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Semináře
ve Středočeském kraji
vzhledem k aktuálnímu stavu v souvislosti s rychle se šířícím
onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem, se ruší
všechny vzdělávací akce v 1.pol. 2020 ve Středočeském kraji,
které pořádá KIS Středočeského kraje, Mze, SZIF, Zemědělský
svaz a Agrární komora.

Prezentace ze seminářů ve
Středočeském kraji
 Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace
směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České
republice. Ing. Klír vám všem připravil pro samostudium
prezentaci, kterou měl ve Vlašimi.
Prezentace č. 1 ZDE
Prezentace č. 2 ZDE
Prezentace č. 3 ZDE
 Dotace 2020 Jednotná žádost, semináře zrušeny bez
náhrady. Zde je pro vás připravena prezentace ZMĚNY
2020 - PŘÍMÉ PLATBY A PODMÍNĚNOST:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/d
okumenty_ke_stazeni/platby_na_zaklade_jz/saps/15840892
15752.pdf
Připravujeme pro vás videoprezentaci k Jednotné žádosti,
odkaz zašleme mailem.

Prezentace ze seminářů ve
Středočeském kraji

V Kutné Hoře a v Příbrami se uskutečnil v roce 2020
seminář na téma „Přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně dle § 57 - zelená nafta - od zdaňovacího
období leden 2019, roční (Spotřeba dle normativů)“
Prezentace Ing. Kumšty je zde: https://www.kisstredocesky.cz/attachments/Prezentace-Zelená-nafta2020.pdf
Nebo na stránkách www.kis-stredocesky.cz

Prezentace ze seminářů ve
Středočeském kraji
 p. Jiří Kumšta vydal aktualizovanou prezentaci k DZES
7D a DZES 5
Odkaz na prezentaci zde: https://www.kisstredocesky.cz/attachments/DZES-7d-LPIS-Aktualizace13.3.2020.pdf
 28. 1. 2020 se v Příbrami konal seminář na téma:
Management odchovu telat v současných
podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu
Odkaz na 6 prezentací zde: https://www.kisstredocesky.cz/tema/poradenstvi/prezentace-zeseminaru/

Ministr Toman: Musíme udržet
chod zemědělství a
potravinářství, pro nadcházející
měsíce je to zásadní
23.3.2020 Tisková zpráva – Produkce a výroba potravin je naprosto zásadní
pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru. Ministerstvo
zemědělství (MZe) chce proto zachovat veškeré dotační programy
v nezkrácené výši, připravuje také nové nástroje, které pomohou udržet české
zemědělství v chodu. Případné utlumení výroby by mohlo mít důsledky pro
dostupnost potravin v České republice, ale i pro dostupnost surovin na výrobu
dezinfekcí.
„Tuzemské zemědělství a potravinářství nabývá v současné krizové situaci
ještě více na významu. Jde o strategické sektory, které musíme za každou
cenu udržet v chodu, případné zastavení výroby mléka, masa či nezaložení
letošní úrody by mělo zásadní důsledky pro dostupnost potravin v České
republice,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Aby k tomu nedošlo, je podle ministra nezbytné zachovat veškeré plánované
podpory pro všechny sektory v původně plánované výši. Pro zemědělství a
potravinářství připravuje MZe výrazné navýšení finančních prostředků u
existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu. Navýšit chce také národní financování u Programu rozvoje venkova.
„Všechna tato opatření směřují k udržení zemědělské a potravinářské výroby,
nemůže být řeč o nějakém dorovnávání ztráty. Je třeba si uvědomit dopady,
které může utlumení zemědělství mít i na odvětví, které si s ním spojí málokdo.
Třeba pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová produkce lihu z cukrové
řepy,“ uvedl ministr Toman.

