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Přehled ochutnávek vítězných potravin 
v soutěži Středočeská Regionální potravina 

OCHUTNÁVKY 2016 čas GPS Adresa 

14.5 

proběhlo 

Farmářské trhy 

Benešov 
8 – 12 hod 49.7829911N, 14.6897556E 

Benešov, Masarykovo 

náměstí  

11.6 

proběhlo 

Farmářské trhy 

Sedlčany 
8 - 12 hod 49.6579989N, 14.4252603E Náměstí T.G.M. Sedlčany 

15.6 

Den otevřených dveří 

AGRA ŘISUTY, Polní 

den 

10 -14 hod 50.1997375N, 14.0097992E 
Farma Řisuty Ledce 162, 

okres Kladno 

16.6 
Farmářské prodejní 

trhy v Rakovníku 
7 – 12 hod 50.1042392N, 13.7303714E 

Husovo náměstí, 

Rakovník 

18.6 
Středověký jarmark 

v Mladé Boleslavi 
11—19 hod 50.4110794N, 14.9028442E 

Staroměstské náměstí 

Mladá Boleslav 

25.6 
Uhlířskojanovické 

slavnosti 
10 –14hod 49.8808219N, 15.0647269E 

Václavské náměstí, 

Uhlířské Janovice, okres 

Kutná Hora 

23.7 
Skalecká pouť 

v Mníšku pod Brdy 
10 -18 hod 49.8665167N, 14.2604503E 

Mníšek pod Brdy, 

náměstí F. X. Svobody 

3.9 Královické dožínky 14 - 19 hod 50.2625444N, 14.0562214E Královice, okres Slaný 

10.9 

Tradiční dožínky a 

vinobraní na zámku 

Kačina 

11 –18 hod 49.9817800N, 15.3461803E 

Zámek Kačina, Svatý 

Mikuláš 51,okres Kutná 

Hora 

17.9 
Farmářské trhy 

Příbram 
7-11,30 hod 49.6896464N, 14.0062372E 

Dvořákovo nábřeží 

Příbram 

24.9 
Podbrdský farmářský a 

řemeslný trh 
10 -14 hod 49.6024253N, 13.8637656E 

Podbrdské muzeum, 

Palackého 10, Rožmitál 

p.Tř 

1.10 

Festival řemesel a 

jablečných slavností, 

Strančice 

10 -14 hod 49.9507467N, 14.6798525E 

Strančice, areál minigolfu 

vedle vlakového nádraží, 

okres Praha - východ 

6.10 Výstava Zemědělec 9 - 13 hod 50.1971581N, 14.8404036E 
Masarykova, Lysá nad 

Labem 

7.10 Výstava Zemědělec 9 - 13 hod 50.1971581N, 14.8404036E 
Masarykova, Lysá nad 

Labem 

8.10 Výstava Zemědělec 9 - 13 hod 50.1971581N, 14.8404036E 
Masarykova, Lysá nad 

Labem 

Více o soutěži ZDE. 

 

 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ch=611&typ=5
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Ministr zemědělství Marian Jurečka: Kupujte 

kvalitní české potraviny, podpoříte tím naše 
zemědělství 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství vyzývá veřejnost, aby kupovala kvalitní české 

potraviny, například označené logem Klasa nebo Regionální potravina. Kontroly 

potravin jsou nyní intenzivnější. V letošním roce již inspektoři Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce (SZPI) udělali o pět tisíc více kontrol než za stejné období 

loňského roku. 

„Kupujte tuzemské kvalitní potraviny, například mléčné výrobky nebo vepřové maso. Každý 

z nás tak podpoří naše zemědělství a potravinářství. V mnoha komoditách máme na to být 

potravinově soběstační,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Dozorové orgány fungují na maximum. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla 

za pět měsíců letošního roku celkem 18 476 kontrol. Za stejné období roku 2015 to bylo 13 469 

kontrol. 

„Ve srovnání s loňským rokem tedy inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

udělali o téměř pět tisíc kontrol více. To jsou jasná čísla dosvědčující náš zájem o kvalitu 

potravin, protože prověřování jejich jakosti je teď četnější a účinnější,“ uvedl Jurečka. 

