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Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního 

zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy 

korun. Půjdou i na obnovu lesů 

  

Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 

3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun 

ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.  Dotaci z Programu rozvoje venkova 

bude možné získat na investice do zemědělských podniků, potravinářské projekty, preventivní 

opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin, lesnickou techniku, nebo na projekty spolupráce.   

Žádosti budou přijímány na: Operace  

 

V OP Rybářství mohou žadatelé získat dotaci například na technologický rozvoj rybářských 

podniků, jejich modernizaci, zvýšení konkurenceschopnosti, zavádění nových nebo 

vylepšených produktů nebo na zakládání organizací producentů. Celkem tak ve formě dotací 

může sladkovodní rybářství získat 136 milionů korun.  Žádosti o dotace z Programu rozvoje 

venkova i OP Rybářství mohou zájemci zasílat prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. 

října 2018.  

 Vojtěch Bílý tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční 

skladovací kapacitu 
 

V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí (Operace 

4.1.1 - Investice do zemědělských podniků) bude ÚKZÚZ vydávat potvrzení, že výstavbou 

nebo rekonstrukcí skladovací jímky nebo nádrže na kejdu nebo močůvku, žadatel splňuje 9 

- ti měsíční skladovací kapacitu na tekutá statková hnojiva. V případě, že je předmětem 

projektu výstavba nebo rekonstrukce hnojiště, že žadatel splňuje 9 -ti měsíční skladovací 

kapacitu na tuhá statková hnojiva. 

Potvrzení bude následně součástí příloh k Žádosti o platbu, podanou zemědělcem až po 

realizaci projektu. 

Pro výpočet celkové kapacity jímek nebo hnojišť se zohledňují všechny provozuschopné 

kapacity v rámci celého podniku (IČ žadatele), produkce statkových hnojiv se sčítá za 

všechny druhy a kategorie zvířat v rámci celého podniku (IČ žadatele). 

Přílohy 

 Potvrzení_ÚKZÚZ_vzor (DOC, 25 KB)  

 Návod pro výpočet plnění podmínky skladovací kapacity (PDF, 85 KB)  

 

Zdroj: ÚKZÚZ 

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

 

Ministerstvo zemědělství chce podporovat pěstování 

brambor, s tuzemskými i evropskými prostředky se nadále 

počítá 

8.10.2018 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce podpořit konzumaci i pěstování 

brambor v České republice. Mají k tomu pomoct národní i evropské zdroje. Dlouhodobým 

cílem MZe je zastavit propad ploch s bramborami a zvýšit soběstačnost České republiky v 

této komoditě.  

http://eagri.cz/public/web/file/597967/Potvrzeni_UKZUZ_vzor.doc
http://eagri.cz/public/web/file/597969/Navod_pro_vypocet_plneni_podminky_na_skladovaci_kapacitu.pdf
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„Brambory jsou v některých našich oblastech tradiční plodinou, proto je důležité jejich 

pěstování podporovat. Plochy konzumních brambor by měly dle Strategie Ministerstva 

zemědělství vzrůst do roku 2030 na 21 tisíc hektarů a plochy brambor k výrobě škrobu na 6 

tisíc hektarů. Spolu s dalšími citlivými komoditami chci jejich rozvoj podporovat,“ řekl ministr 

zemědělství Miroslav Toman. 

Letos bylo bramborami osázeno téměř 23 000 hektarů. Vlivem extrémního sucha ale pěstitelé 

očekávají slabší sklizeň. Plochy pozdních konzumních brambor v ČR dlouhodobě klesají, v 

posledních letech se ale podařilo pokles víceméně zastavit. Naopak plochy brambor pro 

produkci škrobu se v posledních letech rozrůstají. 

Pěstitelé brambor mohou především využívat podpory v rámci dobrovolné podpory vázané na 

produkci tzv. citlivých komodit (VCS). Celkově Mze poskytuje v rámci této podpory pěstitelům 

brambor 135 mil. Kč. V loňském roce tak MZe podpořilo téměř 6 000 hektarů brambor pro 

výrobu škrobu částkou 13 743 Kč/ha a přes 10 000 hektarů konzumních brambor částkou 4 777 

Kč/ha. 

Zachovány zůstanou také tradiční národní dotační programy pro brambory, ať už jde o podporu 

testování množitelského materiálu zemědělských plodin, prevence proti šíření karanténních 

bakterióz nebo podpory registrovaných odrůd polních plodin. 

V letošním roce byly navýšeny prostředky pro národní dotační program Podpora ozdravování 

polních a speciálních plodin o 25 mil. Kč na celkových 180 mil. Kč.  V rámci tohoto programu 

mohou pěstitelé brambor žádat až o 25 mil. Kč se zároveň při jednání o nové Společné 

zemědělské politice EU a vyjednávání nového finančního rámce snaží zaměřit právě na podporu 

citlivých plodin. Požaduje navýšení VCS z 15 % na 25 %. Snaží se tím naplnit strategické cíle 

MZe týkající se zvyšování soběstačnosti v komoditě brambor. 

  

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných 

plodinách v roce 2018 

11.10.2018 

 

Termín příjmu žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách 

v roce 2018 se blíží. Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018“. 

