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METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH
AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ 2014-2020
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/opatreni/l
eader/1481792777866/1611905860784.pdf

Zdroj: MZe

Výzva k předkládání propagačních programů
pro zemědělské produkty
V Praze dne 29. ledna 2021. Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů pro
programy na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Celkem je
na spolufinancování programů k dispozici 182,9 mil. EUR. Evropská komise přispívá úspěšným
žadatelům 70 – 85% z celkových nákladů programu. V letošním roce je kladen zvláštní důraz
na propagaci produktů a zemědělských metod, které přímo podporují cíle Zelené dohody pro
Evropu, jako jsou ekologické produkty, udržitelné zemědělství a propagace čerstvého ovoce a
zeleniny se zaměřením na zvýšení jejich konzumace v souvislosti s vyváženým a zdravým
stravováním. Programy mohou dále být zaměřeny na informování spotřebitelů v EU i ve světě
o systémech a značkách EU v oblasti kvality potravin, jako je chráněné označení původu
(CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS), jakož i
produkty ekologického zemědělství. Mohou také propagovat vysoké bezpečnostní a
kvalitativní standardy produktů z EU, jakož i jejich bohatou rozmanitost. Programy ve třetích
zemích by měly být zaměřené na země s vysokým růstovým potenciálem, jako je Jižní Korea,
Japonsko, Mexiko a Kanada. Očekává se, že vybrané kampaně zvýší konkurenceschopnost a
spotřebu zemědělsko-potravinářských výrobků EU, zvýší jejich profil a zvýší jejich podíl na trhu
v těchto cílových zemích.
Kdo a jak může požádat - klikněte zde

Zdroj: SZIF
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Ministerstvo zemědělství zahájí příjem
žádostí o dotace na údržbu kulturních a
venkovských prvků
29.1.2021
Ministerstvo zemědělství zahájilo o půlnoci z 31. ledna na 1. února 2021 příjem žádostí o
dotaci v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Příjem žádostí bude do půlnoci 19. února 2021 nebo do vyčerpání rozpočtu. Tento program je
určen ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic.
Pro rok 2021 je připraveno celkem 30 milionů korun, které jsou určeny například na opravu
kapliček, zvoniček, křížů, křížových cest, božích muk, soch a hřbitovů. Objekt musí být v obci
do 2 000 obyvatel, případně v obci do 5 000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které
žije méně než 500 obyvatel. Dotaci na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků mohou
využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci
staveb či pozemků. Výše dotace je od 15 do 200 tisíc korun. Žádost se podává elektronicky
prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně v listinné podobě na MZe.
Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.

Certifikace konzumních brambor v režimu
kvality Q CZ zahájena
Vydáno: 28.1.2021

Poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od
uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli, ale i sledování systému pěstování
konzumních brambor, které povedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů, to vše
zajišťuje certifikace „Q CZ“. Od počátku letošního roku až do 30. dubna mohou pěstitelé a
zpracovatelé konzumních brambor podat žádost o certifikaci.
Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
zajištěním certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ.
Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, která je dána sledováním
nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Systémem certifikace je současně sledována
tzv. dohledatelnost produktu, tedy stav, kdy lze zpětně dohledat historii produktu od uvedení
na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Cílem je i podpořit a motivovat české pěstitele brambor
k rozšíření produkčních ploch.
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Samotnému procesu „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“
předcházely akreditace Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský
svaz, z. s., a akreditace Certifikačního orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace
produktů,
ÚKZÚZ.
Předmětem certifikace jsou tři skupiny produktů, označených B1, B2 a B3:
B1 - Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ, které nebyly pěstovány pro
výrobu škrobu nebo sadby.
B2 - Konzumní brambory zabalené nebo upravené nebo zabalené i upravené v režimu
kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich
prodejem, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené.
B3 - Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ.
Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující brambory - hranolky a lupínky
z brambor.