Inspektoři SZPI zjistili v letošním roce u některých potravin z dovozu vážné problémy. 

Například sýr Gouda původem z Německa byl plesnivý, stejný problém odhalila kontrola třeba 

u brynzy ze Slovenska. V máku modrém z Turecka se vyskytovaly pozůstatky pesticidu 

carboxin, v mletém vepřovém mase z Polska baktérie Salmonelly. K dalším zjištěním patří 

nemléčná kaše ze Španělska s nadlimitním obsahem atropinu, oplatky s neuvedeným 

alergenem z Turecka, řecké ovocné pomazánky s nepravdivým údajem o obsahu ovoce. 

Státní veterinární správa (SVS) provedla zatím letos 2 013 kontrol potravin živočišného původu 

dovezených ze zahraničí. Přitom u dovozových potravin odhalila 3x více závad než u těch 

českých. 

Mezi nejzávažnější případy, které letos SVS řešila, patří klamavé přeznačování polské drůbeže 

za českou a přítomnost látek zadržujících vodu v polském kuřecím mase. Od začátku roku 

zakázala SVS pustit na český trh 95 tun živočišných produktů z dovozu. 

  

  

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Projekt Ovoce a zelenina do škol: vládou 

schválená novela umožní školám odebírat 
přímo od zemědělců 

Tisková zpráva – Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné 

zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení 

vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a 

úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje 

producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora 

ovoce a zeleniny. 

„Do projektu chceme vtáhnout domácí pěstitele, a proto bylo nutné předefinovat cenové stropy 

pro jednotlivé ovoce a zeleniny. Školy tak nyní budou moci odebírat rovnou od zemědělců. 

Stanovení maximální výše podpory je nutné, aby nedocházelo k situacím, že by někdo žádal o 

proplacení vyšší ceny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Díky dodávkám čerstvého ovoce a zeleniny a výrobků z nich mají žáci pestřejší a zdravé 

svačiny. Projekt ale podporuje i doprovodná opatření, jako jsou tematicky zaměřené exkurze 

do příslušných podniků, ochutnávky a práce na školním pozemku. 

Ministerstvu zemědělství se evropskou podporu do projektu Ovoce a zelenina do škol daří 

úspěšně čerpat. Může totiž využívat i peníze určené původně jiným členským státům, které je 

vyčerpat nedokázaly. V loňském roce měla ČR podporu z EU 126 milionů korun a k tomu 

obdržela 64 milionů z peněz členských států, které peníze nečerpaly. Letos jde na projekt 194 

milionů korun, z toho 47 milionů je ze zemí Unie, které podporu nečerpají. 

Schválená novela také upravuje pravidla pro stanovení minimální velikosti porce a její 

maximální ceny. Počet dětí přihlášených do projektu roste, proto je snaha o zvýšení efektivity 

využití peněz, a také proto, aby nedocházelo k příliš velkým rozdílům dodávaného ovoce a 

zeleniny (a výrobků z nich). Minimální počet dodávek za měsíc v příslušném školním roce 

vyhlašuje Státní zemědělský a intervenční fond, a to i s ohledem na výši peněz EU, která může 

být proměnlivá. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol spustila EU v roce 2009. 

  

  

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo zemědělství pomůže 

zemědělcům postiženým loňským suchem. 
Na náhradu škody jim dá 600 milionů korun 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se s Ministerstvem financí dohodlo na 

kompromisním návrhu odškodného za úrodu poničenou loňským suchem. Tři sta milionů 

korun poskytne zemědělcům vládní rozpočtová rezerva, druhých tři sta milionů 

Ministerstvo zemědělství ze svých úspor. Ministr Marian Jurečka dohodu vyjednal s 

Ministerstvem financí. Materiál schválila vláda.  

Kompenzace jsou určeny na plodiny, které byly loňským suchem postiženy nejvíce. K nim patří 

brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina, kukuřice, trvalé travní porosty určené jako 

krmení pro hospodářská zvířata a ovocné, okrasné a lesní školky. 

