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Ministerstvo zemědělství se účastní 
největší mezinárodní výstavy v oblasti 

biopotravin a bioproduktů BioFash 2013 
 
Tisková zpráva – Již pošesté se Ministerstvo zemědělství účastní největší mezinárodní 
výstavy v oblasti biopotravin a bioproduktů BioFach 2013, která dnes začala v 
Norimberku. Pro návštěvníky je připravena společná expozice MZe a českých firem. 
Veletrh představuje také přírodní kosmetiku, textilie, bytové doplňky, zemědělské 
potřeby a další produkty ekologického zemědělství. 
„Pravidelná účast České republiky na této výstavě svědčí o zájmu českých zemědělců i 
zákazníků o ekologické zemědělství a biovýrobky. V loňském roce u nás přibylo čtrnáct 
ekofarem a zhruba šest tisíc hektarů půdy v ekologickém režimu. A právě mezinárodní výstava 
je dobrou příležitostí předvést a pochlubit se výsledky kvalitní práce českých farmářů a 
potravinářů, kteří se tomuto odvětví věnují. Zároveň je vhodným místem pro setkávání, 
inspiraci a navázání obchodních kontaktů,“říká ministr zemědělství Petr Bendl. 
Českou republiku v Norimberku reprezentuje 19 firem, z toho 11 ve společné expozici 
zastřešené Ministerstvem zemědělství (viz příloha). BioFach již není pouze největším 
světovým veletrhem bioproduktů, ale také předním veletrhem biovín. Tradičně je na veletrhu 
udělována cena za nejlepší biovíno a cena za nejlepší olivový bioolej. Premiéru má letos 
v Norimberku japonský pavilón s biolahůdkami, poprvé se BioFachu zúčastní Keňa s národní 
prezentací a poprvé bude vypsána cena za výzkum v biopotravinách. Partnerskou zemí pro 
letošní ročník veletrhu je Rumunsko. 
Lidé se mohou na veletrhu seznámit se zajímavými inovacemi, zhlédnout speciální přehlídky 
a navštívit gastronomické zóny. Budou mít možnost například ochutnat biopotraviny, 
opomenuty nebudou přírodní výrobky, jako jsou hračky, dárky z přírodních textilií či módní 
doplňky. Kromě hal s biopotravinami z celého světa mohou lidé navštívit i veletrh přírodní 
kosmetiky a wellness Vivaness. 
V roce 2012 se veletrhu BioFach zúčastnilo 2 420 vystavovatelů, z toho 70 % zahraničních, a 
navštívilo jej 40 315 návštěvníků, 43 % bylo ze zahraničí. 
 
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 

Přílohy:Informace o vystavujících firmách BIOFACH 2013 (DOC, 70 KB)  

---------------------------------------------------- 
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Ministr zemědělství Petr Bendl navštívil 
Středočeský kraj 

18.2.2013 

Tisková zpráva – Návštěva cukrovaru v Dobrovici, který patří mezi největší závody ve 
střední a východní Evropě, prohlídka chovu nosnic v Hradišťku a chovu prasat v 
Kostomlatech nad Labem byly na programu pracovní cesty ministra zemědělství Petra 
Bendla na Mladoboleslavsko, Kolínsko a Nymbursko. Ministr se také sešel se starosty a 
zúčastnil se tiskové konference v Lysé nad Labem. 

V dobrovickém cukrovaru, který je jedním ze závodů společnosti Cukrovary a lihovary TTD, 
ministr Bendl hovořil s jejím ředitelem Oldřichem Reinbergrem a se zástupci Svazu pěstitelů 
cukrovky Čech (SPCČ) o aktuálním tématu cukerných kvót. Ministr jedná s odborníky o 
klíčových otázkách tohoto významného sektoru pravidelně u kulatých stolů. 

„Diskusi považuji za přínosnou pro další postup při projednávání otázek cukerných kvót v 
Evropské unii. V zájmu České republiky je udržet si konkurenceschopnou výrobu cukru, a tím 
si i při uvolnění trhu zajistit vliv na vývoj cen cukru v okolních zemích. Udržení dobré pozice 
na trhu by mělo pomoci i vhodné nastavení podpor tak, jak je uvedeno v dlouhodobé Strategii 
pro růst na období 2014 až 2020,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Strategie, kterou Ministerstvo zemědělství představilo v lednu, věnuje velkou pozornost také 
podpoře živočišné výroby. Proto dnes ministr navštívil i farmu sloužící k chovu nosnic a 
produkci konzumních vajec v Hradišťku u Kolína a reprodukční farmu pro chov prasat 
v Kostomlatech nad Labem. Její kapacita pro odchov selat je 11 500 kusů a předpokládaná 
užitkovost 30 odchovaných selat na prasnici za rok. Ozdravení chovu v Kostomlatech 
podpořilo MZe dotací 8 529 000 korun na prasnice a 4 380 000 korun na selata. 

Ministerstvu se podařilo pro loňský a letošní rok navýšit národní dotace o 630 milionů korun. 
„Peníze, které jsme získali z Pozemkového fondu, využijeme na živočišnou výrobu. Z částky 
630 milionů korun rozdělíme přibližně 30 % na dotace, které pomohou zemědělcům s 
ozdravením chovů drůbeže, zbývajících 70 % získají chovatelé prasat. Z toho jsme více než 60 
milionů vyčlenili na ozdravení chovů prasnic,“ vysvětlil Petr Bendl. 