V termínu od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně bude realizován příjem žádostí na 

podprogram S.1.2. - krmné plodiny: 

Podprogram S. 1.2. - krmné plodiny: Kukuřice (kromě kukuřice na zrno), trvalé travní porosty 

(TTP), jetel a jeho směsi a vojtěška a její směsi ve vazbě na chov hospodářských zvířat. Vazba 

na chov hospodářských zvířat zohledňuje negativní dopady sucha na krmivovou základnu pro 

živočišnou výrobu, kdy výplata kompenzace je podmíněna minimálním intenzitou chovu na 

hektar. V této souvislosti MZe podmínilo vyplacení kompenzace pro kukuřici (kromě kukuřice 

na zrno), TTP, jetel a jeho směsi a vojtěšku a její směsi minimální intenzitou chovu 

hospodářských zvířat na hektar plochy, na kterou bude kompenzace poskytnuta. 

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem je vymezeno 

dvousazbové odškodnění: při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % - 

sazba ve výši 10 % normativních nákladů, u TTP 20 % při poškození v rozsahu větším než 50 

% - sazba ve výši 20 % normativních nákladů, u TTP 40 %. 

Všem potencionálním žadatelům o dotaci doporučujeme, aby se s uvedenými Zásadami 

důkladně seznámili a začali co možná nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které bude 

nutné doložit k žádosti a začali podávat žádosti na příslušná pracoviště OPŽL SZIF nejlépe od 

začátku příjmu žádostí (22. 10. 2018). 

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech 

podaných žádostí upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval 

celkový objem vyčleněných finančních prostředků. 
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Přílohy 

 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených 

suchem na krmných plodinách v roce 2018   (DOC, 335 KB) 

 Příloha A - kukuřice   (XLSX, 78 KB) 

 Příloha B - TTP   (XLSX, 346 KB) 

 Příloha C - jetel a jeho směsi   (XLSX, 148 KB) 

 Příloha D - vojtěška a její směsi   (XLSX, 101 KB) 

 

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

Ministr zemědělství: V diskusi o nastavení pravidel pro 

slevy panuje shoda, věřím, že začátkem roku budeme mít 

konkrétní výsledky 

4.10.2018 

Tisková zpráva – Aktuální situaci v potravinářském průmyslu bylo věnováno Žofínské fórum 

v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil například o českých potravinách, 

soběstačnosti, dovozu potravin a v této souvislosti také o plošném monitoringu dovozů 

vepřového masa i tepelně neopracovaných výrobků z nich. Věnoval se rovněž obchodním 

řetězcům a slevovým akcím. 

„Když se podíváme na dovozy vepřového masa, vidíme, že rok od roku stoupají. Za letošní 

první pololetí se v porovnání se stejným obdobím loňského roku dovezlo o 5000 tun vepřového 

masa více. Podobné je to i u drůbežího masa. O tom, jak to vypadá, když dovážíme například 

jablka, která jsme zde schopni sami vypěstovat v naprosto nadstandardní kvalitě, svědčí přehled 

týkající se bezpečnosti potravin. V polských jablkách byl opakovaně, celkem sedmkrát, nalezen 

buď v Evropské unii zcela zakázaný pesticid, nebo pesticid sice schválený, ale v 

několikanásobně větším množství než je povoleno,“ řekl ministr Toman. Připomněl, že naproti 

tomu při kontrolách Státní zemědělské a potravinářské inspekce z kontrolovaných šarží 

nevyhovělo necelých 10 procent z Česka, ale už 17 procent z EU a více než čtvrtina dovozů ze 

třetích zemí. 

V této souvislosti Miroslav Toman hovořil o obchodních řetězcích, které v dovozech a podílu 

českých potravin na trhu hrají velkou roli. „Snahy upravit a zprůhlednit dodavatelsko-

odběratelské vztahy jsou dlouhodobé a jejich výsledkem je i zákon o významné tržní síle, který 

jednoznačně prokázal pozitivní vliv na chování řetězců. Třeba i tím, že výrazně zlepšil dobu 

http://eagri.cz/public/web/file/599850/Zasady__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotaci_na_zmirneni_skod_zpusobenych_suchem_na_krmnych_plodinach_v_roce_2018.doc
http://eagri.cz/public/web/file/599850/Zasady__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotaci_na_zmirneni_skod_zpusobenych_suchem_na_krmnych_plodinach_v_roce_2018.doc
http://eagri.cz/public/web/file/599852/Priloha_A___kukurice.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599854/Priloha_B___TTP.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599856/Priloha_C___jetel_a_jeho_smesi.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599858/Priloha_D___vojteska_a_jeji_smesi.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599850/Zasady__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotaci_na_zmirneni_skod_zpusobenych_suchem_na_krmnych_plodinach_v_roce_2018.doc
http://eagri.cz/public/web/file/599850/Zasady__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotaci_na_zmirneni_skod_zpusobenych_suchem_na_krmnych_plodinach_v_roce_2018.doc
http://eagri.cz/public/web/file/599852/Priloha_A___kukurice.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599852/Priloha_A___kukurice.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599854/Priloha_B___TTP.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599854/Priloha_B___TTP.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599856/Priloha_C___jetel_a_jeho_smesi.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599856/Priloha_C___jetel_a_jeho_smesi.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599858/Priloha_D___vojteska_a_jeji_smesi.xlsx
http://eagri.cz/public/web/file/599858/Priloha_D___vojteska_a_jeji_smesi.xlsx
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splatnosti, což v praxi uvolnilo podle analýzy 20 až 30 miliard korun podnikatelských zdrojů, 

které byly vázány ve zboží, jestliže doba splatnosti byla místo 30 dnů 90,“ uvedl ministr Toman. 