„Pro lidi na venkově je velice důležitá zpráva, že jsme pro ně připravili kompenzace za loňské 

sucho. Mnozí z nich řeší, jestli vůbec budou dál pokračovat v podnikání, protože jsou zemědělci, 

kteří loni prakticky nic nesklidili. Těžká situace se v některých oblastech týká stovek lidí i jejich 

rodin. Proto jsem velmi rád, že jim můžeme poskytnout aspoň částečnou náhradu ve výši šesti 

set milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Sazby na kompenzace jsou upraveny tak, aby zajistily vyvážené rozdělení plateb mezi malé a 

velké podniky. Větší společnosti totiž těží z úspor a lépe odolávají vnějším tlakům. Proto budou 

menší a střední podniky při rozdělování náhrad zvýhodněny. 

V případě zemědělských podniků s  výměrou do 89 hektarů se sazba na kompenzaci znásobí 

koeficientem 2 a v případě zemědělských podniků s celkovou výměrou nad 89 hektarů a do 500 

hektarů koeficientem 1,5. Pokud oprávněné požadavky na kompenzaci škod překročí 600 

milionů korun, budou sazby u zemědělských podniků s výměrou nad 500 hektarů poměrně 

sníženy. 

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že by mohlo dostat více než 7 tisíc žádostí o 

kompenzaci. Loňské extrémní sucho mělo nepříznivý dopad na úrodu dokonce i v podzimních 

měsících u plodin, které se sklízejí později. Zástupci Ministerstva zemědělství společně 

s pěstitelskými svazy a odbornými institucemi situaci monitorovali. Podle odhadů je rozloha 

polí a sadů, kde byly plodiny poškozeny z více než 30 %, přibližně 350 tisíc hektarů. 

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Na tomto odkazu najdete veškeré potřebné informace: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-

potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-

podminky-pro-1.html                                                                               Jeníčková Gabriela 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
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Výjezdní zasedání týmu MAP - Masarykova 

ZŠ Horní Bříza 

Ve dnech 12. - 13. 5. 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání týmu MAP Vzdělávání pro 

ORP Kolín. Výjezdu se kromě realizačního týmu MAP zúčastnili ředitelé, zástupci a 

pedagogové ze škol v regionu. Realizační tým zajistil nabitý dvoudenní program, který se 

na pozvání tamějšího pana ředitele Čásy uskutečnil převážně v Masarykově základní 

škole v Horní Bříze u Plzně. Tato základní škola patří mezi proaktivní školy v regionu 

Plzeň-sever, zapojuje se do mnoha aktivit od pilotního ověřování nových vzdělávacích 

metod až po přeshraniční spolupráci se Slovenskem a Francii. 

V rámci prvního dne měli účastníci výjezdu možnost sledovat výuku v Masarykově ZŠ Horní 

Bříze přímo v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde byly využity inovativní metody 

vzdělávání (např. využití ICT technologii v humanitních předmětech). Část týmu navštívila 

výuku ve třídách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kde bylo možno vidět práci 

se žáky s lehkým a středním mentálním postižením. Následovalo seznámení se školou jako 

takovou a setkání se zástupci pedagogů ZŠ Horní Bříza formou diskuse nad obsahem 

navštívených hodin. Odpoledne proběhla návštěva města Plzně, konkrétně exkurze 

v Plzeňském pivovaru. První den byl zakončen večerním neformálním setkáním s vedením a 

pedagogy tamější školy, na němž si pedagogové vyměnili zkušenosti a názory týkající se výuky 

a chodu školy. 

Druhý den výjezdního zasedání byl určen pro práci na Strategickém rámci MAP Vzdělávání 

v ORP Kolín. Pracovní program byl zahájen asociační aktivitou, která nastartovala proces 

stanovení priorit na základě předdefinovaných témat vyplývajících z předchozích jednání a 

zkoumání. Účastníci pracovali s výstupy dotazníkového šetření MŠMT, s výstupy jednání 

řídícího výboru MAP a konkrétními návrhy potřeb ze strany přítomných zástupců škol. 

V polední přestávce proběhla detailní prohlídka učeben a prostor školy v Horní Bříze, které se 

ujal pan ředitel.  

Celkově je možné zhodnotit výjezdní zasedání za produktivní a velmi inspirativní. 