Setkání se starosty bylo věnované dotačním možnostem obcí z Programu rozvoje venkova 
(PRV). V letošním, posledním, roce současného programového období, budou vyhlášena dvě 
kola příjmů žádostí. „V období 2014 až 2020 by se měl tento program zaměřit zejména na 
občanskou vybavenost ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova. Obce budou moci 
přispívat ke kvalitě venkovského prostředí například prostřednictvím pozemkových úprav. A 
budou způsobilými žadateli v opatřeních zaměřujících se na investice do lesů. Budou mít také 
možnost čerpat peníze prostřednictvím metody LEADER a v neposlední řadě budou zapojeny 
prostřednictvím opatření Spolupráce. To umožní podporu kooperace minimálně dvou 
subjektů,“ uvedl ministr Bendl. 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 

------------------------------------------------------- 
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Zvláštní dotace pro farmáře budou rozšířené 
na zpracování vlastní mléčné produkce 

20.2.2013 

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého 
bude mít nárok na zvláštní podporu podle článku 68 víc zemědělců. Nově totiž dotace 
budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpracovávají svoji produkci na mléčné výrobky.  

Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství vychází z požadavků chovatelů dojnic. Ti 
dosud nemohli využívat zvláštní dotace na mléko zpracované do vlastních mléčných výrobků. 
To se změní od 15. března letošního roku, kdy začne platit nové nařízení vlády. 

„Návrh Ministerstva zemědělství umožní, aby dotační prostředky podle článku 68 na podporu 
dojnic, dostali nejenom ti chovatelé, kteří mléko prodávají do mlékáren nebo formou přímého 
prodeje, ale i ti, kteří mléko od svých dojnic sami zpracují do mléčných výrobků,“řekl ministr 
zemědělství Petr Bendl. 

Rozšíření možnosti pro zemědělce, jak tuto dotaci využít, odpovídá snaze Ministerstva 
zemědělství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami zpracovávali do výrobků suroviny, 
které vyprodukují. 

Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Poskytují 
se také na citlivé sektory chmele, brambor pro výrobu škrobu, telata masného typu a ovce a 
kozy pasené na travních porostech. Žádosti o tento druh subvencí můžou farmáři podávat 
v rámci jednotné žádosti do 15. května. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

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

Výměna kotlů na pevná paliva by mohla 
být dotována i ve Středočeském kraji 

20.2.2013  
Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství PhDr. Bc. Marek Semerád 
podá co nejdříve podnět na Státní fond životního prostředí, aby vyhlásil pro Středočeský kraj 
výzvu na dotační program na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové 
nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu. 
Obdobný program probíhá v Moravskoslezském kraji jako Společný dotační program 
Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí a je zaměřený na výměnu starých 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva pro fyzické osoby za nové automaticky plněné kotle, a to 
již třetí společnou výzvou.  
  
Podle náměstka M. Semeráda Středočeský kraj očekává, že obdobná výzva, neboli obdobný 
dotační program na výměnu kotlů na pevná paliva, by měl být pro Středočeský kraj Státním 
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fondem životního prostředí vypsán, neboť i v některých částech kraje je emisní situace 
alarmující.   
  
Celkové emise tuhých látek na jeho území v období 2001 - 2010  citelně narůstaly, a to 
zejména z důvodu nárůstu emisí z mobilních zdrojů, které se od roku 2001 zvýšily o 63 % a 
převážily tak pokles v kategoriích stacionárních zdrojů tzv. vyjmenovaných (dříve velkých a 
středních). V současnosti tvoří mobilní zdroje více než polovinu emisí tuhých látek a 
množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojů vykazuje Středočeský kraj 
dokonce nejvyšší úroveň v České republice. Významný podíl na přípustné úrovni 
znečišťování přitom mají i domácí tzv. lokální topeniště. Oproti roku 2006 vzrostly v roce 
2010 celkové emise polétavého prachu z lokálních topenišť z 2,9 kt na 4,0 kt a Středočeský 
kraj se tak s celkovým množstvím emitovaných emisí TZL, SO2, NOx,VOC, a CO v kategorii 
malých zdrojů (lokálních topenišť)  řadí rovněž na první místa mezi ostatními kraji v České 
republice.  
  
Stanovený imisní limit pro benzo(a)pyren pro ochranu zdraví (1ng.m-3), který je emitován 
především při nedokonalém spalování z domácích topenišť a z dopravy, je pak překračován 
na všech stanicích imisního monitoringu v kraji (Brandýs nad Labem, Kladno-střed města a 
Kladno-Švermov), kde se tento polutant měří. Nárůsty koncentrací benzo(a)pyrenu během 
zimního období doplňují v těchto lokalitách Středočeského kraje zvýšené koncentrace částic 
PM10. 
   
„Středočeský kraj sice zákonnou povinnost provozovat síť imisního monitoringu nemá, přesto 
jej podporuje. Především monitoring automatizovaných měřících stanic na Kladensku, kde 
každoročně poskytuje dotační částku ve výši 670.000,- Kč a provoz monitoringu AMS 
v lokalitě Beroun dotuje částkou ve výši 130.000,- Kč,“ upřesnil náměstek hejtmana M. 
Semerád s tím, že na většině měřících stanic Středočeského kraje je povolený denní imisní 
limit u polutantu PM10  překračován. 

Zdroj: Středočeský kraj 
  

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

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 
XLIV. výzvu na zateplení veřejných budov 

20.02.2013 - Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu 
zateplení veřejných budov. Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. února 2013 do 7. 
března 2013.  

Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se 
o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování 
spotřeby energie (zateplení veřejných budov). 

Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít 
původní přílohy, které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí. 

V rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat: 
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• projektovou dokumentaci, 
• stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí, 
• územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, 
na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko 
příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací 
a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.  

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to 
bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP. 

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět 
zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s 
předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z Operačního programu 
Životní prostředí, až po roce 2013. 

Veškeré informace a dokumenty v XLIV. výzvě. 

