouží kotelny i nadále 

svému účelu, pouze dojde ke změně vlastnických práv. 

Rovněž v případě podpory cestovního ruchu, MZe povolovalo budování přírodních nebo naučných 

stezek v zemědělské krajině. V souvislosti s tím byla podporována i výstavba rozhleden, vyhlídek a 

odpočinkových míst (altánů), protože tyto atraktivní záchytné body přispívají k rozvoji kulturní 

venkovské krajiny a lákají turisty k návštěvě. MZe významně neomezovalo výši způsobilých výdajů, 

které žadatelé mohli využít na další stavby v rámci budovaných stezek. 

V případě informací o šetření na malém vzorku jsou data vytržena z kontextu neboť telefonické 

oslovení respondentů, v tomto případě vzdělávacích subjektů a účastníků vzdělávání, sloužilo jen jako 

podpůrná aktivita k širšímu dotazníkovému šetření, které zahrnulo 238 respondentů. Územně byla 

pokryta celá ČR a hodnotitel – renomovaná mezinárodní firma Royal HaskoningDHV – dbal na to, 

aby byla zastoupena co možná nejpestřejší škála typů poskytovaného vzdělávání. Podotýkáme, že šlo 

o opatření, jehož rozpočet činí zhruba 0,5 % celkového rozpočtu PRV a při hodnocení programu jako 

celku je nezbytné zachovat proporčnost nákladů na hodnocení vynaložených peněz s konečnými 

efekty. 

V několika případech bylo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu vytýkáno, že povolil 

žadatelům vyšší počet změn termínu pro předložení žádosti o proplacení, než stanovují závazná 

pravidla. V těchto případech jde o rozdílný výklad Pravidel NKÚ a SZIF. V případě, kdy příjemce 

dotace žádal o změnu způsobu financování na leasing, jehož součástí je i prodloužení realizace 

projektu, nebylo toto považováno za další žádost o změnu termínu. Abychom zamezili rozdílnému 

výkladu, pro nové programové období již další prodloužení termínu na základě leasingové smlouvy 

nebude možné. 

Ke kritice nedosažení cíle vzniku 22 tisíc pracovních míst z PRV je pak nutné připomenout, že do 

naplánovaných cílových kritérií programu citelně promluvila světová hospodářská krize, která nejen 

Ministerstvo zemědělství přinutila své budoucí předpoklady měnit. 

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Poslední den pro předložení Žádosti o 
proplacení projektů PRV je v úterý 30. 6. 2015 

(pro informace klikněte na nadpis) 

23.06.2015| 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

Zdroj: SZIF 

 

Informace pro žadatele - SZP 2015 - ČASTÉ 
DOTAZY K ÚPRAVĚ DEKLARACE ŽÁDOSTI O 

DOTACI NA OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ 
PODMÍNKY ZVÍŘAT 

(pro informace klikněte na nadpis) 

22.06.2015| Jednotná žádost 

Zdroj: SZIF 

 

Podklady ze semináře k opatření IV. 2.1 
Realizace projektů spolupráce 

V Praze dne 16. června 2015 

Dne 8. 6. 2015 se v Choceradech uskutečnil seminář k projektům spolupráce přijatých v 

rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. 

V rámci semináře bylo místními akčními skupinami prezentováno celkem 24 projektů resp. 

metodik: 

 

 

 

Místní akční skupiny byly rozděleny do několika skupin. U každé skupiny byl přítomen tzv. 

facilitátor, který vedl diskusi. Na závěr byly výsledky shrnuty a prezentovány odborníky. 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa1%2F1%2F11%2F111%2F1435059219579.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa1%2F1%2F11%2F111%2F1435059219579.pdf
http://www.szif.cz/cs/1-1-1-modernizace-zemedelskych-podniku
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1434973979501.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1434973979501.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1434973979501.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1434973979501.pdf
http://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost
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Výsledky projektu musí být zveřejněny na stránkách spolupracujících místních akčních 

skupin a Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Výstupy ze semináře zpracované odborníky naleznete v sekci Ke stažení / 22. kolo / 

Podklady ze semináře k opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce. 