Součástí certifikace je sledování systému pěstování konzumních brambor, zahrnujícího
osevní postup v předcházejících dvou letech, dávku hnojení organickými hnojivy a s tím
související snížení dávky průmyslových hnojiv a též použití biologicky odbouratelného
přípravku
proti
mandelince
bramborové při prvním postřiku.
U produktů B2 a B3 se současně sledují
i rezidua pesticidů a množství těžkých
kovů - olova a kadmia. U produktů B3 se
sleduje
obsah
akrylamidu.
Všechny tyto kroky vedou k zajištění
vysoké kvality uvedených produktů a
zároveň k potravinové bezpečnosti
spotřebitelů. Do budoucna lze
předpokládat, že do systému certifikace kvality mohou být zařazeny i další komodity.
Pěstitelé a zpracovatelé, kteří projeví zájem o certifikaci svých produktů, mají možnost podat
žádost do 30. dubna 2021. Veškeré informace týkající se certifikace, včetně žádosti, jsou
dostupné na www.ukzuz.cz - „Certifikace produktů“.
Držitelé Certifikátu kvality B1 - B3 mohou následně požádat Ministerstvo zemědělství o vydání
trojice ochranných známek pro své certifikované produkty.
Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642
Zdroj: ÚKZÚZ
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Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v
ochraně lesa
V České republice je pro použití v lesním hospodářství povoleno zhruba 300 přípravků
na ochranu rostlin. Avšak těch „významných“ je cca 20–30, ostatní jsou používány
minimálně nebo vůbec ne (výjimkou jsou lesní školky, kde je spektrum využitelných
přípravků širší, ale aplikované objemy jsou velmi nízké). Přestože lesy pokrývají
přibližně jednu třetinu našeho území, spotřeba přípravků v přepočtu na použité účinné
látky se dlouhodobě pohybuje kolem 0,5 % spotřeby v ČR. Dominantní jsou přitom
repelenty a následně herbicidy.
Zpřísňování kritérií pro posuzování použitelnosti jednotlivých účinných látek vede k tomu, že
některé běžně používané přípravky nesplňují zpřísněná kritéria a jejich registrace je ukončena.
Problémem je náhrada, která paradoxně vede ke zvýšené spotřebě a také k používání přípravků,
jejichž ekotoxikologické vlastnosti bývají i horší než u přípravků s ukončenou možností
použitelnosti (zatím nebyly přehodnoceny). Bez přípravků na ochranu rostlin se neobejdeme, a
to zejména v současné kůrovcové kalamitě. Je třeba efektivně asanovat kůrovcové dříví, je
nutné zajistit zalesnění holin, kde může být klíčovým faktorem zabuřenění, a v neposlední řadě
je nutné i zajistit kultury před intenzivním poškozováním zvěří. Tento seminář by měl přispět
k zvýšení povědomí o problémech s dostupností přípravků na ochran rostlin, které budeme
muset v krátké době řešit, a to z různých úhlů pohledu.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.
Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l4/2019.
Odborná akce proběhne online formou, účastníkům bude zaslán odkaz na webový seminář.
Členové ČLS a studenti použijte slevový kód "CLS".
Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství
Více zde: Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa-Webový seminář | ČESKÁ
LESNICKÁ SPOLEČNOST (cesles.cz)
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Význam agrotechniky v integrované ochraně
rostlin - webinář
Vydáno: 22.1.2021

Zveme Vás na webinář zaměřený na vliv agrotechniky v integrované ochraně rostlin, který se bude
konat dne 24. 2. 2021. Webinář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin
z předchozích let.
Letos je naším cílem představit zemědělské praxi, ale i veřejnosti, rozdílné přístupy k agrotechnice
z méně diskutovaného pohledu integrované ochrany.
Předběžný program přednášek


Vliv různého zpracování půdy a způsobu pěstování polních plodin na početnost škůdců a
užitečného hmyzu.



Vliv agrotechnických opatření na změny zaplevelení.



Optimalizace výběru vhodného zpracování půdy a volby agrotechnické lhůty pro setí, precizní
zemědělství.



Otázka vlivu agrotechniky na další škodlivé organismy.