Shromážděné výstupy budou dále zpracovány do podoby Strategického rámce MAP 

Vzdělávání pro ORP Kolín.  Poděkování patří zejména panu řediteli Čásovi z Masarykovy 

základní školy, který umožnil realizaci výjezdu na své škole a všem zapojeným pedagogům 

Masarykovy ZŠ v Horní Bříze, kteří ochotně odpovídali na dotazy účastníků výjezdního 

zasedání.   

Všichni zúčastnění se na konci výjezdu shodli, že je třeba více takovýchto aktivit, které budou 

propojovat pedagogy i další pracovníky ze škol nejen na regionální úrovni.  Bylo to báječné… 

díky všem. 

 

Mgr. David Záhora – MAS Zálabí 

Výjezdní zasedání se realizovalo díky projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín. 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076 
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PŘEHLED ŽADATELŮ NA DOTAČNÍ PROGRAM 16 

V Praze dne 26. května 2016  

Zde naleznete seznamy žádostí dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního 

dědictví venkova v členění dle podprogramů.  

Příjem žádostí byl ukončen 15. 3. 2016, přijato bylo celkem 920 žádostí, podpořeno bylo 866 

zaregistrovaných žádostí. V případě uvedení stavu „odloženo“ v seznamu, doporučujeme 

žadatelům kontaktovat příslušné pracoviště oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního 

zemědělského intervenčního fondu (OPŽL SZIF), kde byla žádost registrována.   

Přehled ZDE 

Zdroj: MZe 

 

Třináct farem otevře své brány veřejnosti. 
Projekt „Poznej svého farmáře“ startuje 

třetí ročník 

Tisková zpráva – Seznámit se s výrobci kvalitních potravin z malých rodinných farem a 

nahlédnout do fungování jejich hospodářství mohou lidé v rámci projektu „Poznej svého 

farmáře.“ Akce Ministerstva zemědělství se letos koná na třinácti místech po celé 

republice. 

Projekt, spuštěný před dvěma lety, má za cíl pomoci malým rodinným farmám s propagací 

jejich kvalitních potravinářských výrobků a zlepšit možnosti prodeje, tedy i ekonomiku farmy. 

„Právě malá hospodářství často produkují ty nejkvalitnější potraviny, navíc za příznivé ceny. 

Veřejnost o nich ale mnohdy neví, i proto se jim v rámci akcí Poznej svého farmáře snažíme 

pomoci s propagací a přilákat tak nové zákazníky,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Zatímco v prvním roce se do akce, zaměřené především na rodiny s dětmi, zapojilo pět farem, 

loni už lidé mohli navštívit třináct míst napříč celou republikou. Stejný počet farem se otevře i 

letos. V loňském roce navštívilo tyto akce téměř 24 000 lidí, stejný počet očekáváme i letos. 

Na projekt Poznej svého farmáře je v letošním roce vyčleněno 4 719 000 Kč včetně DPH. Letos 

se pořizuje materiál a předměty, které budou použitelné i v dalších letech. 

„Pro návštěvníky jde o skvělou možnost, jak si najít místo pro pravidelný nákup kvalitních a 

čerstvých farmářských produktů v blízkosti svého bydliště. Zemědělci si zase mohou zajistit 

pravidelný odbyt a stálé zákazníky,“ uvedl ministr Jurečka. 

Letošní ročník odstartoval v sobotu 4. června na Rodinné ekofarmě Polná, která se specializuje 

na ekologický chov masného skotu, koní, ovcí, ale také hus, kachen a slepic. Program na 

jednotlivých farmách a statcích je vždy podobný – návštěvníci si mohou prohlédnout 

hospodářství, seznámit se s provozem a výrobou farmářských produktů, ochutnat je a 

http://www.kis-stredocesky.cz/mgr/odkazy.asp?act=new-action&sessionid=06F9ADD8-8D6D-4FB7-A88B-2C00D47DB067
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samozřejmě mají možnost je i zakoupit. V programu ale nechybí ani hry pro děti a hudební 

vystoupení. 