Kontaktní údaje: Oddělení metodiky Leader a Spolupráce 

Zdroj Ministerstvo zemědělství 

Bližší informace naleznete na www.eagri.cz 

 

 

Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice 
roku 2015 se stal městys Vraný z okresu 

Kladno 

   V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byli ve čtvrtek 18. června hejtmanem Milošem 

Peterou (vlevo) slavnostně vyhlášeni vítězové středočeského kola soutěže Vesnice roku 

2015.  

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byli ve čtvrtek 18. června 2015 slavnostně 

vyhlášeni vítězové středočeského kola soutěže Vesnice roku 2015. Zlatou stuhu pro vítěze 

krajského kola převzal z rukou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD) starosta 

městyse Vraný (okres Kladno) Miroslav Zázvorka (nezávislý). „Gratuluji obyvatelům Vraného 

i osobně panu starostovi. Jsem rád, že po loňském úspěchu, kdy Vraný získalo nejen 

oranžovou stuhu, ale uspělo i v celostátním kole, pokračovali obyvatelé městyse ve svých 

aktivitách. Těší mě, že tentokrát to Vranému vyšlo. Přeji vítězi středočeského krajského kola, 

aby uspěl i v celostátním finále,“ řekl hejtman Miloš Petera při předání ceny vítězné obci. 

Letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2015 se ze středních Čech celkem zúčastnilo 20 obcí, 

městysů a měst. Další cenné trofeje si rozdělili následující soutěžící: 

Modrou stuhu za společenský život získal městys Maršovice (okres Benešov). 

Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela obec Kolešov (okres Rakovník). 

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu dostal městys 

Čechtice (okres Benešov). 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí putuje do obce Dobšice (okres 

Nymburk). 

„Ve středních Čechách máme více jak 1 200 obcí, a tak je skutečně z čeho vybírat. Děkuji 

všem středočeským účastníkům, kteří se do letošního 21. ročníku tradiční soutěže Vesnice 

http://www.eagri.cz/
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roku 2015 přihlásili. Vážím si toho, že se nebáli podrobit se velmi pečlivému hodnocení,“ 

doplnil hejtman Miloš Petera. 

Všechny uchazeče o titul Středočeská vesnice roku 2015 velmi pečlivě posuzovala krajská 

hodnotitelská komise. Její členové postupně zavítali do každé přihlášené obce a zvažovali 

své rozhodnutí velmi pečlivě a zodpovědně. „Městys Vraný patří k tradičním účastníkům 

soutěže Vesnice roku a byl pravidelně hodnocen velmi dobře. Vloni Vranští získali ve 

středních Čechách oranžovou stuhu a postoupili do celorepublikového kola soutěže, kde 

skončili ze třinácti obcí na třetím místě. Městys Vraný tak získal šek na 600 000 korun. 

Myslím si, že vítězná trofej je ve správných rukou,“ připomněl Karel Horčička (ČSSD), 

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, který byl na slavnostním vyhlášení 

vítězů také přítomen. 

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a 

Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních 

samospráv ČR a jednotlivé kraje. Vloni se vítězem stala valašská obec Kateřinice, 

reprezentující Zlínský kraj. 

Seznam dalších oceněných měst, městysů a obcí ve středočeském kole 21. ročníku soutěže 

Vesnice roku 2015: 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova 

kategorie A) – NEUDĚLENA 

kategorie B) – obec Úholičky (okres Praha-západ) – Kulturně společenské centrum obce 

Úholičky, soubor budov čp. 10 

kategorie C) – obec Zichovec (okres Kladno) – Společenské centrum obce Zichovec 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Líbeznice (Praha-východ) 

Diplom za vzorné vedení kroniky – městys Davle (okres Praha-západ) 

Diplom za kvalitní sociální služby – obec Psáry (okres Praha-západ) 