Udržení dostatečného financování se týká rovněž lesního hospodářství,
přerušení podpor pro vlastníky lesů by mohlo způsobit nevratné škody a
výrazně zhoršit boj proti kůrovci.
„Po vládě budu chtít uvolnit v rámci již schváleného programu na pomoc
nestátním vlastníkům lesů zbývající prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud
nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám ekologická katastrofa, ze
které se nevzpamatujeme dlouhé roky,“ upozornil ministr Toman.
MZe v souvislosti s nouzovými opatřeními ohledně šíření koronaviru monitoruje
situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak
sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě jiných opatření ministr Miroslav Toman s
rektory zemědělských univerzit vyzval studenty, aby se zapojili do prací v
zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.
Zemědělcům Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace
pomáhají také posunutím některých termínů podání žádostí či omezením
množství kontrol.
MZe také spustilo infolinku pro veřejnost a podnikatele. Na čísle 221 814 595
odpovídá na dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s rezortem. Infolinka je
v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje
mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr Toman: Přijímáme opatření na
pomoc zemědělcům, prodlužujeme
například termíny u projektů a žádostí,
omezujeme a zjednodušujeme
kontroly
19.3.2020
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) denně monitoruje situaci v zemědělských a
zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě
jiných opatření například prodlouží termíny podávání žádostí a dokumentace projektů a
zjednoduší a sníží počet kontrol. MZe také připravuje balíček opatření na pomoc
zemědělcům. Pracovníci Ministerstva a podřízených organizací se snaží v této situaci ulehčit
zemědělcům práci. MZe na telefonním čísle 221 814 595 spustilo infolinku pro veřejnost a
podnikatele. Je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje
mailová adresa krizovalinka@mze.cz.
„Vzhledem k tomu, že zemědělci musí pracovat ve ztížených podmínkách, chceme jim
pomoct úpravou některých termínů pro podávání žádostí a projektů. Také snížíme a
zjednodušíme kontroly. Evropská komise mimořádně posunula termín podání Jednotné
žádosti 2020 o měsíc, tedy do 15. června, a to všem zemím, které o to požádají. My na
Ministerstvu k tomu připravíme potřebnou legislativu. U opatření Společné zemědělské politiky
požádáme Evropskou unii o snížení míry kontrol o padesát procent,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman.
MZe také připravuje balíček opatření na pomoc zemědělcům, který se bude týkat například
možnosti odkladu splátek u stávajících komerčních úvěrů a vytvoření nových programů v
rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Možné je také
rozšíření programů v rámci Programu rozvoje venkova a diskutovat chce MZe rovněž o
možnosti snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zemědělce.
V rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty
pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělávací akce
a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o
12 měsíců. U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) prodloužíme lhůtu
pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do
31. srpna. 2020.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připraven operativně telefonicky konzultovat s
žadateli případné komplikace s doplňováním dokumentů a další administrativní podmínky.
Požadované změny termínů předložení Žádosti o platbu žadatelé hlásí standardním
postupem elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.
U 9. kola, které má proběhnout 7. až 28. dubna a týká se vzdělávání a krátkých
dodavatelských řetězců, zatím vzhledem k rozsahu a charakteru projektů žádné změny
nejsou třeba.
Dále bude prodloužen příjem žádostí na Místní akční skupiny (MAS) a termín předložení
žádostí po administraci na MAS na RO SZIF (nad rámec schválených výzev SZIF) tak, aby
žádosti na SZIF byly předloženy nejpozději do 31. října 2020.
V rámci 17. výzvy Operačního programu (OP) Rybářství bude příjem žádostí o podporu v
dubnu 2020 řešen dle aktuální situace, a pokud bude nutné tak lze uvažovat o prodloužení
termínů o dva týdny. U Operačního programu Rybářství prodloužíme lhůty pro předložení
konečné dokumentace k výběrovému řízení, ze současných 12 týdnů na 24 týdnů u projektů
z 16. výzvy OP Rybářství. Prodloužení maximálních lhůt pro předložení žádostí o platbu,
hlášení o změnách a průběžných a závěrečných zpráv o udržitelnosti bude řešeno
individuálně s žadateli.
Od 16. března 2020 jsou pozastaveny kontroly na místě. U projektů budou kontroly na místě s
žadateli konzultovat pracovníci RO SZIF individuálně.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství vyzývá
studenty: Přijďte pomoct i
zemědělcům
17.3.2020
Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s rektorem České
zemědělské univerzity v Praze Petrem Skleničkou, rektorkou Mendelovy
univerzity v Brně Danuší Nerudovou a rektorem Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích Tomášem Machulou se dnes obrátili na studenty
oborových vysokých škol. Ve společném prohlášení je vyzvali, aby se
zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.
„Jsem rád, že jsme se s rektory dohodli. Pro české zemědělce a pro zajištění
úrody v letošním roce je to velice důležité. Studenti nám mohou velmi
pomoci například při založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu, která nás
čeká za pár dní, a bezpochyby při takzvaném jarním drátkování na
chmelnicích. Ostatně jejich prarodiče na tyto chmelové brigády jezdili a
jejich pomoc byla zásadní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Na jižní Moravě pociťuje už nyní nedostatek pracovníků řada firem. Týká se
to například sadby zeleniny. „Jsme zemědělsky laděná univerzita a naši
zemědělci a lesníci vinou uzavření hranic čelí nedostatku pracovních sil,
které na sezónní práce jezdily například z Ukrajiny. Proto zřizujeme mail
pomaham@mendelu.cz, přes který se mohou od zítřka hlásit dobrovolníci
na výpomoc v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovolníky pak
nasměrujeme prostřednictvím jednotlivých profesních svazů do
potřebných firem,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše
Nerudová. Pomoc se podle ní týká i lesnictví, které je stále silně zasažené
kůrovcovou kalamitou.