Letošní novinkou je propagace sladkovodních ryb. Na jednotlivých farmách budou kuchaři v 

mobilním stánku prezentovat recepty ze sladkovodních ryb, způsoby jejich zpracování a bude 

zde i možnost ochutnávky. Vstup na všechny akce je zdarma. 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

 Termíny a místa konání projektu Poznej svého farmáře v roce 2016 

  

 Rodinná ekofarma Polná (Karlovarský kraj) 

4. června 2016 

  

 Biozelenina Velehrad (Zlínský kraj) 

11. června 2016 

  

 EKO-farma Kozí hrádek (Olomoucký kraj) 

25. června 2016 

  

 Farma Košík (Středočeský kraj) 

9. července 2016  
(ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina) 
  

 Farma Držovice (Ústecký kraj) 

23. července 2016 

  

 Statek Horní Dvorce (Jihočeský kraj) 

30. července 2016 

  

 Farma Údolíčko (Plzeňský kraj) 

13. srpna 2016 

  

 Farma Částkov (Pardubický kraj) 

20. srpna 2016 

  

 Statek U Pipků (Kraj Vysočina) 

27. srpna 2016 

  

 Ovoce Lexman (Královéhradecký kraj) 

10. září 2016 

  

 Farma Lukava (Liberecký kraj) 

17. září 2016 

  

 Farma Lička (Moravskoslezský kraj) 

24. září 2016 
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 Horňácká farma (Jihomoravský kraj) 

8. října 2016 

Zdroj: MZE 

Začíná čas jahod. Ty české jsou lahodné a 

čerstvé. Ministerstvo zemědělství 
přichystalo nové podpory pro pěstitele 

jahod 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství letos nabídlo pěstitelům nové typy podpory na 

jahody pěstované v ekologickém zemědělství a v systému šetrnému k přírodě. Už loni 

zařadilo jahodník mezi citlivé komodity a ovocnářům na jeho pěstování přispělo částkou 

téměř 10 tisíc korun na hektar. Cílem je podpořit pěstování tuzemských jahod.  

„Na jahody pěstované ekologicky nebo v systému s ohledem na přírodu jsme letos zavedli nové 

podpory v Programu rozvoje venkova. Zemědělec, který začíná s ekologickým hospodařením, 

může od nás dostat až 18 tisíc korun na hektar. Pokud již pěstitel hospodaří v režimu 

ekologického zemědělství, může na hektar dostat téměř 16 tisíc korun. Na hektar 

obhospodařovaný v systému šetrnému k přírodě můžeme přispět téměř 12 tisíci korunami,“ 

uvedl ministr Marian Jurečka. 

Celková výše podpory v tomto roce bude jasná až podle počtu došlých žádostí. Pěstitelé jahod 

mohou také získat dotace v rámci investičních podpor Programu rozvoje venkova na nákup 

speciálních strojů, balících a třídících linek nebo výstavbu fóliovníků a chlazených skladů. 

Ministerstvo v loňském roce poprvé podpořilo v rámci přímých plateb vybrané citlivé ovocné 

druhy. Mezi ně zařadilo i jahodník, protože je to ovoce, jehož pěstování je pracné. Ministerstvo 

stanovilo pro rok 2015 sazbu 9 492 korun na hektar, pěstitelé jahodníků požádali o tento 

příspěvek na 252 hektarů. Sazba pro letošní rok bude upřesněna podle počtu žádostí. 

České jahody se nejčastěji prodávají hned po sběru na farmách nebo farmářských tržištích, 

případně si je lidé mohou natrhat sami při oblíbených samosběrech. 

„Tuzemské jahody se dostanou k lidem čerstvé, téměř okamžitě po utržení. Jahodám z dovozu 

často chybí typická chuť, protože musí vydržet mnohakilometrový transport, ke kterému jsou 

speciálně šlechtěny pevné a manipulaci odolné odrůdy. Na rozdíl od nich jsou naše domácí 

jahody zralé, chutnější a šťavnatější,“ řekl ministr Jurečka. 