Zdroj: MŽP  

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

Ministr Tomáš Chalupa představil vládě ČR 
program Nová zelená úsporám 

20.02.2013   

Program poběží v letech 2013 - 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných 
budov. Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů.  

Vláda dnes schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám, který jí předložil 
ministr Tomáš Chalupa. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí ČR nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke 
schválení vládě České republiky včetně první výzvy k předkládání projektů. 

 První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny 
nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na 
požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody  
v rodinných domech. Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek 
tisíc pracovních míst.  

„Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními 
dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj 
podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, 
strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení 
vzhledu našich měst a obcí," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.  
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Navrženy jsou tyto formy podpory: přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení 
energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu  
s podmínkami programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci.  

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů 
na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 
2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována 
také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také 
instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na 
nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.  

Zdroj: SFŽP 

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

Středočeši elektroodpad třídí ukázkově 
 
Slavnostního vyhlášení výsledků se také zúčastnil náměstek M.Semerád a vedoucí Odboru 
životního prostředí J.Keřka.  
Obyvatelé Středočeského kraje umí třídit elektroodpad! V minulém roce to dokázali v rámci 
dohody o spolupráci kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN a společnými silami se 
jim podařilo odevzdat k recyklaci více než 3 197 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tím 
ušetřili až 19 300 MWh elektřiny. 
Středočeský kraj tyto informace zveřejnil na setkání u příležitosti představení výsledků loňské 
     
spolupráce Středočeského kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na projektu 
„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji“. Při této příležitosti 
ocenil náměstek pro životní prostředí Marek Semerád vítězné školy, které vybraly nejvíce 
vysloužilých spotřebičů v kraji. „Lidé se již postupně naučili, že vysloužilé elektrospotřebiče 
do přírody nepatří a že je třeba je donést na určené místo k recyklaci. Vzájemná spolupráce 
společnosti ELEKTROWIN se Středočeským krajem dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. 
Věřím, že tomu tak bude i do budoucna,“ řekl náměstek Marek Semerád. 
  
V průměru každý obyvatel Středočeského kraje loni odevzdal 2,48 kilogramů elektroodpadu, 
nejčastěji šlo o lednice či mrazáky. „Všeobecně se potýkáme s problémem odevzdání 
drobných elektrozařízení, která velmi často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se 
snažíme zahušťovat sběrnou síť kontejnery na malé spotřebiče,“ říká Taťána Pokorná, 
ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.  
  
Zvýšení povědomí lidí o nutnosti recyklace starého elektrozařízení  ve Středočeském kraji 
významně pomohlo k umístění „Wintejnerů“. 61 těchto velkoobjemových kontejnerů je 
 umístěno v 30 městech a obcích. Občané do nich mohli odkládat chladničky, pračky, 
sekačky, vrtačky apod.  
  
Další úspěšnou akcí, která zvýšila lidem ve Středočeském kraji možnost zapojit se do 
recyklace elektroodpadu, byla návštěva Putujícího kontejneru.  
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V boji s recyklací pomohl také projekt Recyklujte s hasiči, do kterého se zapojilo více než 650 
hasičských sborů z celé České republiky, ze Středočeského kraje pak 109. V roce 2012 hasiči 
 ve Středočeském kraji vysbírali 153,5 tuny vysloužilců. 
  
Motivovat děti ze základních škol k ekologické recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů měl 
projekt Recyklační hlídka. Ta seznámila žáky 21 škol Středočeského kraje zábavnou a 
interaktivní formou s pozitivními dopady recyklace na životní prostředí a umožnila jim ověřit 
si své „recyklační vědomosti“ prostřednictvím testů a soutěží.  
  

Výsledky projektu Ukliďme si svět 2011/2012 

Škola 
Celkem 

sebraných 
spotřebičů v kg 

Přepočet na 
jednoho žáka 

Absolutní množství 
ZŠ a MŠ Křivoklát 9 530 63,11 
SOŠ a SOU Horky 4 999 11,90 
ZŠ Strančice 3 150 11,54 

Přepočet na žáka 
ZŠ a MŠ Nedomice 2 940 117,60 
ZŠ a MŠ Křivoklát 9 530 63,11 
ZŠ a MŠ Kojetice 688  40,47 

 
Zdroj: Středočeský kraj 

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

Výstava Regiony ČR 
18.2.2013  
Středočeský kraj se zúčastnil výstavy Regiony ČR, která se konala od 15. do 17. února 
na výstavišti v Lysé nad Labem.  
 
Středočeský výstavní stánek navštívil i předseda Výboru pro regionální rozvoj Mgr. Karel 
Horčička a člen Komise pro zahraniční spolupráci Přemysl Sezemský.  
 
Hlavním účelem výstavy je podpora cestovního ruchu. Města, obce i mikroregiony tak mají 
prostor prezentovat nejen své aktivity, ale i možnosti v oblasti regionálního rozvoje.  
Návštěvníky nejvíce zajímá památky, muzea, přírodní krásy, cykloturistika a pěší turistika a v 
souvislosti s tím i možnosti ubytování, stravování a další služby.  
 

Zdroj: Středočeský kraj 

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

Projekt pomohl zlepšit zásobování pitnou 
vodou v Rožmitálu pod Třemšínem 

18.2.2013  
V pátek 15. února 2013 se za účasti hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka uskutečnilo 
v zasedací místnosti Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem veřejné ukončení projektu 
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„Intenzifikace přívodů vody pro město Rožmitál pod Třemšínem od vodojemu Zalány a 
intenzifikace upravování vody pro město Rožmitál pod Třemšínem ze zdrojů Rožmitál a 
Kasárna“.  
Cílem projektu spolufinancovaného ze Středočeského Fondu životního prostředí a 
zemědělství částkou ve výši 4 miliony korun bylo zabezpečení bezproblémového zásobování 
obyvatel Rožmitálu kvalitní pitnou vodou, a to formou intenzifikace vodovodního řádu. Byl 
vybudován nový přivaděč vody a zvětšila se kapacita úpravny vody. 
 