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských univerzit podepsali společné
prohlášení, v němž uvádějí, že si jsou vědomi současné situace, kdy je
velice obtížné zajistit dostatečné pracovní síly pro některé sezónní práce.
Proto vyzývají především studenty zemědělských vysokých škol, aby se
aktivně zapojili do pomoci celému sektoru.
Všechny tři univerzity k tomu účelu zřídí kontaktní místa, která budou
aktivně propojovat zájemce ze stran studentů se zemědělskými subjekty,
které práci poptávají.
Kontaktní osoby:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail: bartos@zf.jcu.cz, tel: 387 772 931,
608 167 446
Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Jiřina Studenková, e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz,
tel.: 545 135 199, 773 207 777
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Přemysl Gubani, e-mail: careercenter@czu.cz, tel.: 776 783 129
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Přílohy: http://eagri.cz/public/web/file/647790/Spolecne_prohlaseni.pdf

VIDEO: Tisková konference - zajištění
nepřerušovaných dodávek potravin a
zajištění zdraví při jejich výrobě a
distribuci
16.3.2020 Tisková konference Zemědělského svazu ČR,
Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a cestovního
ruchu. Tématem je zajištění nepřerušovaných dodávek
potravin a zajištění zdraví při jejich výrobě a distribuci.
Podle aktuálního průzkumu může mít problémy se
zajištěním produkce z důvodu náhlého nedostatku
pracovníků až 2/3 producentů. Na tiskové konferenci
vystoupili předseda ZSČR Martin Pýcha a prezidentka
PKČR Dana Večeřová.
Video zde: https://www.zscr.cz/clanek/video-tiskovakonference-zajisteni-neprerusovanych-dodavekpotravin-a-zajisteni-zdravi-pri-jejich-vyrobe-a-distribuci4892
Zdroj: Zemědělský svaz ČR

Často kladené otázky
seznam otázek a odpovědí v
souvislosti s koronavirem
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyservis/aktuality/koronavirus/castokladene-otazky/
Zdroj: Mze

Rozhovor s ministrem
zemědělství Miroslavem
Tomanem dne 24.3.2020
na ČT24
 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857interview-ct24/220411058040324

Průvodce zemědělce
Kontrolou podmíněnosti
platný pro rok 2020
Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího
období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP).
Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u
požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou
platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby
zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich
účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce
vydávána v tištěné formě a ani distribuována na
regionální pracoviště SZIF.
 http://eagri.cz/public/web/file/647734/Prirucka_CC_2
020_verze_16_3_2020_web_final.pdf
Zdroj: MZe

PGRLF přijímá opatření na
podporu českých zemědělců
Praha, 24. březen 2020
Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. přijala
opatření k podpoře zemědělců, jejichž podnikání je ohroženo v
souvislosti se současnou krizovou situací související s šířením nákazy
COVID-19.
Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si je
vědoma nastalé situace na českém trhu, a s tím spojenou potřebu
českého zemědělství. PGRLF se proto ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství zapojilo do větší podpory tohoto klíčového sektoru a
přijalo níže uvedená opatření. „Vzhledem k tomu, že produkce a
výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace
kolem pandemie koronaviru, přicházíme s nástroji, které pomohou
udržet české zemědělství v chodu. Je například nezbytné zachovat
veškeré plánované podpory pro všechny sektory v původně
chystané výši. Pro zemědělství a potravinářství jsme připravili výrazné
navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. „Chceme maximálně vyjít vstříc našim
klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme
individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce
eliminovat negativní dopady na jejich podnikání. Pro tyto účely
bude pro rok 2020 z Ministerstva zemědělství navýšen rozpočet
společnosti PGRLF o 1 mld. Kč,“ dodal předseda představenstva
PGRLF, Vladimír Eck. V tomto ohledu bude společnost PGRLF v
odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u
stávajících komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou
podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi
úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu
splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt
uvedených v pravidlech programu. V případě úvěrů poskytnutých
přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav
peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů,
a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů
poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.
Veškeré žádosti klientů je možné podat elektronicky a budou
individuálně posouzeny.
Mgr. Barbora Šenfeldová PR manager

PRACOVNĚPRÁVNÍ
DESATERO BOJE S
KORONAVIREM
https://www.zscr.cz/media/upload/1584958458_desater
o-tabulkampsv.pdf

Zdroj: MPSV

VIDEO: Tisková konference Šetření vlastnictví zemědělské
půdy
11.2.2020 Zemědělský svaz ČR realizoval šetření o
vlastnictví zemědělské půdy. Členové ZSČR přímo vlastní
20 % jejich výměry a dalších 27 % mají pronajato od
svých podílníků. Nejen o šetření, ale také o skutečném
stavu zemědělské půdy je tisková konference ZSČR.
Odkaz na video zde: https://www.zscr.cz/clanek/videotiskova-konference-setreni-vlastnictvi-zemedelske-pudy4840
Zdroj: Zemědělský svaz ČR

Praktická příručka: Zpracování
a odbyt masa z farmy

Zde se nachází celá brožura:
https://www.szif.cz/cs/CmDocume
nt?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_
ke_stazeni/eafrd/csv/publikace/15
83938977494.pdf

Videa o zemědělství
1.a 2. díl Mýty a pověry jsou v Magazínu 1/2020 na
odkazu zde https://www.kisstredocesky.cz/tema/informacni-magaziny/

Nové díly:
Mýty a pověry o zemědělství 3 Prostředky na ochranu
rostlin
https://www.youtube.com/watch?v=jUD1L_MK5W0
Mýty a pověry o zemědělství 4 Hovězí maso 2020
https://www.youtube.com/watch?v=kWLzUYmQmLE
Mýty a pověry o zemědělství 5 Mléko
https://www.youtube.com/watch?v=9pWKQSb36fQ
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