Evropská unie letos představila Směrnici o nekalých obchodních praktikách v rámci 

potravinového řetězce. Ta dává členským státům možnost, aby na svém území stanovily 

přísnější podmínky nad rámec opatření této směrnice. Česká republika tento návrh obecně 

podporuje a při jeho projednávání je připravena podpořit i případné rozšíření seznamu praktik 

považovaných za nekalé nebo rozšíření působnosti směrnice na všechny články potravinového 

řetězce. 

Když ministr Toman hovořil o slevových akcích, zdůraznil, že jeho záměrem není je rušit, ale 

vnést do nich určitý řád. „Jen pro ilustraci, zatímco v roce 2007 se podíl zboží prodaného ve 

slevových akcích pohyboval na úrovni 30 procent, loni to bylo už přes 50 procent. Největší 

podíl zboží prodaného v akci, a to 80 procent, je u másla či vajec. Nastavení pravidel pro 

fungování slevových akcí nyní probíráme se zástupci jednotlivých obchodních řetězců, kdy se 

nabízí několik možností řešení, například snížení podílu prodeje v promo akcích nebo nastavení 

maximální výše slevy. Jsem rád, že nad nutností nastavit pravidla pro slevy panuje shoda, takže 

pevně doufám, že na začátku příštího roku již přinese tato debata konkrétní výsledky,“ řekl 

ministr zemědělství Toman. 

V části věnované nezávislosti na dovozech a českým potravinám na pultech obchodů, ministr 

zmínil nutnost posílit také konkurenceschopnost českých zpracovatelů v podobě investic do 

technologií, inovací či pro vývoj nových výrobků. Podle něj je třeba si uvědomit, že jediným 

národním dotačním titulem pro potravinářský průmysl je takzvaný DT 13, na který byla v 

posledních 6 letech vyplacena celková podpora ve výši zhruba 1,7 miliardy korun na celkem 

239 projektů, což je v porovnání se zemědělskými dotacemi částka na úrovní asi 3 %. „Těší 

mě, že se alespoň v posledních třech letech podařilo navýšit alokovanou částku na 400 miliónů 

korun, byť notifikovaná částka je na úrovni 600 miliónů korun. Pro příští rok bychom proto 

chtěli tuto částku ještě zvýšit, a to na celkových 500 miliónů korun,“ řekl ministr Miroslav 

Toman. 

 Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Přílohy 

pp prezentace (PDF, 7 MB)  

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

http://eagri.cz/public/web/file/598970/PPT___Zofin_4._10._2018.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/598970/PPT___Zofin_4._10._2018.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/598970/PPT___Zofin_4._10._2018.pdf
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Při osazování lesů novými stromky vzrostl podíl 

listnáčů 
  

Podle údajů Českého statistického úřadu majitelé lesů vysazují stále více listnaté stromy. Mezi 

nejčastěji vysazované listnáče patří buk a dub. Vyplývá to ze Zprávy o stavu lesa a lesního 

hospodářství České republiky v roce 2017, kterou schválila vláda.  Plocha obnovených lesních 

porostů za rok 2017 dosáhla 24 446 hektarů, a dlouhodobě tak vykazuje ve srovnání s 

předchozími roky vyrovnaný trend. „Naším cílem je mít druhově pestré lesní porosty, které 

budou lépe odolávat krizovým situacím, ať už jde o kůrovcovou kalamitu, nebo extrémní 

výkyvy počasí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Lesní pozemky se v České republice 

trvale rozšiřují, v roce 2017 se zvýšily o 1 809 hektarů. Plocha jehličnatých dřevin se stále 

snižuje. Nejlesnatějšími jsou Liberecký, Karlovarský a Plzeňský kraj.  Pro ochranu lesa byl rok 

2017 obzvláště nepříznivý, zejména kvůli poškození porostů kůrovcem a větrným počasím. To 

se výrazněji projevilo v suchem dlouhodobě zasažených regionech Moravy a Slezska. V České 

republice bylo evidováno 5,34 milionu metrů krychlových smrkového kůrovcového dříví, 

zatímco v roce 2016 to bylo přibližně 4,21 milionu metrů krychlových.  Ministerstvo 

zemědělství (MZe) poskytlo ze státního rozpočtu na tzv. mandatorní výdaje a služby téměř 270 

milionů korun.  Peníze šly například na letecké vápnění lesních půd, výsadbu melioračních a 

zpevňujících dřevin nebo na zpracování lesních hospodářských osnov pro menší vlastníky. 

Dalších 19 milionů korun vynaložilo MZe na obnovu lesů poškozených imisemi. Na obnovu a 

zajištění mladých porostů šlo téměř 250 milionů korun, na ekologické a k přírodě šetrné 

technologie pak 43 milionů. Na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin vynaložilo MZe 

více než 14 milionů korun. Další prostředky do lesů spolufinancuje rozpočet Evropské unie. Za 

ně je možné například budovat lesní cesty, obnovovat porosty po kalamitách nebo zalesňovat.  

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017 se věnuje také 

návštěvnosti lesa a sběru lesních plodů.  

  

Vojtěch Bílý tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zemědělská škola v Poděbradech se aktivně 

účastnila výstavy v Lysé 

nad Labem 

V termínu 4.  - 7. října 2018 probíhal na 

výstavišti v Lysé nad Labem Podzimní 

zemědělec - Náš Chov, Národní holštýnský 

šampionát, Středočeské dožínky a spoustu 

soutěží ovcí a koz.  

Pod záštitou našeho školního statku v Lysé po 

celé 4 dny tvrdě pracovali studenti ze 

zemědělské školy Poděbrady, jednalo se o 

tým 40 žáků vybraných napříč ročníky z celé 

školy. Ostatní třídy byly na výstavě pouze na 

exkurzi.  