Plocha komerčních jahodníkových polí v ČR je 500 až 600 hektarů, s výnosem 5 až 7 tun 

z hektaru. Loni se sklidilo více než 3 tisíce tun jahod. Zahrádkáři a malopěstitelé obhospodařují 

přibližně 1 100 hektarů a ročně sklidí asi 6 tisíc tun jahod. Spotřeba na obyvatele a rok dosahuje 

necelé 3 kilogramy. V posledních letech mírně roste spotřeba čerstvých jahod na úkor 

zpracovaných a mražených. 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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       Zdroj: SZIF 
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Nové hájené lokality pro nádrže do konce 
této vlády nebudou 

Ministerstvo zemědělství nezařadí do takzvaně hájených území pro stavbu vodních nádrží do 

konce mandátu současné vlády žádná nové území. Dnes o tom informovalo v tiskové zprávě. 

Dříve uvažovalo o 16 místech. V současnosti je mezi hájenými místy, kde se nesmí stavět 

například dopravní koridory, 65 lokalit. Měly by se ale postavit dvě nové nádrže ve 

středočeských Senomatech a v Šanově.  

„Ministerstvo nebude této vládě do konce jejího působení navrhovat ani rozpracovávat žádné 

další lokality. Nebude ani aktualizovat tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchových vod, 

tedy míst dlouhodobě hájených pro případnou výstavbu vodních děl,“ uvedl resort. 

Ministerstvo počítá s výstavbou menších nádrží v Senomatech a v Šanově. Stavby by mohly 

začít v následujících třech letech a hotové by měly být do konce roku 2022. Materiál, podle 

kterého by se mělo začít s projektovou přípravou projektů, chce předložit vládě v červnu.* 

Zdroj: www.zemedelec.cz 

Ministerstvo zemědělství se stará o budoucí 
zemědělce. Na jejich vzdělání přispěje ročně 

50 miliony korun 

Tisková zpráva – Vláda schválila nový národní dotační program na podporu Center 

odborné přípravy (COP), který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Cílem 

programu je zkvalitnit teoretickou i praktickou přípravu v rezortních oborech 

vzdělávání.  

„Za peníze z programu si rezortně zaměřené střední a vyšší odborné školy budou moci pořídit 

moderní pomůcky, nejnovější technologie a mechanizační prostředky, které jsou nezbytné pro 

výuku budoucích pracovníků v zemědělství, potravinářství, lesnictví, zahradnictví, rybářství, 

veterinářství i vinařství. Zemědělec, který chce obstát v dnešní době, musí mít moderní 

vzdělání,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Podporu budou moci školy využít na výuku na strojích a zařízeních pro pěstování zemědělských 

plodin a chov hospodářských zvířat, výukovou techniku do lesů nebo nástroje pro těžbu a 

zpracování dřeva. Dotace je určená například na další vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

které není hospodářskou činností, rekvalifikace, odborné kurzy a spolupráci se zahraničními 

partnery. 

Prioritou Ministerstva zemědělství je zajistit budoucnost agrárního sektoru a posílit jeho 

postavení na evropském i světovém trhu. Proto je nezbytné postarat se o dostatek 

kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni pracovat s moderními technologiemi, 

snižovat tak výrobní náklady a naopak zvyšovat kvalitu produktů. 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

http://www.zemedelec.cz/
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Ministr Jurečka: Zemědělcům postiženým 

krizí navrhuji dočasně snížit daně a 
osvobodit je od platby pojištění 

Tisková zpráva – Aktuální situací v zemědělství se na svém jednání zabývala vláda. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka v reakci na kritickou situaci některých producentů 

připravil sérii opatření na pomoc českým zemědělcům. Kromě prosazení další podpory z 

EU navrhuje i dočasné snížení daní či osvobození od plateb pojištění a zvažuje vyplacení 

náhrad za škody, vzniklé jarními mrazy. 

„Situace na trhu s mlékem a vepřovým masem je velmi složitá, výkupní ceny mléka a jatečných 

prasat setrvávají pod úrovní nákladů již řadu měsíců. Další problémy zemědělcům způsobilo 

loňské sucho a letošní jarní mrazy, proto je nutné jim pomoci,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 

Ministerstvo zemědělství proto připravilo několik opatření na řešení aktuální krizové situace. 

Apelovat chce například na Evropskou komisi, aby schválila druhý balíček mimořádných 

opatření minimálně ve stejné výši, jako v roce 2015. 