Diplom za péči o veřejná prostranství – obec Ostrov (okres Benešov) 

Diplom za rozvoj komunitní společnosti – obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav) 

Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty – obec Žižice (okres Kladno) 

Diplom za společenský život – obec Cítov (okres Mělník) 

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) –obec Zichovec (okres Kladno) 

Ocenění za práci s dětmi – obec Stará Huť (okres Příbram) 

Ocenění za péči o historickou zástavbu – město Březnice (okres Příbram) 

Ocenění za spolupráci s místními podnikateli – městys Kácov (okres Kutná Hora) 

Ocenění za obnovu místních tradic – obec Ledčice (okres Mělník) 

Ocenění za vybudování Centra volného času – obec Měšice (okres Praha-východ) 

Ocenění za vybudování parku pro seniory – obec Bašť  (okres Praha-východ) 

Cena Naděje pro živý venkov - obec Psáry (okres Praha-západ) 

Koláčová cena - obec Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav) 

Zdroj: Středočeský kraj 



9 
 

Dvanáct nevládních organizací žádá změnu 
dotačních podmínek 

Dvanáct nevládních organizací požaduje změnu dotačních podmínek v Programu rozvoje venkova. 

Informovali (PRV) o tom dnes ve společné tiskové zprávě zástupci Asociace soukromého zemědělství 

ČR (ASZ), České biskupské konference, Českého svazu ochránců přírody, Sdružení vlastníků obecních 

a soukromých lesů v ČR, Společnosti mladých agrárníků ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu 

marginálních oblastí, Svazu měst a obcí ČR, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, 

Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Sdružení místních samospráv ČR a Národní sítě 

místních akčních skupin ČR.  

Podle zmíněných nevládních organizací se ze současných návrhů ministerstva zemědělství na 

nastavení národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 zcela vytrácí hlavní 

smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému rozvoji venkova a udržitelného 

zemědělství. 

„Ministrem zemědělství Marianem Jurečkou předem deklarované výrazné upřednostnění menších 

projektů a s tím souvisejících zjednodušených podmínek, které budou znamenat přínos pro venkov, 

zůstává reálně pouze v rovině slibů, stejně jako podpora ekologického zemědělství, znevýhodněných 

oblastí (LFA) či mladých zemědělců,“ uvádí tisková zpráva. Podle nevládních organizací  není 

dostatečná navrhovaná podpora projektů do 1 milionu Kč ve výši pouhých 10 % z celkové obálky 

přesahující ve startovním kole příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč na více než 19 tisíc zemědělců 

s velikostí do 150 hektarů. Stejně tak jim schází výrazná preference v rámci bodového zvýhodnění 

projektům do 5, resp. 10 milionů Kč, které budou tvořit těžiště podpor v rámci PRV. „Naopak je na 

základě lobbistických tlaků protlačován neadekvátní prostor pro gigantické projekty (až do 150 milionů 

korun), které v budoucnu často vytvoří jen další zátěž pro daná území, tj. obec i krajinu a nemohou 

nijak pozitivně pomoci ke zlepšení současných problémů, které ve zprůmyslněném zemědělství a na 

vylidněném venkově dlouhodobě panují,“ píše se ve zprávě. 

„Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních organizací zastává dlouhodobě názor, že 

obzvláště na venkově je třeba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, a to tak, 

aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co 

nejvíce subjektů. A to podpora obřích projektů nesplňuje,“ řekl předseda ASZ Josef Stehlík. 

Aktuální nastavení nových podmínek Programu rozvoje venkova 2014-2020 proto signatáři této zprávy 

považují za nedostatečně projednané a nepřipravené a požadují jeho změnu ve prospěch skutečného 

rozvoje venkova, postaveného na podpoře malého a středního podnikání 

Zdroj: www.agroweb.cz 

 

 

 

http://www.agroweb.cz/
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MŽP vyhlašuje první výzvy z nového 

OPŽP 2014–2020 

19. 06. 2015 

 
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v 

dubnu avizované první výzvy [1] k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020. Monitorovací výbor OPŽP tento týden potvrdil všechna kritéria a dokumenty 

zveřejněné v avízech výzev v dubnu letošního roku. Žádosti budou přijímány od 14. srpna na 

projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních 

výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.  