Naši studenti po celou dobu ošetřovali a 

předváděli vystavovaná zvířata, 

zabezpečovali všechny dětské soutěže u 

Zemědělského svazu ČR a také při dožínkách 

oblékli historické polabské kroje, které jsou v 

majetku poděbradské zemědělské školy. 

Studenti, které vidíte na fotografiích, nikdy 

nebudou sedět v kancelářích, budou 

zodpovědně pracovat v zemědělství a budou 

nás živit. 

Ohromný úspěch zaznamenala zvířata z 

poděbradského školního statku. Jalovice 

466336/921 Poděbrady Natálka získala 

1.místo na Národním holštýnském 

šampionátě a kráva na 2. laktaci 384989/921 Poděbrady Dáša, která již zvítězila na Národní 

výstavě hospodářských zvířat v Brně v roce 2017. Zopakovala a ještě umocnila úspěch, když 
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na tomto národním šampionátě získala znovu 

1.místo a titul rezervní šampionky výstavy. 

Vzhledem k tomu, jak je chov v Poděbradech 

malý a ve skromných podmínkách, vybírá se z 

malého počtu zvířat, oproti nejlepším chovům 

v ČR, které mají nové stáje, věnují se nejlepší 

genetice zvířat a vybírají na výstavy z 

mnohasethlavých stád, je to obrovský úspěch. 

Na výstavišti ještě tradičně náš školní statek reprezentovalo středisko Mělník s podzimními 

květinami, výborným burčákem a samozřejmě velkou nabídkou kvalitního lahvového vína. V 

letošním roce opět um mělnických vinařů školního statku vedl k získání prestižních cen a 

zařazení školních ryzlinků do Salónu vín ČR 2018. 

Prosím o uvědomění si, jak skromné podmínky a omezené možnosti jsou v našich střediscích 

Mělník i Poděbrady, oproti moderním a zcela novým podnikatelským subjektům, se kterými 

soupeříme. O to je naše radost větší. Úspěch a kvalita není jen o byznysu, je to o lidech a o citu. 

Ing. Jan Kocmánek, ředitel Školního statku Středočeského kraje 

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

 

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem 

pícninářským si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí 

Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na 

ochranu rostlin dne 26.10.2018 

Pozvánka zde:  

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/26.10.2018_Pozvanka_rezistence_.pdf 

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

 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/26.10.2018_Pozvanka_rezistence_.pdf
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Seminář „Zemědělská prvovýroba a ekologické 

zemědělství“ 

Tisková zpráva: 10. 10. 2018 Zemědělský svaz České republiky Územní organizace 

Příbram a Beroun pořádal seminář na téma „Zemědělská prvovýroba a ekologické 

zemědělství“ dne 10. 10. 2018 v Příbrami.  

Semináře se účastnilo 25 lidí.  Cílovou 

skupinou byli zemědělští prvovýrobci a 

faremní zpracovatelé. Účastníci se 

dozvěděli od přednášející Ing. Kláry 

Vrchotové z certifikační firmy 

ABCERT o problematice živočišné a 

rostlinné výroby v režimu ekologického 

zemědělství, jak udržet ornou půdu 

v dobré kondici, co je zapotřebí ke 

vstupu do ekologického zemědělství, 

jaký je systém kontrol a komunikace 

s kontrolními institucemi, jaké jsou 

zkušenosti z kontrol. Přítomní se 

dozvěděli informace o faremním 

zpracování svých produktů, jaké je 

značení potravin v ekologickém 

zemědělství. Většina aktivně 

diskutovala a celý seminář se nesl 

v duchu zájmu o ekologické 

zemědělství. Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci Dotačního 

projektu 9.F.e. Regionální přenos informací ve spolupráci se  Zemědělským svazem územní 

organizací Příbram a Beroun.   

Prezentaci ze semináře naleznete zde: http://www.kis-

stredocesky.cz/default.asp?ids=4292&ch=657&typ=2&val=4292. Pokud chcete elektronickou formu 

právních předpisů pro ekologické zemědělství, která byla v tištěné podobě k dispozici na semináři, pošlete 

žádost na zs.pribram@c-box.cz.  

 

Foto a text: Ing. Gabriela Jeníčková, ZS ČR Příbram a Beroun 

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

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4292&ch=657&typ=2&val=4292
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4292&ch=657&typ=2&val=4292
mailto:zs.pribram@c-box.cz
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Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 

Pozemkové úpravy 
V Praze dne 9. října 2018  

 Dne 4. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 

ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy 

(dále jen „Pravidla“).  

Vzhledem k tomu, že dle Pravidel č. j. 30470/2018-MZE-14112 ze dne 13. 6. 2018 byla lhůta 

pro realizaci projektu prodloužena z 24 měsíců na 36 měsíců, byla upravena délka termínů z 24 

měsíců na 36 měsíců také v kap. 8.2. Změny v průběhu realizace projektu, bod c).  

Dále bylo upraveno preferenční kritérium „Návrh pozemkových úprav je schválen alespoň v 

jednom sousedním katastrálním území“. Body budou nyní uděleny také v případě, že sousední 

katastrální území má schválený návrh jednoduchých pozemkových úprav, včetně plánu 

společných zařízení.  

 Přílohy: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fo

patreni%2Finvestice_do_hm%2F431%2F1539157504954.pdf 

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

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

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova na období 2014-2020 – Operace 19.3.1 Příprava a 

provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

V Praze dne 5. října 2018  

  

Dne 4. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění znění 

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

venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 

místní akční skupiny.  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F431%2F1539157504954.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F431%2F1539157504954.pdf
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Tato Pravidla pro změny strategií nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu 

ministra zemědělství.  