„Nově navrhujeme i dočasné snížení daní a osvobození od plateb sociálního a zdravotního 

pojištění pro zemědělské subjekty postižené krizí. Chceme také zajistit částečnou kompenzaci 

škod způsobených letošními jarními mrazy pro nejvíce ohrožené podniky,“ dodal ministr 

Jurečka. 

Ministerstvo rovněž prověřuje možnosti navýšení peněz na kompenzace škod způsobených 

suchem v roce 2015. 

Aktuální propad cen mléka a vepřového masa způsobilo především ukončení mléčných kvót 

v Evropské unii a obchodní embargo Ruské federace. K dalšímu zhoršování situace dochází z 

důvodu dramatického nárůstu dovozů mléčných výrobků, zejména másla, sýrů a tvarohů, do 

ČR z některých zemí EU. Dosavadní ztráty příjmů prvovýrobců z těchto důvodů jsou u mléka 

mezi 7 až 9 miliardami korun, u vepřového masa pak 3,3 miliardy korun. 

 Markéta Ježková,  

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Výjimka pro minimální činnosti na plochách 

s upraveným hospodařením podle zákona č. 
114/1992 Sb. 

Níže uvádíme metodické upřesnění jak postupovat v případě, kdy žadatel o jednotnou 

platbu na plochu zároveň hospodaří dle pravidel vyplývajících ze zákona o ochraně 

přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). 

Od letošního roku jsou zemědělci žádající o jednotnou platbu na plochu (SAPS) v rámci 

přímých plateb povinni na trvalých travních porostech a travních porostech provádět stanovené 

agrotechnické operace. Podmínkou je zajistit na těchto plochách pastvu včetně likvidace 

nedopasků nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v termínu nejpozději do 

31. července příslušného kalendářního roku. 

Jednou z výjimek plnění této povinnosti jsou plochy podléhající specifickému managementu 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.). 

Výše uvedenou povinnost, stanovenou § 7 (3) nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, tedy nemusí plnit zemědělci hospodařící na plochách nezařaditelných 

do agroenvironmentálně-klimatických opatření (technicky také nazývaných AEKO NIC) 

v režimu opatření ke zlepšení životního prostředí s písemnou dohodou uzavřenou s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny (AOPK) dle § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., nebo jiného 

právního aktu (např. rozhodnutí) vycházejícího ze zákona č. 114/1992 Sb. 

U těchto ploch se termín seče, pastvy či celkový management řídí specifickým režimem 

uvedeným v dohodě, případně jiném právním aktu dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Zdroj: MZe 

Projekty 16.2.2 

Výsledek hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
podaných v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Výsledky zde: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2
F1465565296731.pdf 

Zdroj: SZIF 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1465565296731.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1465565296731.pdf
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ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE 

Dne 9. 6. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 
(dále jen „Pravidla“) pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel, 
kapitoly popisující postup administrace Žádostí o dotaci.   

Konkrétně se jedná o následující změnu:   

kap. 5.8. Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení, písm. f):   

„v případě zjištění nekompletní dokumentace, chybějící části předložené dokumentace či 
odstranitelných nedostatků v aktualizovaném formuláři Žádosti o dotaci vyzve nejpozději do konce 
3739. týdne od ukončení příjmu žádostí SZIF žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře k doplnění 
dokumentace. ….“.   

Důvodem změny je přetížení Portálu farmáře v době končícího termínu pro předkládání dokumentace 
k zrealizovaným výběrovým/zadávacím řízením a aktualizovaných formulářů Žádosti o dotaci pro 
žadatele z 1. kola příjmu žádostí, které některým žadatelům neumožnilo dokumenty k 
výběrovým/zadávacím řízením doložit a bylo jim umožněno doložit tyto dokumenty dodatečně. Tím 
musí dojít i k prodloužení administrativní lhůty nezbytné pro kontrolu těchto dokumentů.   

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

Informace k výzvě na šablony pro 
ZŠ a MŠ 

Vážené ředitelky a vážení ředitelé základních a mateřských škol, 

rádi bychom Vás informovali, že MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Její avízo již bylo 

zveřejněno na webových stránkách MŠMT, závazné znění výzvy včetně všech příloh bude 

následně vyhlášeno v systému. Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017. Díky 

zpětné způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016 v souladu s rozpočtovými 

pravidly (z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů a z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. 