Hejtman Josef Řihák během setkání se starostou Josefem Vondráškem a občany Rožmitálu 
debatoval o průběhu realizace projektu a o významu pitné vody pro město. „Pro obyvatele 
Rožmitálu je tento projekt velice dobrá investice a musím ocenit vynikající práci, kterou 
město odvedlo při jeho realizaci. Ačkoliv bylo ukončení projektu plánováno až na srpen toho 
roku, město projekt ukončilo s předstihem už nyní,“ řekl středočeský hejtman. 
 
Jedním z dalších témat diskuse byly také zdroje pitné vody pro město Rožmitál. Kromě 
podzemních vrtů je hlavním zdrojem vody oblast Brd. Přítomní občané Rožmitálu se proto 
zajímali také o připravované zrušení vojenského újezdu a vytvoření CHKO. Hejtman Řihák 
přítomné informoval o současné situaci a ujistil je, že ve vedení kraje udělá vše proto, aby se 
podařilo brdskou krajinu ochránit. 
 
 
Zde je videoreportáž: 
http://www.youtube.com/embed/fTEY5NZeooA?feature=player_detailpage 
http://www.youtube.com/embed/tzNUhpW3MNE?feature=player_detailpage 
 

Zdroj: Středočeský kraj 

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

Blíží se finále výběru projektů, které 
v Posázaví získají dotaci z programu Leader 

 
Cestu po vybraných projektech, které se ucházejí v 10. výzvě o dotace ze Strategického plánu Leader 
(SPL), absolvovali členové výběrové komise MAS Posázaví. Chtěli se na vlastní oči přesvědčit o 
smysluplnosti podaných žádostí. Jejich předkladatelé je pak budou před komisí osobně 
obhajovat 19. a 20. února v zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově 
náměstí v Benešově. Obhajoby jsou veřejné a zúčastnit se jich může každý, koho zajímá, jaké 
projekty by se mohly v Posázaví v brzké době realizovat. 
 
Výběrová komise složená ze zástupců obcí a měst, neziskových organizací a podnikatelů absolvovala 
cestu po projektech poprvé loni, v deváté výzvě k předkládání žádostí o dotace ze SPL. Liší se nějak 
její letošní zkušenosti? „Projekty jsou poměrně kvalitní. Opět se ukazuje, že ježdění po projektech má 
cenu, protože jejich reálná představa se někdy od té papírové liší. Návštěva místa, kde se má záměr 
realizovat, mi proto výrazně pomohla,“ řekl člen komise Libor Zeman. 
  
Podobného názoru je i členka komise Lucie Krubnerová: „Když člověk čte papírovou žádost, tak si 
udělá nějakou představu, ale ta se může od skutečnosti hodně lišit. Když objíždíme projekty, 
vyvstanou tam souvislosti a úplně jiný kontext. Takže si myslím, že tyto cesty jsou přínosem nejen pro 
členy komise, ale i pro samotné projekty, protože ne všichni žadatelé dokážou v projektu obsáhnout 
úplně všechno.“ Osobní zkušenosti dává Lucie Krubnerová přednost i z toho důvodu, že ne každý 
žadatel je zdatný prezentátor a při obhajobě mu pak určených pět minut nemusí stačit na to, aby 
projekt srozumitelně popsal. „Naopak papír snese všechno a jsou někteří, kteří umí dobře napsat 
projekt a trochu ho i přikrášlí. Osobní zkušenost je proto dobrá,“ dodala Lucie Krubnerová. 
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„Myslím si, že tentokrát bude rozhodování o něco těžší. V minulé výzvě bylo poměrně jednoduché 
vybrat projekty kvalitní a dobře zpracované, teď jsou ale velmi srovnatelné. Je to dáno i tím, že 
žadatelé už mají větší zkušenosti s psaním projektů,“ uvedl člen výběrové komise Miroslav Němec. 
 
V 10. výzvě k předkládání žádostí o dotace ze Strategického plánu Leader se do finále dostalo 28 
projektů o celkových nákladech 69,4 milionu korun. Z toho požadovaná dotace činí 37,6 milionu korun. 
MAS Posázaví, která v regionu SPL administruje, má k rozdělení 18 milionů korun. 
 
Strategický plán Leader pomáhá měnit tvář měst a obcí v Posázaví. S jeho pomocí vznikají nová 
hřiště, opravují se kapličky a hasičské zbrojnice, budují vesnická muzea, staví naučné stezky. MAS 
Posázaví v letech 2008–2012 rozdělila v devíti výzvách mezi projekty 72,8 milionu korun. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

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

Autentický Váchův Špejchar 
 

 

 

Franišek Vácha a radní Zdeněk Štefek.  

  

 Radní pro kulturu Zdeněk Štefek si přijel prohlédnout památku Váchův Špejchar v Drážkově. 
Opravená barokní sýpka nyní slouží jako muzeum a díky rozsáhlým opravám, které proběhly 
před několika lety, získala vzhled autentičnosti.  
 

Radní Štefek si celé stavení prohledl za přítomnosti Františka Váchy a spolu debatovali o 
dalších možných opravách. 

Celá usedlost Drážkov  je od roku 1987 chráněnou kulturní památkou. Oprava a rekonstrukce 
objektu bydlení byla uskutečněna v roce 2001 a rekonstrukce nádvoří včetně rozvodů vody, 
odpadu a elektroinstalace byla provedena v roce 2004.  
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I. etapa rekonstrukce špýcharu se týkala zajištění stavby a opravy střechy. Celkové náklady 
činily 1126 000 korun. Ministerstvo kultury přispělo z havarijního fondu částkou 520 000 
korun.  