Znění Pravidel naleznete v příloze.  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fo

patreni%2Fleader%2F1931%2F1538979718773.pdf 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

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

Oranžovou stuhu 2018 získala od Ministerstva zemědělství 

obec Svrkyně ze Středočeského kraje 

2.10.2018 

Tisková zpráva – Oranžovou stuhu České republiky 2018 v rámci soutěže Vesnice roku 

obdržela Svrkyně ze Středočeského kraje. Druhá skončila obec Borovník z Jihomoravského 

kraje a na třetím místě Neubuz ze Zlínského kraje. Všechny vítězné obce mimořádně dobře 

spolupracují s místními zemědělskými podniky. Celostátní výsledky byly 2.10.2018 vyhlášeny 

v Senátu. 

Svrkyně získala ocenění zejména za výjimečnou spolupráci s místními zemědělskými podniky, 

která zlepšuje život obce i jejích obyvatel a vedla například k výstavbě vodovodu nebo 

organizaci tradičních dožínek. Za první místo obec obdržela šek ve výši 900 tisíc korun. 

Druhé místo obdržela obec Borovník z Jihomoravského kraje. Komise u ní ohodnotila velmi 

dobré vztahy a spolupráci se soukromým zemědělcem, která spočívá v udržovacích pracích, v 

péči o vzhled obce i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí. Komise také ocenila výsadbu a 

péči o veřejnou zeleň. 

Třetí místo obsadila obec Neubuz ze Zlínského kraje. Zaujala spoluprací s farmou, která pro 

obyvatele zřídila i obchůdek. Soukromý chovatel zvěře, myslivec a včelař pořádá exkurze a 

přednášky pro školy. V obci je bohatý společenský život a jsou zachovány tradiční zvyky. 

Oranžovou stuhu uděluje Ministerstvo zemědělství už jedenáct let obcím, kterým se daří 

spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky, případně s místními dobrovolnými 

organizacemi myslivců, rybářů nebo včelařů. Společně rozvíjejí venkov, jeho tradice i sportovní 

a společenský život. Letos uplynulo 10 let od zahájení činnosti Celostátní sítě pro venkov. V 

jejím rámci se uskutečnilo mnoho seminářů, workshopů, konferencí a propagačních aktivit na 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1931%2F1538979718773.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1931%2F1538979718773.pdf
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národní i regionální úrovni. Tyto aktivity umožňují partnerům Celostátní sítě pro venkov ve 

všech regionech České republiky setkávání a výměnu informací a zkušeností. Síť se tak stala 

významným informačním zdrojem Programu rozvoje venkova. 

V letošním roce bylo na rozdíl od předchozích ročníků ocenění Oranžová stuha uděleno ve 

všech 13 krajích, a to: Albrechtice nad Vltavou (Jihočeský kraj), Borovník (Jihomoravský kraj), 

Býškovice (Olomoucký kraj), Dolní Žandov (Karlovarský kraj), Havlíčkova Borová (Kraj 

Vysočina), Holasovice (Moravskoslezský kraj), Chvojenec (Pardubický kraj), Mnetěš (Ústecký 

kraj), Neubuz (Zlínský kraj), Raková (Plzeňský kraj), Svrkyně (Středočeský kraj), Všelibice 

(Liberecký kraj), a Zlatá Olešnice (Královéhradecký kraj). 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

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

 

Dolní Němčí slaví titul "Vesnice roku 2018" 

17. 9. 2018 

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Dolní Němčí ze Zlínského 

kraje. Druhé místo patří obci Šumvald z Olomouckého kraje. Na třetí příčce se umístila obec 

Nový Kostel z Karlovarského kraje. Výsledky byly vyhlášeny 15. září 2018 na Jarmarku 

venkova v Luhačovicích za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, 

místopředsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly, zástupkyně Svazu měst a 

obcí ČR Dagmar Novosadové, zástupce ministerstva zemědělství Josefa Taberyho a 

zástupce partnera ŠKODA AUTO Miroslava Bláhy.  

Dolní Němčí v letošním roce získalo také Cenu veřejnosti. A Koláčovou cenu, za nejlepší 

domácí koláče, získala jihomoravská obec Hrušky. 

"Soutěž Vesnice roku má za sebou úspěšný čtyřiadvacátý ročník. Za dobu své existence si 

tato soutěž získala celorepublikovou prestiž. Svědčí o tom i počet přihlášených obcí, které 

každoročně chtějí poměřit "své síly" s ostatními. Význam našeho venkova je nedocenitelný 

a mě proto těší, že jsme jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, která přispívá k jeho 

zviditelnění. Vítězům, ale hlavně i všem ostatním zúčastněným velmi děkuji za odvahu, že se 

do soutěže přihlásili," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 
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Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo 228 obcí ze všech třinácti krajů 

České republiky. Nejvíc soutěžících s počtem 25 obcí bylo z Jihomoravského kraje a Kraje 

Vysočina. Naopak nejméně obcí, a to jedenáct, soutěžilo v Olomouckém kraji. Vítěz získá 

finanční odměnu ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj a osobní 

vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC, který vítězi poskytne na dva roky zdarma partner 

soutěže ŠKODA AUTO.  