„Jsem rád, že se před několika týdny avizované výzvy staly skutečností a my dnes startujeme oficiální 

„ostré“ výzvy. Dnešní vyhlášení výzev znamená start nového programového období 2014–2020. Státní fond 

životního prostředí jede pořád na plné obrátky. Jednak aby uzavřel končící programové období a vyčerpal 

ještě letos bezmála 40 miliard korun, a zároveň už poskytuje žadatelům konzultace pro nové projekty v 

rámci OPŽP 2014–2020. Od 14. srpna začne Fond přijímat žádosti,“ uvedl ministr životního prostředí 
Richard Brabec.  

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci prvních výzev bude činit více 

než 9 miliard korun. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a 

snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality 

ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických 

zátěží a rizik na 2,36 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu 

byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 miliardy korun. 

Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 

milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty. 

Vyhlášení výzev předcházelo finální schválení výběrových kritérií monitorovacím výborem operačního 

programu, v němž zasedají odborníci ze státní, akademické, soukromé i neziskové sféry a který se konal v 
úterý 16. června.  

„Snažili jsme se o to, aby výzvy i kritéria byly nastaveny ve spolupráci s žadateli i odbornou veřejností, aby 

reflektovaly účelnost, efektivnost a hospodárnost. To se netýká pouze aktuálních výzev, ale vůbec fungování 
celého nového Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl náměstek ministra pro fondy EU Jan Kříž. 

„Žadatelé o dotaci mají nyní dostatek času na to, aby do srpna připravili kvalitní projekty. Již od konce 

dubna letošního roku, kdy jsme zveřejnili avíza výzev, poskytujeme desítky konzultací týdně nad 

připravovanými projektovými náměty,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.  

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR, v případě prioritní osy 4 pak Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. 

Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání 

žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného 
monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací. 

Veškerou dokumentaci k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020 najdete na tomto odkazu.  

Poznámky: 

[1] TZ k dubnovým avízům výzev je na tomto odkazu.  

Kontakt pro média: 

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, Tel.: +420 739 242 382, E-mail: petra.roubickova@mzp.cz  

http://www.opzp.cz/vyzvy/
http://www.mzp.cz/cz/news_150424_aviza_OPZP
mailto:petra.roubickova@mzp.cz
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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ  

Odbor provozní a zkušební a Národní odrůdový úřad  

 

 

 

pořádá odborné setkání  

 

 

POLNÍ DEN 
 

 

ve čtvrtek dne 25. června 2015 

od 9.00 hodin 

 

 

na zkušební stanici ÚKZÚZ, Vysoká u Příbramě 129  

 

 

Téma: 

 

 

 

Prohlídka registračních pokusů  

obilniny, olejniny, brambory, kukuřice, 

 pícnicny a stacionární výživářské pokusy 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: 737 267 298  Ing.Kokeš Ivan – vedoucí stanice 
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Chlazené kuřecí maso z Polska obsahovalo 

salmonelu 
15.6.2015 | SVS ČR  

Zásilka tří tun chlazeného kuřecího masa z Polska obsahovala bakterie Salmonelly enteritidis. 

Přítomnost patogenních mikroorganismů potvrdily v závěru minulého týdne laboratorní testy 

státního veterinárního ústavu. 

Přestože vzhledem k datu spotřeby (7. června 2015) již není maso v  tržní síti, může se část 

inkriminované šarže ještě nacházet v mrazničkách některých spotřebitelů. 