Fungování agrotechnických zásahů v praxi
a další

Informace k organizaci webináře a finální program brzy zveřejníme.
Vaši účast je potřeba potvrdit na email eventy@ukzuz.cz nejlépe do 15.2.2021.
Uvítáme když připojíte i Váš dotaz k tématu.
Těšíme se na online setkání!
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Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 2020 na rok 2021
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/opr2014/zakladni_i
nformace/harmonogram/1610609196491.pdf
Zdroj: MZe

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou
podmíněnosti platný pro rok 2021
23.12.2020

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021.
Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné
registraci provozovatele potravinářského podniku.
ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021
Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:
DZES 3 a) Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a
životního prostředí:
U standardu DZES 3a dochází nově k hodnocení předložení aktuálních schválených havarijních
plánů dle § 39 zákona o vodách do hodnocení standardu. V praxi to bude znamenat, že fyzické
nebo právnické osoby, které jsou uživateli závadných látek a s těmito látkami zachází ve větším
rozsahu nebo s těmito látkami zachází tak, že je to spojeno se zvýšeným nebezpečím pro
povrchové nebo podzemní vody, budou i pro účely hodnocení standardu DZES 3a povinny
disponovat schváleným plánem opatření pro případ havárie na základě ustanovení §39 zákona
o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků.
V návaznosti na výše zmíněnou úpravu došlo k úpravě hodnocení ostatních částí tabulky
včetně rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.
DZES 3 c) Skladování závadných látek v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a
životního prostředí:
Úprava způsobu hodnocení standardu DZES 3c představuje zpřesnění hodnocení rozsahu v
návaznosti na § 39 odst. 5 zákona o vodách. V rámci zpřesnění hodnocení je nově zahrnuta
také kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů.
Rozšíření možností konstatování znečištění v rámci hodnocení závažnosti DZES 3c umožní
zohlednit i případy podnětů ze strany ČIŽP nebo Policie ČR – na základě fotodokumentace
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apod., v rámci kterých bylo znečištění prokázané. V těchto případech nemusí být, vlivem
časového zpoždění kontroly vedené následně ÚKZÚZ, únik závadných látek nebo znečištění
viditelné proto, že bylo jinými orgány již dříve prokázáno.
Pro zajištění přesnosti hodnocení došlo zároveň rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.
DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:
Od roku 2021 se již podmínka standardu bude vztahovat na DPB s kulturou standardní orná
půda i mimo erozně ohrožené plochy.
Výjimka k omezení plochy jedné plodiny vztahující se na DPB, na které byla podána žádost k
podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření, a to i pro navazující tato opatření, a na kterém
byly ve vegetačním období podmínky předepsané pro tato podopatření je pro rok 2021
omezena jen na určitou velikostní kategorii dílů půdních bloků do 40 ha.
Pro DPB nad 40 ha se závazkem podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky
chocholaté platí, že výměra plochy pod těmito podopatřeními musí činit minimálně 5 %
výměry dílu půdního bloku, aby výjimka mohla být uplatněna.

Povinné požadavky na hospodaření:
Upraveno je znění požadavku PPH 1/3 – „Byl dodržen maximální limit 170 kg
N/ha/hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti, v
použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského
podniku?“ v souladu se zněním novelizovaného § 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Upraveno je znění požadavku PPH 4/9 – „Jsou krmiva skladována odděleně od chemických
látek, odpadů nebo zakázaných látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje
zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necílovými zvířaty nebo křížové
kontaminace jiných krmiv?“ s ohledem na úpravu vymezení požadavků v Příloze III nařízení
(EU) č. 1306/2013 kontrolní bod nezahrnuje požadavek na čistotu skladů a opatření k hubení
škůdců.
Návazně na změnu požadavku je upraveno jeho hodnocení.
Upraveno je znění požadavku PPH 10/2 – „Byl aplikovaný přípravek použit v souladu s účelem
jeho povoleného použití?“, které se přizpůsobuje širšímu použití požadavku a neomezuje se
pouze na aplikaci hodnoceného přípravku do plodiny v souladu se zněním článku 91 nařízení
(EU) č. 1306/2013.
Návazně na změnu požadavku je upraveno jeho hodnocení.
Úprava byla provedena pro hodnocení trvalosti požadavku PPH 13/1, kterým je požadován
dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata v rámci požadavků
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welfare zvířat. Hodnocení porušení tohoto požadavku ze strany Státní veterinární správy má
tak vždy trvalý charakter.
Přílohy


Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021



Informace k registrační povinnosti SZPI

(PDF, 2 MB)

(PDF, 317 KB)

Zdroj: MZe

Jak získat zahraniční pracovníky do českého
zemědělství, potravinářství a lesnictví?
11.1.2021