Finalisté letošního ročníku soutěže:  

Jihočeský kraj - Svatý Jan nad Malší, Jihomoravský kraj - Hrušky, Karlovarský kraj - Nový 

Kostel, Královéhradecký kraj - Stěžery, Liberecký kraj - Tatobity, Moravskoslezský kraj - 

Úvalno, Olomoucký kraj - Šumvald, Pardubický kraj - Pustá Kamenice, Plzeňský kraj - 

Kamenný Újezd, Středočeský kraj - Cítov, Ústecký kraj - Kytlice, Kraj Vysočina - Vepříkov, 

Zlínský kraj - Dolní Němčí. 

Zdroj: vesniceroku.cz 

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

Informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ, ANC a  
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PPO 

Vážení žadatelé, 

jestliže jste v letošním roce požádali o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-

klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ), Platby pro horské oblasti a 

jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC) či Platby pro přechodně 

podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO) a současně jste chovali v kontrolním 

obdobní od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 koně, platí pro Vás povinnost doložit Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu Fondu elektronickou Deklaraci chovu koní 2018 (dále jen 

DCHK), jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství. 

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC! Žadatelé o poskytnutí platby ANC, 

kteří chovali koně, dokládají navíc DCHK za kontrolní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, 

tj. žadatelé o poskytnutí platby ANC dokládají na SZIF dva samostatné PDF formuláře 

deklarace chovu koní - za celý kalendářní rok předcházející roku podání žádosti, tj. za období 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zároveň za sledované období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018. 

Data pro DCHK je třeba připravit v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a odeslat je na 

Portál farmáře SZIF. Podání DCHK pak probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu 

farmáře SZIF. Řádně podaná datová sada DCHK 2018, u které proběhlo úspěšně podání, se 

nachází v IZR ve stavu „Podaná“ a má přidělené číslo jednací ve tvaru SZIF/2018/XXXXXX. 

Nejzazším termínem doručení DCHK 2018 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 

je 31. října 2018. Nedoručí-li žadatel na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 

2018, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat v rámci 

administrace dotačních žádostí 2018! 

Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke 

stažení na odkazu https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, resp. na www.szif.cz v části Jednotná 

žádost/Ke stažení. 

S pozdravem 

Ing. Josef Miškovský, Ředitel odboru přímých plateb a environmentálních podpor SZIF 

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

 

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost
https://www.szif.cz/
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Budoucnost s přehledem středních zemědělských a 

lesnických škol 

http://www.agroporadenstvi.cz/attachments/brozura_Budoucnost_s_prehledem_A5.pdf 

Zdroj: agroporadenstvi.cz 

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

 

Vážení příznivci lesa a lesnictví, 

jménem České lesnické společnosti vás srdečně zvu na dvoudenní seminář s venkovní 

pochůzkou "100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě" pořádaný ve dnech 17.-18.10. 

v Harrachově. Klimatické extrémní jevy, přemnožení biotických škůdců či imise jsou také 

součástí historie lesního hospodářství v ČR. Lesníci se pokaždé dokázali s touto skutečností 

úspěšně vyrovnat.  Jaká byla východiska? Jaká byla použita řešení? Jaká poučení si lze vzít z 

kalamit minulých? Snahu o zodpovězení těchto otázek si klade za cíl tento jedinečný seminář, 

na němž mimo jiné vystoupí prof. Vladimír Simanov či dr. Václav Cílek. S registrací neváhejte. 

Dále je spuštěno přihlašování na tradičně pořádaný seminář z cyklu "QUO VADIS 

LESNICTVÍ? - Kam kráčí těžba a doprava dříví?" pořádaný 25.10. v Brně. Cílem 

semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesní těžby a dopravnictví v ČR. 

První, dopolední blok se zabývá těžbou a dopravou dříví, a to od jejich historických kořenů, 

přes současný stav, až po možnosti jejich budoucího vývoje a inovací. Druhý blok se věnuje 

historii, současnému stavu i možné budoucí podobě lesní dopravní sítě.  

 

U příležitosti stoletého výročí vzniku Československé republiky ČLS pořádá dne 7.11. v 

Hradci Králové XXI. Sněm lesníků s názvem "Zlomové okamžiky v lesnictví za 

uplynulých 100 let od vzniku ČSR". Stoletý společensko-politický vývoj Československé a 

později České republiky prošel mnoha změnami, které měly zásadní dopad do 

obhospodařování lesů na našem území. Namátkou lze jmenovat například pozemkové 

reformy, změny ve vlastnictví lesů, vznik a vývoj státních lesů, kalamity a jejich řešení, vliv 

lesnických stavovských organizací, transformace společnosti po roce 1989, vývoj v 

hospodářské úpravě lesů, současný stav v lesnictví apod. Moderátorem akce bude ředitel 

ÚHÚL Ing. Jaromír Vašíček. 

Podrobné informace o těchto akcích a přihlašování naleznete zde. Přeji vám hodně zdaru a 

http://www.agroporadenstvi.cz/attachments/brozura_Budoucnost_s_prehledem_A5.pdf
http://cesles.cz/odborne-akce/pripravovane-akce?acm=1450_153
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těším se na vaši případnou účast! 

 

Lesu zdar! 

Zdeněk Vacek, tajemník ČLS, www.cesles.cz, +420 724 273 683 

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

 

Čerčany investovaly v uplynulých čtyřech letech téměř 150 

milionů korun 

Čerčany na Benešovsku investovaly v uplynulých čtyřech letech téměř 150 milionů korun. 

Obec mimo jiné modernizovala školu a postavila v ní novou tělocvičnu, vybudovala 

bezbariérové chodníky, postavila nový bytový dům a odpočinkový altán ve Vysoké Lhotě, 

opravila informační centrum a kapličku na návsi nebo opravila a zateplila střechu hasičské 

zbrojnice. 

