
1 
 

 

Informační magazín č. 2/2021 
                                                                                                                                                                                      18. 5. 2021 

 

Informační magazín vydává Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. Poštovní 4, 261 01 Příbram V 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 
Informace o našich akcích najdete na Instagramu KIS Středočeského kraje nebo str_regionalni_ 

potravina 
 
 

 
 

Webinář 12. kolo PRV pro Středočeský kraj 
 

Webinář se koná 24. 5. 2021. Všechny informace o webináři najdete zde: 
Pozvanka_PRV-12.kolo-RO-Praha.pdf (kis-stredocesky.cz) 

 
 
Cílem webináře je:  

- Přiblížit zemědělským subjektům situaci v oblasti čerpání dotací z Programu rozvoje 
venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“) na podporu investic do zemědělské činnosti.  

- Seznámit účastníky s novinkami v rámci aktuálně vyhlášeného kola příjmu. 
- Porovnat podmínky s minulými koly PRV.  
- Představit podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 
- Prezentovat příklady dobré zemědělské praxe v PRV  
- Předání zkušeností.  
- Vyhodnocení chyb z předchozích kol příjmu žádostí 

 
 
 

https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Pozvanka_PRV-12.kolo-RO-Praha.pdf


4 
 

 

 
 



5 
 

 
 
 
 
 



6 
 

 

Harmonogram příjmu žádostí k Národním 

dotacím v roce 2021 
 
https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Harmonogram_prijmu_Narodnich_dotaci_2021.pdf 
 
 

Zdroj: SZIF 
 

 
 

Výstupy z webináře z 6. 5. ke 12. kolu 

příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 
2014–2020 

 
Dne 6. 5. 2021 proběhl webinář k tématu 12. kolo PRV. Zde najdete videozáznam, prezentaci, otázky 
a odpovědi:  
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/1621261151169.pdf 
 
Zdroj: SZIF 
 

 
 

Záznam z webináře k nitrátové směrnici 

 
Záznam z webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice 

Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal 27. 4. 

2021. 
 
Prezentaci a videozáznam naleznete na webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – 
O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí. 
 
https://agronavigator.cz/poradenstvi/o-poradenskem-systemu 
 
Zdroj: UZEI 
 

 
 
 

SZIF připravuje nový systém kontrol, bude 
založený na datech z družic 

 
Praha, 3. května 2021 – Menší administrativní zátěž, spravedlivější přístup a možnost vyhnout 
se sankcím. To umožní systém sledování ploch pomocí družic, tzv. Kontroly pomocí 
monitoringu (zkráceně MACH z anglického monitoring approach), který připravuje Státní 

https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/Harmonogram_prijmu_Narodnich_dotaci_2021.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/1621261151169.pdf
https://agronavigator.cz/poradenstvi/o-poradenskem-systemu
https://agronavigator.cz/poradenstvi/o-poradenskem-systemu
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zemědělský intervenční fond (SZIF). Nasazení nového systému kontrol plánuje spustit v roce 
2022.  
„Kontrola pomocí monitoringu využívá potenciál moderních technologií kolem nás s cílem 
podpořit prevenci a spolupráci se zemědělci, navíc je podle našeho názoru spravedlivější, bude  
stejná pro všechny žadatele, nebude se vybírat jen ze vzorku žádostí,“ upozorňuje generální 
ředitel SZIF Martin Šebestyán. Zavedení MACH souvisí s novelizací prováděcího nařízení 
Evropské komise č. 809/2014 a měl by se spustit pro žádosti podané v příštím roce. Zpočátku 
pouze pro vybraná opatření a vhodné skupiny žadatelů. V další letech se bude tato skupina 
žadatelů na základě získaných zkušeností rozšiřovat.  
 