Jedná se o výrobek: Kuře bez drobů, sk. A, čerstvá drůbež, (Kurczak schlodzony świeźy, Klasa A PN-

A-86520, Kurča chladené, čerstvá hydina). Číslo šarže (shodné s datem porážky): 3. 6. 2015. Výrobek 

má datum spotřeby 7. června 2015 a pochází z Polska, výrobcem je TWIST Sp. z o.o., 44-210 Rybnik, 

ul. Pod Lasem 79, Polska.  Identifikační číslo výrobce je PL 24153902 WE. 

Zásilka byla distribuována výhradně v České republice mimo jiné prostřednictvím řetězců COOP, 

Tesco, společností MP Krásno a četných drobných odběratelů, a to v různé formě porcované na díly 

jako: kuřecí prsní řízky chlazené, kuřecí křídla chlazená, kuřecí stehna chlazená, kuřecí čtvrtky 

chlazené, kuřecí steaky chlazené a kuřecí ořez chlazený. 

Pokud má někdo kuřecí maso z inkriminované šarže stále v mrazničce, může zakoupený výrobek 

vrátit v místě prodeje. 

 

Zdroj: Bezpečnost potravin 

 

 

 

Maturitní vysvědčení předána, absolutoria 

probíhají 

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v sále VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnilo slavnostní předání maturitního 

vysvědčení absolventům střední školy oborů Agropodnikání, Informační technologie a Sociální 

činnost.  

Po důstojném nástupu, který doprovázela studentská hymna v podání žesťového tria pana učitele 

Tomáše Bláhy ze Základní umělecké školy Březnice, a po srdečných projevech ředitelky školy Ing. 

Marie 

Fiřtíkové, 

starosty 

města 

Březnice 

Ing. Petra 

Procházky a 

ředitelky 

Agrární 

komory 

Příbram Ing. 

Hany 
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Vandělíkové, si studenti od svých třídních učitelů, Ing. Jaroslavy Hájkové a Mgr. Jiřího Vinše, přebírali 

kromě maturitního vysvědčení též Europass a někteří také certifikát Autodesk Academia určený pro 

absolventy výpočetní techniky. 

Dvě studentky oboru Agropodnikání, Kristýna Čedíková a Eliška Vaňková, navíc získaly z rukou Ing. 

Hany Vandělíkové ocenění Agrární komory.   

Slavnostní atmosféru obřadu podtrhlo i poděkování Anny-Magdaleny Tiché. Za všechny studenty 

vyjádřila poděkování rodičům, paní ředitelce i učitelům. 

Letošním absolventům naší školy přejeme hodně úspěchů v soukromém i profesním životě i v dalším 

vzdělávání a věříme, že na naši školu budou vzpomínat jen v dobrém a že budou mít chuť se do 

Březnice stále vracet. 

Od pondělí 8. června probíhají absolutoria, což jsou závěrečné zkoušky a obhajoby prací studentů vyšší 

odborné školy oboru Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami a dále denní i 

kombinované formy oboru Sociální práce. Tento obor zcela odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb.,  o 

sociálních službách. 

Slavnostní předání diplomů se uskuteční ve čtvrtek 25. června se společenském sále školy od 15 a od 

16 hodin.  

Od příštího roku budeme otevírat nový tříletý obor Informační technologie, a to v denní i kombinované 

formě studia. Přihlášky na druhé kolo přijímáme do konce srpna. 

 

Zdroj: SOŠ a VOŠ Březnice 

 

 

Centrum sklářského umění v Sázavě už rok 

úspěšně popularizuje sklářské řemeslo 

Centru sklářského umění, které se otevřelo před rokem v rekonstruované historické huti František v 

Sázavě na Benešovsku, se daří plnit cíl, který dostalo do vínku, a to je popularizovat sklářské řemeslo.  

Za rok provozu si do něj našla cestu odborná i laická veřejnost a mnozí klienti se sem vracejí. „Je to 

pro nás povzbudivý poznatek – lidé mají zájem tvořit vlastníma rukama, chtějí si od nás odnést vlastní 

výrobek,“ říká Martina Kulhavá, ředitelka společnosti CESTY SKLA o.p.s., která sklářské centrum 

provozuje.  