„Není to zásluha jednoho člověka nebo jedné strany, ale všech zastupitelů, kteří dokázali 

konstruktivně spolupracovat,“ shrnul starosta Mgr. Martin Richter. Pyšný je na všechno, co se 

podařilo v uplynulých čtyřech letech vybudovat. Obec je bez dluhů, kromě dotací investuje 

hodně také ze svého, což je podle starosty zásluha dobrých výsledků hospodaření nynějšího i 

minulého zastupitelstva. „Těžíme do jisté míry z toho, že už nejsme malí, i když rozpočtové 

určení daní nás ještě znevýhodňuje. Jeho změna nám sice pomohla, obce naší velikosti dostaly 

aspoň něco z toho, co jim náleží, ale pořád to ještě není srovnané. Až budou dostávat všechny 

stejně, budeme žít bez problémů a nebudeme ani potřebovat dotace,“ říká Martin Richter.  

Součástí rozsáhlé modernizace základní školy byla stavba nové tělocvičny, pěti učeben a 

administrativního zázemí. Celkové náklady na stavbu a vybavení dosáhly 91 milionů korun, z 

toho 54 milionů korun pokryla dotace od Ministerstva financí, zbytek zaplatila obec ze svého 

rozpočtu. Část nákladů pomohou na základě dohod o spolupráci uhradit okolní obce, jejichž 

děti čerčanskou základní školu navštěvují. „Tělocvična a základní škola, to je věc, kterou jsme 

měli ve volebním programu přes 12 let. Jsem pyšný, že jsme se nebáli a šli jsme do toho, protože 

to byla velká věc. Podařilo se nám to realizovat za dva roky včetně projektu, získání dotace a 

stavby,“ připomněl starosta. Přístavbou se kapacita čerčanské školy zvýšila na 550 míst, školní 

družiny až na 180 míst a na 550 strávníků ve školní jídelně, což by mělo současnou poptávku 

pokrýt.  

http://www.cesles.cz/
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Na 4,2 milionu korun přišla stavba bezbariérových chodníků podél silnice II/109 a III/1094. 

Zejména první z nich, vedoucí podél frekventované silnice napříč obcí k hospici, přispěl ke 

zvýšení bezpečnosti dětí, které po něm chodí z nádraží do školy. Druhý chodník byl postaven 

v Zahradní ulici spojující Čerčany s Vysokou Lhotou. S pomocí Posázaví o.p.s. obec získala na 

stavbu chodníků dotaci 2,8 milionu korun. Na vlastní náklady pak nechala obec upravit 

centrální prostor před nádražím, kde vznikla malá odpočinková zóna – stálo to 937 000 korun. 

Připravuje se ještě stavba chodníku na sídliště – studie je hotova, nyní obec zadala projekt a 

přes Posázaví o.p.s. požádá o dotaci. „Posázaví o.p.s. nám pomáhalo už s několika projekty a 

tato spolupráce se nám osvědčila,“ dodal starosta.  

Nad prodejnou Tesco začala obec stavět nový dům s 20 byty. Do části se přestěhují klienti 

nynějšího domu s pečovatelskou službou, zbylou část obec využije pro vlastní potřebu – jako 

byty služební, startovací pro mladé rodiny nebo pro seniory. Stavbu za 32 milionů korun obec 

financuje z vlastních zdrojů, bez dotace. Dokončena by měla být ještě letos. Ve vlastní režii 

obec rekonstruovala hasičskou zbrojnici v Čerčanech za víc než 450 000 korun, do hasičské 

zbrojnice ve Vysoké Lhotě bylo investováno 20 000 korun.   

Další rozvoj Čerčan je závislý na dobudování infrastruktury, zejména čistírny odpadních vod. 

Náklady na její rozšíření jsou 49 milionů korun, od Ministerstva životního prostředí na to obec 

dostala dotaci 29 milionů korun, zbytek uhradí ze svého. Stavba by se měla začít realizovat na 

přelomu roku 2018/2019. Po dokončení rozšíření čistírny odpadních vod bude možné napojit 

na technickou infrastrukturu i další zatím neodkanalizované nemovitosti. Obec připravuje také 

výstavbu dalších chybějících vodovodních a kanalizačních řadů, nevyhovující kanalizace je 

například v ulici Na Bulánce v Čerčanech.  

Ve Vysoké Lhotě – Jerichu a v části Nového Městečka je potřeba vybudovat kanalizaci i 

vodovod, protože tamní studny vysychají. Uvažuje se o stavbě nového hlavního řadu 

napojeného na přivaděč z vodní nádrže Švihov, který by se mohl využít i v případě havárie. 

Obec na tom chce spolupracovat i se sousedními Pyšely, které mají také problém s vodou, a 

zájem mají i Nespeky.  

Obec získala od Českých drah čtyřpodlažní budovu bývalé ubytovny/nocležny. Objekt by ráda 

přestavěla na bytový dům s komerčními prostory v přízemí. Připravuje také rozsáhlou 

rekonstrukci Palachovy ulice, kde bude třeba vybudovat novou kanalizaci, elektrické rozvody, 

veřejné osvětlení, povrch a doplnit zeleň. Náklady se odhadují na 2,6 milionu korun a obec na 

to požádala o dotaci. Do nových prostor chce přestěhovat také základní uměleckou školu. 
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Plánuje také stavbu nového multifunkčního hřiště u školy a venkovní odpočinkové zóny nebo 

revitalizaci vodní nádrže u bažantnice.  