Kontrola ploch pomocí monitoringu (MACH) využívá data z družic Sentinel, které provádějí 
dálkový průzkum Země v rámci unijního programu Copernicus. Využití těchto dat představuje  
i budoucnost zemědělských kontrol. Dokáže alespoň z části nahradit administrativně náročné  
kontroly na místě, je spravedlivější pro žadatele, umožňuje další využití dat nejen pro kontrolu,  
data může využít i sám žadatel. Vzhledem k prostorovému rozlišení družicových dat kontrola  
monitoringem detekuje především porušení na větších plochách, nikoliv drobnější nedostatky.  
Hlavním komunikačním kanálem v průběhu administrace dotace bude pro žadatele Portál 
farmáře (PF). Právě tam bude moci sledovat průběžné výsledky monitoringu. S Fondem může  
tedy komunikovat už v průběhu administrace, a předejít tak případným sankcím za porušení 
podmínky.  
 
V tuto chvíli najdou žadatelé na webových stránkách SZIF novou záložku, kde si můžou přečíst  
základní informace, a podrobněji se seznámit s plánovaným systémem kontrol. Jedná se o 
první z kroků, kterými SZIF bude informovat zemědělskou veřejnost. Další informace o 
plánovaném spuštění kontrol pomocí monitoringu plánuje SZIF šířit k zemědělcům také 
pomocí direct mailů, sociálních sítí, ale také distribucí letáků na klíčových akcích (Země 
Živitelka, Flora Olomouc, apod.).  
 
Otázky a odpovědi k problematice MACH zde: CmDocument (szif.cz) 
 
Lenka Rezková 
tisková mluvčí SZIF 
 
 
 
 

 
 

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 11. 

kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 
 

V Praze dne 14. května 2021 
Dne 14. 5. 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a 
vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 11. kola 
příjmu. 
V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace  
na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je na webových stránkách 
www.szif.cz zveřejněn dokument Návod na podání Žádosti o platbu pro příjemce dotace: 
v SZIF POSKYTUJE = Program rozvoje venkova 2014 – 2020 = sekce „KE STAŽENÍ“ = složka  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1613984474867%2F1620025734938.pdf
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„Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“ 
 
Zároveň je tento dokument zveřejněn i na Portálu farmáře: sekce „Nová podání“ = “Žádosti  
PRV projektová opatření“  sekce „KE STAŽENÍ“ -> “Dokumenty k vyplňování Žádosti  
o platbu“ -> složka “Dokumenty k vyplňování Žádosti o platbu – NOVÝ VZHLED PORTÁLU  
FARMÁŘE OD 6. 1. 2020“. 
 
Informace k vyplňování formuláře Žádost o platbu, formuláře Soupiska účetních/daňových 
dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, a formuláře Soupiska k jednotkovým 
nákladům jsou uvedeny v příslušných Instruktážních listech. Tyto Instruktážní listy jsou k 
dispozici v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formulářů. 
 
Funkcionalita Portálu farmáře pro nahrání a odeslání formuláře Žádosti o platbu je odvislá od 
data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře 
pouze jedenkrát. Opakované podání není možné. Za datum podání Žádosti o platbu se 
považuje okamžik odeslání Žádosti z Portálu farmáře a tento datum bude pro administraci 
žádosti rozhodným (v případě nedodržení termínu budou uplatněny sankce za prodlení v 
souladu s kap. 8.2. Změny v průběhu realizace projektu, písm. d) Obecných podmínek 
Pravidel). 
 
V případě, že budou k Žádosti o platbu předkládány některé přílohy na Podatelnu příslušného 
RO SZIF v listinné podobě/datovou schránkou, je možné tak učinit nejpozději do 5 pracovních 
dnů od okamžiku odeslání Žádosti o platbu. 
 