Uplynulý rok byl podle ní v historii centra asi nejsložitější, protože si muselo nejen obhájit svou 

samotnou existenci, ale také nastavit systém financování. „Stále oslovujeme sponzory, donátory a 

hledáme cestu jak je zaujmout. Situace je stabilizovaná i díky podpoře Nadace Josefa Viewegha 

Sklářská huť František, která nám velmi pomáhá,“ dodala Martina Kulhavá. 

Program centra se ustálil, v kalendáři má několik zásadních a osvědčených akcí, mimo jiné Skleněný 

jarmark, Velikonoce na Františku nebo Advent na Františku. Jejich atmosféru lze zhlédnout na 

https://www.youtube.com/watch?v=lt_JVYmkvII. Centrum sklářského umění se ale snaží reagovat i 

na podněty návštěvníků, kteří přicházejí s nápady, co a jak vylepšit. „Stále vyhodnocujeme a 

soustřeďujeme svou pozornost na zkvalitnění našich služeb,“ uvedla Martina Kulhavá.  

Ve spolupráci se sázavskou základní školou například testovali programy a projektové hry pro základní 

a střední školy, aby splnili jeden ze svých úkolů, kterým je podchytit zájem dětí a mladé generace o 

sklářské řemeslo. „Právě propojení výuky, tedy ukázky expozice ve spojení s workshopem, se ukázalo 
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pro děti jako velmi zajímavé. Věřím, že zájem poroste, protože pořád připravujeme něco nového,“ 

konstatovala Martina Kulhavá. 

V letošní sezóně se sázavské centrum chce ještě víc otevřít odborné veřejnosti. Připravuje sympozium 

– Skleněnou laboratoř zaměřenou na nové sklářské techniky. „Chceme se do budoucna profilovat jako 

instituce podporující výzkum a talenty v této oblasti,“ řekla Martina Kulhavá. Zapomínat nebudou ani 

na širokou veřejnost – na podzim například chystají program u příležitosti svátku sv. Františka, jehož 

jméno huť nese. Pokračovat budou také v pořádání workshopů pro veřejnost, koncertů a připravují 

další překvapení. 

Bývalou sklářskou huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po 

vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu 

chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své 

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun 

s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní Centrum sklářského umění. Je 

v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na 

Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Centrum nabízí 

vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky 

i širokou veřejnost. Cestu si do něj našli významní umělci, například vynikající rytečka skla Pavlína 

Čambalová, přední český sklář Martin Janecký nebo jeden z významných světových sklářů Janusz 

Pozniak. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace:  

Martina Kulhavá, ředitelka společnosti CESTY SKLA, o.p.s.  

tel.: 736 521 859, e-mail: kulhava@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz 

 

Maximálně povolené hmotnosti traktorových 

souprav na pozemních komunikacích 

Vážení přátelé, 

zasíláme Vám právě obdržené upozornění na důležitou změnu, která se týká maximálně povolené hmotnosti 

traktorových souprav na pozemních komunikacích, viz níže. 

 

Posíláme  výňatek z vyhlášky Ministerstva dopravy z loňského roku, kterým se mimo jiné upravují povolené 

hmotnosti traktorových souprav na pozemních komunikacích.  Mimo jiné už na pozemních komunikacích 

neplatí, že traktor smí tahat do 40 km/hod návěs o hmotnosti 2,5 násobek aktuální váhy traktoru (běžně mají 

těžší traktory váhu přes 10t takže podle starých pravidel mohly za sebou táhnout návěs s nákladem přes 25t), 

ale platí, že maximální hmotnost dvounápravového návěsu i s nákladem může být maximálně 18 t. Uvedená 

vyhláška je doprovázená i sankcemi za překročení hmotnosti, které se už aktivně uplatňují v praxi díky aktivitě 

celní zprávy. Minulý měsíc zemědělský podnik na písecku přepravoval senážní odpady do bioplynky. 