Rozvoj Čerčan limituje minimální možnost si zde pořídit bydlení, obecních pozemků je 

minimum, stejně jako soukromých stavebních parcel. Počet obyvatel se pohybuje kolem 2 800 

a za posledních 20 let se zvýšil jen asi o 50 lidí.  

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Martin Richter, starosta, tel.: 778 540 666, e-mail: starosta@cercany.cz 

Ing. Jitka Pawingerová, místostarostka, tel.: 606 648 454, e-mail: 

mistostarosta@cercany.cz 

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

 

mailto:starosta@cercany.cz
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Školy na Benešovsku mají nedostatek asistentů, 

speciálních pedagogů i psychologů 

 

Školy na Benešovsku pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků z takzvaných 

podpůrných profesí i peněz na jejich zaplacení. Nedostává se jim zejména školních psychologů 

a asistentů pedagoga. Shodli se na tom účastníci první pracovní skupiny Rovné příležitosti, 

kterou v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II správního obvodu Obce s rozšířenou 

působností Benešov pořádala společnost Posázaví o.p.s. Další setkání pracovní skupiny je 

plánováno na konec listopadu. Jeho klíčovými tématy by mělo být nejen další sdílení 

zkušeností, ale i hledání společných funkčních řešení. Nejvíce se diskutovalo o sdílení 

specialistů psychologů pro více škol. Velkým tématem bude nadále identifikace finančních 

zdrojů pro aktivity v oblasti rovných příležitostí. 

„Myslím, že stát nezaštiťuje potřeby škol tak, jak bychom si představovali a jak by to hlavně 

mělo fungovat, aby to bylo prospěšné pro děti,“ řekl ředitel Základní školy Divišov Petr Lunga. 

Setkání podle něj ukázalo, že školy řeší podobné problémy, ale každá se s nimi vypořádává po 

svém. Pro divišovskou školu jsou v současnosti klíčovými tématy asistenti pedagoga a práce s 

dětmi s odlišným mateřským jazykem. 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem zajímá i zástupkyni ředitelky Základní školy 

Týnec nad Sázavou Radku Novákovou. „Jako spolupracovnice METY o.p.s. (nezisková 

organizace podporující cizince ve vzdělávání a pracovní integraci) mám velký zájem na tom, 

aby se tato bariéra co nejvíc snižovala a odstraňovala,“ uvedla. Přínos pracovní skupiny vidí 

zejména ve sdílení a výměně zkušeností. „Pozitivní zkušenosti nás posunou a negativní poučí,“ 

shrnula Radka Nováková. Upozornila zároveň na nejednotnost výkladu termínu rovné 

příležitosti. Bude proto podle ní důležité v první řadě vydefinovat tento pojem, tedy co si pod 

ním kdo představuje a hlavně jak ho naplnit ve školách.  

Podle vedoucí pracovní skupiny Rovné příležitosti Martiny Kaděrové, výkonné ředitelky 

informačního centra o vzdělávání EDUin o.p.s, bylo setkání přínosné. „Účastníci přednášeli své 

praktické potřeby, které v jednotlivých školách jsou, měli možnost sdílet příklady dobré praxe 

i příležitost upozornit na to, co je potřeba změnit. Dospěli jsme ke společným výstupům, které 

se teď budou analyzovat a promítnou se do další činnosti pracovní skupiny i Posázaví o.p.s.,“ 

konstatovala. Důležité bude podle ní zajistit finance na podpůrné profese ve školství, mimo jiné 
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asistenty a speciální pedagogy, poptávku po školních psycholozích by bylo možné řešit 

sdílením této služby více školami. 

Místní akční plán vzdělávání II podporuje spolupráci, sdílení zkušeností, plánování a 

identifikuje také potřeby vzdělávacích zařízení v regionu ORP Benešov. Zařazení projektů do 

přehledu investičních priorit je předpokladem, aby na ně školy mohly žádat o dotace z 

evropských a národních zdrojů. Vedle aktualizace MAP I (tzv. analytické části) má MAP II 

také část implementační neboli projektovou. Ta se zaměřuje na tři hlavní oblasti: vzdělávání 

pedagogů, komunikace/sdílení zkušeností a děti a region. Kromě seminářů počítá s letními 

školami pro pedagogy, zábavně edukativními pořady pro mateřské a základní školy a 

exkurzemi v regionu. Projekt je plánován na 4 roky, od září 2018 do srpna 2022. 

Jaroslava Tůmová 

 

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com 

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

 

 

 

 

                        ve spolupráci se ZS ČR, územní organizací Rakovník a Kladno 

                       a Okresní agrární komorou Rakovník Vás zvou na seminář 

              Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice   

                     Rady 91/676 EEC (nitrátová směrnice) v České republice 

                     a aktuální právní aspekty vlastnických a uživatelských vztahů 

                                                        k půdě                

                                                    který se koná 

17. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Lubenská, Rakovník 

 

Přednášejí:  

Ing. Jan Klír, - poradce v registru MZe ČR 

JUDr. Stanislav Marchal – právní oddělení ZS ČR 
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Program semináře: 

 

1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu 
Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice 

2. Vztah obecného nařízení EU o zpracování osobních údajů GDPR k vlastnickým a užívacím 
vztahům k půdě a předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí, které nabylo účinnosti 
dne 1.1.2018. 

 

Organizační zabezpečení:   

Ing. Hana Vacková, ZS územní organizace Rakovník a Kladno 

Ing. Marie Sládková, OAK Rakovník 

 

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti. 

 