V souvislosti s nutností včasného získávání zahraničních pracovníků pro novou sezónu roku
2021 zpracovalo Ministerstvo zemědělství přehledný seznam možností, které v této oblasti
aktuálně mají české firmy podnikající v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví.
Tento přehled by měl být pomocným vodítkem pro podnikatele při jejich rozhodování o
nejvhodnějším nástroji pro získání zahraničních pracovníků.
Vzhledem k předpokladu pokračujícího omezení přeshraničního pohybu i v roce 2021
doporučuje Ministerstvo zemědělství českým subjektům využívat dlouhodobé pobytové
tituly, zejména pak Mimořádné pracovní vízum.
Přílohy


LEAFLET - možnosti víz

(PDF, 435 KB)

Zdroj: MZe

VYHLÁŠENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH HOSPODÁŘŮ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
Ocenění Zemědělský hospodář Středočeského kraje pro rok 2020 získaly čtyři firmy a jeden
školní zemědělský podnik. Kvůli koronavirové pandemii se letos ceny neudělovaly během
Středočeských dožínek v Lysé nad Labem, ale 16.12.2020 v sídle krajského úřadu.
Ocenění letos získaly tyto společnosti:
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Agrofarm Šípy spol. s.r.o., okres Rakovník
Zemědělské obchodní družstvo Potěhy, okres Kutná Hora
ZAS Bečváry, a.s.
Rolnická společnost a.s., Pavlovice,
Školní zemědělský podnik Lány

Zdroj: Středočeský kraj

OCENĚNÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE STŘEDOČESKÝ
ŠUPINÁČ 2020
Dne 8. 12. 2020 v budově Středočeského kraje byli radní pro oblast životního prostředí a
zemědělství Mgr. Janou Skopalíkovou slavnostně vyhlášeni výherci soutěže Středočeský
šupináč 2020.






1. místo: Tomáš Korda – úlovek: kapr obecný o délce 94 cm a hmotnosti 17,2 kg –
cena: poukázka na nákup rybářského sortimentu v hodnotě 15 000 Kč a celosvazová
povolenka na rok 2021
2. místo: Jan Macháček – úlovek: bolen dravý o délce 70 cm a hmotnosti 4,18 kg –
cena: poukázka na nákup rybářského sortimentu v hodnotě 10 000 Kč a krajská
povolenka na rok 2021
3. místo: Martina Badová – úlovek: kapr obecný o délce 86 cm a hmotnosti 14 kg –
cena: poukázka na nákup rybářského sortimentu v hodnotě 5 000 Kč a krajská
povolenka na rok 2021

Ocenění na místě převzali z rukou Dušana Hýbnera, předsedy ČRS – Středočeského územního
svazu, povolenky na rok 2021 a drobné upomínkové předměty.
Zdroj: Středočeský kraj
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Fond obnovy venkova 2021-2024: 578
milionů korun
26. ledna
Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova, který patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí, středočeští
zastupitelé schválili. „Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období bude činit 578
milionů korun. V letošním roce tak budou moci žadatelé čerpat prvních 50 milionů korun,“ říká
náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Žádosti je možno podávat od
1. dubna 2021 od 9:00 do 28. června 2024 do 14 hodin.
Tento fond patří dlouhodobě k těm, o něž mají obce enormní zájem. „V případě vyššího zájmu jsem
připraven ve druhé polovině roku navrhnout navýšení alokace tohoto fondu,“ doplnil Věslav Michalik
a připomněl, že spoluúčast žadatelů o dotaci byla snížena z 20 % na 15 %. „Snažíme se tím obcím
pomoci v době, kdy v důsledku přijatého daňového balíčku budou hospodařit v následujících letech s
menším objemem daňových příjmů,“ zdůraznil.
Žadatelé budou moci podat v rámci Programu až tři žádosti. Dotaci bude možné poskytnout na
projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o
projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech
oblastech: 1. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících
zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování
ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c)
občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu,
sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a d) veřejná prostranství.
Dotace se bude poskytovat do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů
projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %.
Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova bude nyní zveřejněn na úřední desce kraje od 15. 2. 2021 do 28. 6. 2024 způsobem,
který umožňuje dálkový přístup.
Zdroj: Středočeský kraj
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