II. etapa rekonstrukce špýcharu spočívala mimo jiné v archeologickém průzkumu, 
rekonstrukci podlah ve všech patrech, opravě schodů do všech pater, opravě zábradlí, 
elektroinstalaci či zhotovení fasády. Tvary a barvy fasády jsou věrnou kopií z roku 1680, kdy 
byla výstavba barokní sýpky provedena. Celkové náklady na druhou etapu byly 2 123 000 
korun. Ministerstvo kultury přispělo částkou 400.000 Kč a Středočeský kraj částkou 200 000 
korun. 

Zdroj: Středočeský kraj 

------------------------------------------------------- 
 
Státní pozemkový úřad od svého vzniku 

vytváří úspory 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dne 31. 1. 2013 odsouhlasil organizační 
řád Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Vydáním tohoto dokumentu, který zpřesňuje 
organizační uspořádání SPÚ, formálně skončila etapa jeho vzniku. Úřad byl zřízen 
zákonem č. 503/2012 Sb. definitivně schváleným těsně před koncem loňského roku a 
převzal odpovědnosti a úkoly samostatného Pozemkového fondu ČR a sítě pozemkových 
úřadů. Ty byly do té doby integrální součástí Ministerstva zemědělství. 

„Česká republika vznikem SPÚ konečně získala jednotnou instituci s působností v oblasti 
privatizace a správy státní půdy, pozemkových úprav, restitucí a ochrany půdního fondu. 
Úřad v novém uspořádání přinese řadu úspor. Jeho hlavní přínos, kromě úspor, vidím 
v koncentraci a zefektivnění dosud roztříštěných aktivit státu týkajících se půdy pod jedno 
vedení,“ konstatuje ministr zemědělství Petr Bendl. 

SPÚ má v současnosti 1581 zaměstnanců, kteří budou kromě ústředí a 18 odloučených 
pracovišť působit ve 14 krajských pozemkových úřadech a jejich 77 pobočkách. Pozemkový 
fond, který byl na transformaci do nového uspořádání připravován už od konce roku 2011, 
snížil během roku 2012 počet zaměstnanců z 919 na 721. Obdobné zeštíhlení se uskutečnilo 
před začleněním do SPÚ i u soustavy pozemkových úřadů. 

„Úřad však již od svého vzniku vytváří i další úspory. Jen zjednodušením agend na základě 
přijetí zákona vznikla úspora téměř 50 milionů korun ročně. Další úspory v řádu milionů 
odhadujeme jako výsledek sestěhování v bývalých pobočkách Pozemkového fondu a 
pozemkových úřadů, které v řadě míst působily ve dvou různých objektech. Úspory rovněž 
přinese postupná konsolidace a synergie činností, k čemuž pod jednou střechou nutně dojde,“ 
vypočítává finanční přínosy ústřední ředitel SPÚ Petr Šťovíček. 

Mezi primárními úkoly SPÚ bude dokončení restituce podle zákona č.229/1991 Sb., kde 
dosud nebyly vypořádány restituční nároky více než 33 tisíc oprávněných osob. Jde většinou 
o tzv. neaktivní restituenty, které SPÚ bude muset oslovovat. Úřad má pro tento účel (a 
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případně pro privatizaci státní půdy) k dispozici výměru zhruba 105 tisíc hektarů půdy, což je 
asi 1,25 % plochy ČR. 

Neméně významným úkolem je urychlení procesu pozemkových úprav. Průtahy při jejich 
realizaci často brání smysluplnému rozvoji území a komplikují efektivní ochranu půdy před 
erozemi. „Do konce března chceme navrhnout opatření, která by umožnila zásadní zvýšení 
tempa realizace pozemkových úprav. Ambicí je, aby se očekávaný horizont dokončení 
pozemkových úprav v ČR posunul z roku 2035 na rok 2025,“ dodává Petr Šťovíček. 

SPÚ je také coby nástupce Pozemkového fondu povinnou osobou ve věci majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

 
Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

Přílohy 

• Státní pozemkový úřad (PDF, 267 KB)  

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

Ministr Bendl a obchodníci se shodují 
na větší podpoře domácích potravin 

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl se dnes u kulatého stolu sešel s členy Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Hlavními tématy jednání byla kvalita a 
bezpečnost potravin, kontroly prodejen a provozoven, polské potraviny, metanolová 
kauza, připravovaná novela zákona o potravinách a činnost pracovních skupin 
věnovaná dozoru nad trhem s potravinami a podpoře českých potravin.  

Podpora kvalitních a bezpečných domácích potravin je cílem Ministerstva zemědělství i dvou 
loni vytvořených pracovních skupin složených ze zástupců Ministerstva a obchodních řetězců. 
Práce těchto skupin a jejich výsledky byly předmětem dnešního jednání ministra Petra Bendla 
s obchodníky. 

„Obchodníci dali ve svých prodejnách větší prostor domácím potravinám. Vyšli tak vstříc 
vzrůstajícímu zájmu zákazníků po kvalitním zboží a zároveň podpořili místní zemědělce a 
výrobce potravin,“ řekl Petr Bendl. 