Převážením návěsu v Písku byla zjištěna hmotnost, která překročila celkovou hmotnost o 2,4t. Za každou 

započatou T byla sankce 7000,-Kč, to je 21000,-Kč, zvážení celní zprávou bylo za 6000,-Kč, správní poplatek 

1000,-Kč, celkem pokuta pro podnik 28000,- Kč. Řidič traktoru dostal na místě blokovou pokutu 4000,-Kč a 

zároveň 3 trestné body do svého rejstříku trestů.  Uvedený příklad nás nutí, abychom všichni zemědělci 

http://www.cestyskla.cz/
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vyvinuly maximální úsilí o změnu vyhlášky, jinak budeme vozit obilí na kolečku, za použití vybodovaných 

traktoristů. Dřívější právní úprava neumožňovala vážit traktorové soupravy. Níže uvedená vyhláška již ano. 

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení 

na nápravy: 

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit 
a) u jednotlivé nápravy 10,00 t,  
b) u jednotlivé hnací nápravy 11,50 t,  
c) u dvojnápravy motorových vozidel nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru  
1. méně než 1,0 m 11,50 t,  
2. od 1,0 m a méně než 1,3 m 16,00 t,  
3. od 1,3 m a méně než 1,8 m 18,00 t,  
4. od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a 

vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací 

náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 

19,00 t,  u zvláštních motorových vozidel vybavených individuálními pásy na jedné nebo více 

nápravách se tyto pásy na každé z náprav z hlediska výše uvedených požadavků považují za 

dvojnápravu s dílčím rozvorem daným vzdáleností krajních kladek pásového podvozku respektive 

vzdáleností krajní kladky a hnacího kola,  
d) u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při 

jejím dílčím rozvoru  
1. méně než 1,0 m 11,00 t,  
2. od 1,0 m a méně než 1,3 m 16,00 t,  
3. od 1,3 m a méně než 1,8 m 18,00 t,  

e) dvojnápravou podle písmen c) a d) se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou 

od sebe vzdáleny méně než 1,8 m,  

f) u trojnápravy motorových vozidel 27,00 t,  
u jednotlivé nepoháněné nápravy v trojnápravě 9,00 t, trojnápravou motorového vozidla se rozumí tři 

za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m,  

g) u trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich 

větším z dílčích rozvorů jednotlivých náprav  
1. do 1,3 m včetně 21,00 t,  
2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně 24,00 t,  
3. nad 1,4 m do 1,8 m včetně 27,00 t,  

trojnápravou přípojných vozidel se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích 

rozvorů činí nejvýše 3,6 m,  

h) hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí 

překročit 10 t. Nad hodnotu 1,8 m respektive 3,6 m je náprava (nápravy) považována za 

samostatnou.  
(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit 
a) u motorových vozidel se dvěma nápravami 18,00 t, jedná-li se o vozidlo kategorie M3 19,00 t,  
b) u motorových vozidel se třemi nápravami 25,00 t,  
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je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním 

uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik 

a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 26,00 t,  

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami 32,00 t,  
d) u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t,  
e) u přívěsů se třemi nápravami 24,00 t,  
f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t,  
g) u dvoučlánkových kloubových autobusů 28,00 t,  
h) u tříčlánkových kloubových autobusů 32,00 t,  
i) u jízdních souprav 48,00 t,  
j) u pásových vozidel 18,00 t.  
(3) Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné pro silniční vozidla 

a dále 
a) u traktorových návěsů může být vyšší než hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 

písm. d), e) a f) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na spojovací zařízení v závislosti 

na typu tohoto spojovacího zařízení a jeho povoleném zatížení, 
b) u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo 

návěsy. 

(4) Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné 

hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší 

technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí 

překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu. 

Kompletní vyhláška 341/2014:  http://schroter.cz/predpisy/vyhl341-2014.htm 

 Ing. Michal Bratršovský, Ing. Vlastimil Vaněk KIS Vysočina 
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