Zdroj: SZIF 
 
 

 

 
Vážení příznivci lesa a lesnictví, 
 
jménem České lesnické společnosti vás srdečně zvu na webový seminář "Ohrožení lesů na jižní 
Moravě?! " konaný online formou dne 27. května. Lesy na jižní Moravě se potýkají s mnohými 
problémy. Seminář si klade za cíl představit nejrozšířenější hmyzí škůdce a dřevokazné houby ohrožující 
jih Moravy. Na nejnovější poznatky pracovníků z výzkumného sektoru naváží lesníci zájmové oblasti 
svými zkušenostmi. Jak hospodařit v lesích, aby se škody na porostech minimalizovaly? Jaké jsou 
výhledy do budoucna? Co nám může v tématu ochrany lesa napovědět lesnická typologie? Nejen na 
tyto otázky budeme na semináři společně hledat řešení. 
 
Dále je spuštěno přihlašování na odborný seminář "Lýkožrout smrkový – nové poznatky o bionomii a 
postupech v ochraně proti němu" pořádaný dne 17. června v Hradci Králové. Kůrovcová kalamita není 
zdaleka zažehnána, naopak se šíří do dalších oblastí. Po extrémních teplotách v létě 2015 a následně 
po extrémním roce 2018, kdy poprvé v historii byly tři úplné dceřiné generace, došlo k přemnožení 
kůrovců, se kterým se potýkáme dodnes. To přináší tlak na efektivitu ochrany a využití kapacit. 
Současná kalamita ale přinesla i možnost získat nové informace z bionomie kůrovců a ověřit nové 
možnosti obrany proti nim, které budou prezentovány na semináři. 
 
V poslední řadě bych vás chtěl pozvat na seminář s venkovní exkurzí "Zalesňování zemědělských půd 
jako součást obnovy stabilní krajiny" konaný dne 22. června v Kostelci nad Černými lesy. V současné 
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době plocha lesů v ČR stále pomalu narůstá. Růst a vývoj nových výsadeb a jejich vliv na prostředí mají 
bezesporu výrazný dopad na dynamiku životního prostředí a řadu ekologických procesů, kvantifikace 
vlivů zalesnění je však v každém případě neúplná. V rámci semináře budou prezentovány nejnovější 
výsledky týkající se jednak vývoje a produkce porostů na zemědělských půdách, tak i vlivu zalesnění na 
půdní změny. 
 
Podrobné informace o těchto odborných akcích a přihlašování naleznete zde. S přihlašováním však 
neváhejte, počet účastníků je omezen. 
 
Přeji vám hodně zdaru a těším se na vaši případnou účast! 
 
Lesu zdar! 
 
 
Zdeněk Vacek 
tajemník ČLS 
www.cesles.cz 
+420 724 273 683 
 

 
 

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do 
sedmi let v režimu ekologického 

zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva 

zemědělství na roky 2021-2027 
10.5.2021 
 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy 
obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra 
orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR 
pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda. 
 
Do roku 2027 by měli zemědělci v České republice hospodařit ekologicky na 22 % zemědělské 
půdy. V současnosti je to 15 %. Biopotraviny se mají podílet na celkové spotřebě potravin a 
nápojů 4 %, zatímco podle údajů z roku 2019 to bylo 1,52 %. Takové jsou cíle Akčního plánu 
ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027. 
 
„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh 
s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině 
žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství co nejvíce podpořit. V Akčním plánu 
počítáme i se zajištěním financování výzkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup k 
nejnovějším poznatkům z ekologického zemědělství,“ řekl ministr Miroslav Toman. 
 
MZe bude nadále podporovat ekologické podniky i výrobu biopotravin, sdružování zemědělců, 
výrobců a obchodníků a usnadňovat farmám přístup na trh. Mezi úkoly Akčního plánu patří 
navrhnout značení biopotravin domácího původu včetně jejich propagace, rozšířit výuku o 

http://www.cesles.cz/odborne-akce/pripravovane-akce?acm=1450_227
http://www.cesles.cz/
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ekologickém zemědělství v rámci odborného vzdělávání nebo zvýšit podíl biopotravin ve 
veřejném stravování. 
 