S šablonami mají školy bohaté zkušenosti (velmi úspěšné výzvy č. 56 a č. 57 OP VK). Jejich 

kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře 

reflektovat potřeby školy. Věříme, že řady úspěšných projektů rozšíří v této výzvě také školy 

mateřské, pro které budou šablony novinkou. 

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při 

společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního 

psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. 

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy 

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/informace-k-vyzve-na-sablony-pro-zs-a-ms/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/informace-k-vyzve-na-sablony-pro-zs-a-ms/
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a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské 

kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem). 

Na šablony v celkovém objemu 4 a půl miliardy korun mohou v období 2016–2018 dosáhnout 

školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000 

korun na školu plus 2.200 korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a 

základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou 

volit projekty složené ze šablon až do této výše. Díky vysoké alokaci i výpočtu maximální výše 

projektu očekává MŠMT realizaci některé ze šablon ve více než 90 % českých škol. V závislosti 

na své velikosti budou moci školy šablony kombinovat dle vlastního uvážení a potřeb. 

V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s  Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními 

akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc. 

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) je příspěvkovou organizací MŠMT. Garantuje 

kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání 

a z rezortních úkolů MŠMT. Širokou a komplexní nabídkou vzdělávacích služeb, konzultační, 

metodickou a odbornou podporou bezprostředně a efektivně reaguje na aktuální požadavky a 

potřeby pedagogů a pracovníků v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech 

krajích České republiky. V rámci spolupráce na výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ poskytuje 

bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám především v oblasti výběru 

vhodných šablon. 

Kontakty NIDV 

 

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislými místními společenstvími občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Jejich základním cílem je 

zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Zástupci místních akčních skupin jsou 

pravidelně informováni o podmínkách připravované výzvy tak, aby byli schopni pomoci 

mateřským a základním školám se zpracováním žádosti o podporu. Jejich úkolem je především 

poskytnout podporu pro formální nastavení projektů. Vybrané MAS poskytují bezplatné 

konzultace všem mateřským a základním školám nacházejícím se v jejich územní působnosti. 

Upozorňujeme, že MAS svojí činností nepokrývají celé území České republiky. Kontakty na 

příslušné MAS je možné vyhledat prostřednictvím webových stránek 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty_NIDV.png
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http://databaze.nsmascr.cz/ nebo v kontakty manažeři MAS. Školy se sídlem na území, kde 

MAS nepůsobí, se mohou obracet přímo na pracovníky MŠMT. 

Kontaktní email MŠMT: administraceZP@msmt.cz 

 

Pro mateřské a základní školy, jež se nacházejí na územích nepokrytých činností MAS, MŠMT 

dále připravuje informační semináře. Cílem seminářů je vysvětlit princip šablon a 

zjednodušeného vykazování v uvedené výzvě, představit jednotlivé šablony a seznámit 

účastníky s informačním systémem, prostřednictvím kterého budou podávány žádosti o 

podporu. 

V červnu 2016 proběhne 10 seminářů pro pražské mateřské a základní školy, které nemají 

žádné zkušenosti se zjednodušenými projekty z minulého programového období. 

Od září budou probíhat semináře v jednotlivých krajských městech, a to pro mateřské a základní 

školy, které v daném kraji leží na území nepokrytém podporou ze strany MAS. 

Podrobné informace o termínech konání jednotlivých seminářů a způsobu přihlašování obdrží 

relevantní mateřské a základní školy e-mailem. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že 

vzhledem k omezené kapacitě sálů je možná účast pouze 1 zástupce za jednoho žadatele. 

MŠMT doporučuje obracet se v případě dotazů či nejasností výhradně na výše uvedené 

kontakty MŠMT, NIDV, MAS. 

 Zdroj: MŠMT 

Přílohy:  kontakty manažeři MAS 

http://databaze.nsmascr.cz/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty-manažeři-MAS.pdf
mailto:administraceZP@msmt.cz
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty-manažeři-MAS.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/kontakty_MSMT1.png
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