Obchodníci uvedli, že například 80% zboží nabízeného Kauflandem pochází z ČR, v Tescu je 
to 81%. Ahold se zase zaměřil na regionální, zejména pekárenskou, výrobu.  Dnešní schůzka 
navázala na předešlá jednání. Ministr Bendl považuje pravidelná setkávání se zástupci 
obchodních řetězců za důležitá, protože pomáhají kultivovat dodavatelsko-odběratelské 
vztahy a kulturu prodeje v tuzemském maloobchodu. Podle ministra je komunikace 
s obchodními řetězci dobře nastavená a už přinesla konkrétní výsledky. 
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„Důležitá je výměna informací, zkušeností a zpráv o aktuálních problémech mezi úřady a 
obchodníky, což se nám i díky pracovním skupinám daří. Konkrétním příkladem oboustranně 
prospěšné spolupráce je chystaná novela o potravinách, ke které zástupci obchodních řetězců 
připojili své připomínky a Ministerstvo je do připravované normy zapracovalo,“uvedl Petr 
Bendl. 

Ministr zemědělství informoval členy SOCR ČR o tom, jak přípravy novely zákona o 
potravinách pokračují. Norma, která by měla začít platit od příštího roku, reaguje na nové 
evropské předpisy, ale i na situaci na českém trhu. Ministr Bendl projednával s členy SOCR 
ČR také kvalitu nabízených potravin. 

„Všichni chceme kvalitní a zároveň bezpečné potraviny, což je hlavním úkolem našich 
dozorových orgánů. Frekvence kontrol byla loni vysoká, a navíc se nám podařilo zlepšit 
komunikaci s obchodníky i v této oblasti,“ řekl ministr zemědělství. 

Vloni provedli inspektoři Státní veterinární správy (SVS) a Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce (SZPI) 83 tisíc kontrol a dalších 35 tisíc kontrol, při kterých se zaměřili na alkohol 
v souvislosti s metanolovou aférou. Uložili pokuty v celkové výši přibližně 50 milionů korun. 
Veterinární správa nejčastěji zjistila prohřešky proti požadavkům na čištění a sanitaci, 
správnou výrobní praxi, údržbu provozu a označování potravin. Pracovníci SZPI odhalili 
především nedostatky v hygieně a kvalitě potravin. Často také objevili případy klamání 
zákazníka a falšování potravin.  

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

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

Harmonogram příjmu žádostí Programu 
rozvoje venkova v roce 2013 

 

18.kolo: 6.3.-19.3.2013 

 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a) 

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 

zemědělství 

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 

potravinářství 

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a) 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
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19. kolo:  5.6. – 11.6.2013: 

 

I.1.3.1 Potravináři - pokud budou finanční prostředky 

I.1.4 Pozemkové úpravy – pokud budou finanční prostředky 

I.3.4 Využívání poradenských služeb 

II.2.4 Obnovalesního potenciálu po kalamitách a podpora společných funkcí lesů 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

Zdroj: SZIF 

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

Žadatelé o dotaci z Leaderu obhajovali 
projekty před výběrovou komisí 

 
Hrané scénky, filmové projekce i vystoupení dětí podpořily prezentaci projektů, které se v Posázaví 
ucházejí v 10. výzvě o dotaci ze Strategického plánu Leader (SPL). Jejich veřejné obhajoby se 
uskutečnily 19. a 20. února v Benešově. O přízeň výběrové komise bojovalo 28 projektů o celkových 
nákladech téměř 70 milionů korun, z toho požadovaná dotace činí 37,6 milionu korun. MAS Posázaví, 
která v regionu SPL administruje, má k rozdělení 18 milionů korun. O tom, kdo nakonec dotaci získá, 
rozhodne programový výbor a plénum MAS Posázaví 26. února. 
 
„Rozhodování je těžší než loni, protože kvalita projektů rok od roku stoupá. Myslím si, že to můžu při 
svém třetím funkčním období jako člen výběrové komise potvrdit,“ řekl Petr Šibrava. Podobného 
názoru je i další člen výběrové komise Jan Šíma: „Je opravdu vidět, že žadatelé promýšlejí projekty do 
detailů. Hledají možnosti uplatnění skrz všechny možné aktivity. Překvapilo mě u některých projektů 
velmi silné zapojení různých zájmových skupin, hodně silnou občanskou angažovanost a přesah 
projektů do budoucna.“ 
 
Mezi žádostmi o dotaci je například projekt Volnočasového centra v Chotýšanech. „V obci žádné 
možnosti trávení volného času venku nejsou, kromě fotbalového hřiště. Chceme proto vybudovat 
multifunkční areál pro všechny věkové kategorie. Bude tam hasičská dráha, hřiště na míčové hry, 
atletické doskočiště i zastřešené prostranství pro sousedské posezení nebo letní kino,“ vysvětlila 
starostka Blanka Bejdáková. 
 
Svazek obcí CHOPOS požádal o dotaci na Rozhlednu Špulka s naučnou stezkou. „Je to symbolika, 
která charakterizuje spolupráci 21 obcí v našem mikroregionu. Na špulku bývá obyčejně navinuto 
něco pevného nebo křehkého, a o tom je i naše spolupráce. Ne vždy jde všechno snadno, ale na 
druhou stranu spolupracujeme už víc než 13 let. Do projektu se zapojí všechny obce, každá podle 
svých možností,“ řekl manažer svazku obcí CHOPOS Miroslav Kratochvíl. 
 
Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí představil projekt naučné stezky. „Podílely se na 
něm všechny možné iniciativy z Týnce. Kromě klasické naučné stezky projekt počítá s obnovou dvou 
historických stezek a naváže na další dva projekty – na opravenou cestu kolem týneckého hradu a 
v budoucnu její druhá část naváže na cyklostezku Greenway,“ popsala Lucie Onderčaninová. 
 