Zásadní pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR je zaměřit se zejména na produkci 
mléka, produkci na orné půdě, pěstování ovoce, zeleniny a révy vinné. Jednotlivá klíčová 
opatření Akčního plánu rozpracuje MZe v samostatných dokumentech, které budou 
obsahovat i jejich ekonomický dopad. 
 
Akční plán navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologickou produkci. Je v souladu s cíli 
Společné zemědělské politiky EU a strategiemi Evropské komise „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ (Farm to Fork) a pro oblast biologické rozmanitosti podle Zelené dohody pro 
Evropu. 
 
Podrobnosti o trhu s biopotravinami v ČR najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-
servis/aktuality/trh-s-biopotravinami-v-roce-2019-vzrostl.html 
 
 

V ČR funguje více než 4 600 ekofarem hospodařících na 541 tisících hektarech. Ekologičtí 
zemědělci se starají o 15 % zemědělské půdy, což ČR řadí mezi patnáct zemí světa s nejvyšším 
podílem ekologicky ošetřovaných ploch v porovnání s celkovou výměrou zemědělské půdy. V 
EU je ČR na šestém místě. Produkce ekofarem v roce 2019 byla odhadnuta na 7,2 miliardy 
korun, což představuje 5,1% podíl na zemědělské produkci ČR. 
 
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 je zveřejněn zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/akcni-
plan/ 
 
 
Vojtěch Bílý 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
 

 
 

Začíná platit novela zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích – lepší ochrana 

spotřebitelů před dvojí kvalitou potravin 
27.4.2021 
 
Tisková zpráva – Od 12.5.2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových 
výrobcích. Novela přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. 
Potraviny s odlišnými vlastnostmi již nebudou smět být spotřebiteli stejně prezentovány a to 
pod pokutou až do výše 50 milionů korun. Zákaz bude kontrolovat Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce. 
 
„Díky této novele již spotřebitelé nebudou klamáni, nabízením potravin, které mají odlišné 
vlastnosti, ale jsou spotřebitelům nenabízeny ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se 
stejným marketingem. O přijetí tohoto ustanovení Česká republika usilovala několik let“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman. 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/trh-s-biopotravinami-v-roce-2019-vzrostl.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/trh-s-biopotravinami-v-roce-2019-vzrostl.html
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/akcni-plan/
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/akcni-plan/


11 
 

Novela dále zpřísňuje podmínky pro označení masa logem „Česká potravina“. Maso musí být 
ze zvířat již nejen poražených, ale také narozených a chovaných v ČR. S logem „Česká 
potravina“ bude tak spotřebitel mít jistotu, že zvíře bylo chováno jen v České republice. 
 
Zákon o potravinách již dlouho pomáhá předcházet plýtvání potravinami. V tomto ohledu 
novela zpřesňuje právě mechanismus pro poskytování potravin maloobchodem neziskovým 
organizacím. 
 
Dalšími novinkami, které přispějí ke zvýšení ochrany spotřebitele, jsou uvedení zákona do 
souladu s novým unijním nařízením o úředních kontrolách a novely dalších zákonů. Novelu 
zákona o potravinách doprovází i novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 
která přináší nová oprávnění SZPI při provádění kontrol při obchodování na internetu. V této 
souvislosti novela zákona o bankách umožňuje SZPI získat od bank nezbytné informace ke 
ztotožnění kontrolované osoby. 
 
 
Vojtěch Bílý 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
 

 
 
 

video o zemědělství 
 
Příběh bio hovězího - od vidlí až po vidličku - YouTube 
 

Videa Potraviny z domoviny 
 
Potraviny z domoviny - YouTube 
 

 

 

Informační magazín vydává: 
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Tel.: 721 315 260 

kis.stredocesky@atlas.cz 

www.kis-stredocesky.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCr3RTUmKXk
https://www.youtube.com/channel/UCKnITfbLTbksYWrzQl7DvGQ
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