Obec Senohraby chce s pomocí dotace zachránit Velkou věž – dominantu hradu Zlenice zvaného 
Hláska. „Je to největší dochovaná část tohoto středověkého hradu. Její záchrana je víc než akutní. 
Snažíme se hrad nějakým způsobem stabilizovat už od roku 1997. Věž je vysoká 20 metrů a je ve 
velmi složité situaci, protože je několik staletí vydána všanc povětrnostním vlivům. Její vrcholové 
partie jsou v pohybu a je nebezpečné se kolem ní pohybovat,“ řekl Tomáš Brabec, čestný člen 
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Sdružení Zlenice, které pomáhá obci se záchranou této památky. Projekt předpokládá nejen sanaci 
zdiva věže, ale také vytvoření studie, která vyřeší její budoucnost.  
 
Strategický plán Leader pomáhá měnit tvář měst a obcí v Posázaví. S jeho pomocí vznikají nová 
hřiště, opravují se kapličky a hasičské zbrojnice, budují vesnická muzea, staví naučné stezky. MAS 
Posázaví v letech 2008–2012 rozdělila v devíti výzvách mezi projekty 72,8 milionu korun. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

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

Koňská DNA prokázána v hovězím mase  

SZPI | 20.2.2013 |  

Ve vzorcích mražených potravin s mletým hovězím masem, které Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v maloobchodní síti v České republice minulý 
týden, potvrdila analýza DNA přítomnost koňského masa. Protokol o laboratorní 
zkoušce uvádí: „V analyzovaném vzorku byla metodou PCR a následnou sekvenční 
analýzou prokázána koňská DNA." 

 

Příměs nedeklarovaného koňského masa byla dosud prokázána u dvou šarží potravin: 

Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny v rajské omáčce – zmrazené, v balení 
400 gramů s označením doby minimální trvanlivosti do 24. 2. 2014, výrobní šarže: 24/02/14 
240/12 8:30, země původu: Lucembursko, 

Nowaco Lasagne Bolognese – masem plněné těstoviny v rajské omáčce – zmrazené, v balení 
400 gramů s označením doby minimální trvanlivosti do 18. 10. 2013, výrobní šarže: 18/10/13 
111/12 17:03, země původu: Lucembursko. 

Oba vzorky inspekce odebrala v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s., Rokycanská 
1385/130 v Plzni. SZPI nařídila prodejci, aby klamavě označené výrobky neprodleně stáhnul 
ze své tržní sítě. 

Koňské maso není pro člověka škodlivé a je nabízeno k prodeji i v České republice. Prokáže-
li laboratorní analýza přítomnost koňského masa ve výrobku a tato složka není označena na 
obalu potraviny v souladu s požadavky potravinářského práva, jedná se o delikt s právní 
kvalifikací klamání spotřebitele. Zákon zde umožňuje uložit sankci do výše tří milionů korun. 
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------------------------------------------------------- 
 

Sázavští ochotníci dobývají Prahu! 
 
Sázavský Divadelní soubor Jiřího Voskovce dobývá Prahu. Svou zatím poslední hru „Pancho se žení“ 
uvede 23. února v 19:30 v Selesiánském divadle na Kobyliském náměstí. Rozverná hudební komedie 
o lásce a ranci peněz z jen zdánlivě dalekého Mexika vznikla na motivy stejnojmenného filmu Rudolfa 
Hrušínského z roku 1946. Na jeviště ho převedl sázavský režisér Martin Kovářík. 
 
„Musel jsem upustit od původního záměru držet se přesně předlohy. Přesto se podařilo v textu 
zachovat i několik původních, velmi vtipných dialogů. Už když jsme si scénář četli, neuvěřitelným 
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způsobem jsme se u toho hodinu a půl bavili. A to je pro mě měřítko – když se baví herci už při 
zkouškách nebo při čtení, tak to má šanci na úspěch i u diváků,“ řekl Martin Kovářík. Důkazem je i 
úspěch tohoto představení na soutěžní přehlídce amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava 
2012. Získala Cenu diváckou a cenu za Nejlepší představení, Milan Štědra s Janem Rejhonem si 
odnesli cenu za Nejlepší hudbu a Maruška Kopečná získala čestné uznání za roli tetičky. 
 
Hra „Pancho se žení“ měla premiéru loni v červnu. V Sázavě ji soubor odehrál už třikrát a vždy bylo 
vyprodáno, proto chystá další představení na duben. Novou komedii sázavských ochotníků viděli i 
v Říčanech a těšit se na ni mohou kromě Prahy také diváci v Kutné Hoře, Humpolci, Benešově, 
Mělníku, Horních Počernicích nebo Čerčanech.  „Zájem o nás je velký, ale vzhledem k tomu, že jsme 
začali zkoušet hru Pavla Kohouta Cesta kolem světa za 80 dní, která bude mít premiéru v červenci, 
jsme si řekli dost. Víc bychom už nezvládli, protože jsme amatéři, máme svá zaměstnání, řada z nás 
má malé děti a nechceme je šidit,“ dodal Martin Kovářík. 
  
Divadelní soubor Jiřího Voskovce má kolem 25 členů od 14 do 74 let. „Je to velké věkové rozpětí, ale 
všichni si rozumí. Starší herci čerpají od mladých energii a naopak mladí od starších nabírají 
zkušenosti,“ poznamenal Martin Kovářík. A pochvaloval si také podporu města Sázava, pod jehož 
křídly soubor funguje. Podrobnosti o souboru jsou na www.divadlo-sazava.cz. 
 
Vstupenky na pražské představení budou v prodeji na místě od 19 hodin nebo je lze zarezervovat na 
mailu: simova.hana@post.cz. Kapacita sálu je 400 míst.  
 
jt 
 
Kontakt pro další informace: 
Martin Kovářík, tel.: 602 366 539, e-mail: akanc@seznam.cz 
 

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

CO PAMATUJE STROM A LIDÉ ZAPOMNĚLI? 
zatím největší výstavní projekt Lesů ČR a Národního zemědělského muzea Praha v jejich 

historii bude ukončen na konci března  
Výstavu shlédlo již více než 40 tisíc návštěvníků 

 
Již jen měsíc a půl mohou lidé v Praze navštívit velmi zajímavou výstavu nazvanou „Co 
pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ Po téměř dvou letech bude tento unikátní projekt 
Národního zemědělského muzea Praha a Lesů ČR ukončen 31. března 2013.  Výstavu 
umístěnou ve velkém sále v prvním patře budovy muzea v Kostelní ulici 44 v Praze 7 na 
Letné si dosud prohlédlo více než 40 tisíc návštěvníků. Byla připravena v roce 2011 u 
příležitosti Mezinárodního roku lesů. Jde o nejrozsáhlejší výstavní projekt obou institucí 
v jejich  historii.  

Návštěvník v průběhu prohlídky výstavy prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se 
může v decenálních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných 
lesnických oborů, prohlížet si zajímavé exponáty, dokumenty, fotografie a obrázky. Navíc má 
možnost prohlédnout si například kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář 
současného lesního správce Lesů ČR. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé 
zapomněli?“ je i interaktivní venkovní expozice – naučná stezka „O stromech a o lese“ 
umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře. 
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Významnou součást výstavy představoval bohatý doprovodný program v podobě konferencí, 
odborných seminářů a přednášek s tématikou lesnictví a myslivosti pro odbornou i laickou 
veřejnost.   

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, státní podnik Lesy ČR připravil 
mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost. „Výstava Co pamatuje strom a lidé 
zapomněli představovala ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější,“ 
podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený 
řízením podniku. „Lesy ČR v roce 2011 celostátně uspořádaly téměř 770 akcí se 
zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k  připomenutí si významu lesů 
pro planetu Zemi. Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, 
dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové Lesů ČR věnovali více než 4 160 

hodin. Jednalo se především o programy typu Dny s Lesy ČR, jež se těší rok od roku stále větší 
návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají rovněž 
vycházky do lesa s lesnickými odborníky - lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty 
nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy,“ doplňuje Michal Gaube. 

 
Národní zemědělské muzeum Praha má několik regionálních poboček zaměřených tak, aby svou 
vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory 
v celé jejich šíři. Jedna z nich, zaměřená právě na lesnictví, myslivost a rybářství, se nachází na 
zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Zdejší výstavní 
expozice jsou návštěvníkům přístupné od dubna do října.  

Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z této výměry spravují Lesy ČR 
necelých 50 % lesů 

Mgr. Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 

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

 

K žalobám podaným společností LESS & 
FOREST s.r.o. a insolvenční správkyní proti 

Lesům ČR  
 
Hradec Králové, 12. února 2013 – Společnost LESS & FOREST s.r.o. a insolvenční 
správkyně společně podaly v minulých dnech v rámci insolvenčního řízení vedeného 
proti jmenované společnosti dvě žaloby o zaplacení částky v celkové výši cca 6,36 mld. 
Kč. Žalovaným v obou soudních řízeních jsou Lesy ČR, které se o uvedenou žalovanou 
částku údajně měly na úkor společnosti LESS & FOREST s.r.o. bezdůvodně obohatit. 
Lesy ČR považují obě žaloby za ryze účelové s tím, že tyto mají jediný cíl, šokovat výší 
uplatněného nároku a tím odklonit nežádoucí pozornost od situace společnosti LESS & 
FOREST s.r.o. 
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Lesy ČR uplatněné nároky neuznávají, považují je za pouhou fikci nemající vůbec žádnou 
oporu ani v právu, ani v reálném světě. Z prvních reakcí soudu, k němuž byly žaloby podány, 
jakož i z reakcí některých členů věřitelského výboru, je patrno, že tento názor Lesy ČR 
nesdílejí jako jediné. Soud již označil žaloby za neurčité, někteří členové věřitelského výboru 
za neobvyklé.  
 
Lesy ČR popsaný postup společnosti LESS & FOREST s.r.o. vnímají pouze jako součást 
jakési zvláštní taktiky uvedené společnosti. Tvrzený nárok společnosti na zaplacení cca 6,36 
mld. Kč měl údajně vzniknout z důvodu neplatnosti lesnických smluv, tedy těch smluv, které 
LESS & FOREST s.r.o. dlouhodobě plnil, a v jejichž případě se tři měsíce před podáním obou 
dvou předmětných žalob domáhal pokračování v jejich plnění návrhem na vydání 
předběžného opatření.  
 
Lesy ČR ubezpečují, že předmětné spory proti nim vedené rozhodně nepodcení. Věcí se bude 
na svém jednání naplánovaném na 21. 2. 2013 podrobně zabývat i dozorčí rada Lesů ČR.  
 

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 

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

Změna čísla účtu k placení dani 
Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 

Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. S touto změnou souvisí i 

změna čísla účtu k placení dani.  

Finanční úřad pro Středočeský kraj (sídlo v Praze) pod tento FÚ patří dříve Finanční 

úřady pro Dobříš, Příbram, Sedlčany, Nymburk, Rakovník, Kutná Hora, Mladá Boleslav, 

Praha – západ, Říčany, Mělník, Beroun, Benešov, Hořovice, Kladno,…Nové číslo účtu 

77628111/0710 

Předčíslí bankovních účtů FÚ 

- daň z převodu 7763 

- darovací daň 7747 

- dědická daň 7739 

- silniční daň 748 

- daň z nemovitosti 7755 

- DPH 705 

- daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 7720 
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- daň z příjmu FO podávajících přiznání  721 

- daň z příjmu FO ze závislé činnosti 713 

- daň z příjmu PO 7704 

 

Zdroj: Hospodářská komora Příbram 

 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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