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Prodloužení termínu podávání jednotné 

žádosti 
V Praze dne 29. dubna 2020  

  
V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení o 

prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.  

Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu Jednotné žádosti, žádosti na péči 

a náhradu u opatření Zalesnění a plošných lesnických opatření až do 15. června 2020, aby měli 

žadatelé více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené 

krizové situaci. (Tisková zpráva: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

servis/tiskovezpravy/x2020_prijem-jednotnych-zadosti-se-prodluzuje.html) 

  

V této souvislosti bylo ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2020 pod číslem 2017/2020 uveřejněno 

nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s 

mimořádnou epidemií v roce 2020.  

  

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

 

 

Videoprezentace k Jednotné žádosti 2020 

14/04/20  

 

V letošním roce jsme pro vás nemohli uskutečnit semináře k Jednotné žádosti, byla pro vás 

připravena videoprezentace ze strany pana ředitele RO SZIF Ing. Procházky a poradkyně Ing. 

Šamsové a Ing. Kuny z Mze. Níže máte odkaz na tyto prezentace.  

https://www.kis-stredocesky.cz/2020/04/videoprezentace-k-jednotne-zadosti-2020/ 
 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2020_prijem-jednotnych-zadosti-se-prodluzuje.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2020_prijem-jednotnych-zadosti-se-prodluzuje.html
https://www.kis-stredocesky.cz/2020/04/videoprezentace-k-jednotne-zadosti-2020/
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SZIF přijímá žádosti ovocnářů druhé etapy 

jarních mrazů 2019 

  

Praha 28. dubna 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes spustil příjem žádostí 

o dotace, které mají za cíl zmírnit škody způsobené jarními mrazy v roce 2019. Žádosti mohou 

pěstitelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře až do 7. května. Finanční podporu by měli 

obdržet během tohoto léta.   

 Příjem žádostí o dotace na škody způsobené pěstitelům ovoce v loňském roce jarními mrazy 

probíhá v termínu od 28. dubna od 8 hodin do 7. května 2020 do 18 hodin. Dotační opatření 

zahrnují podprogram M.1.1. určený pro ovocné druhy broskve, meruňky, třešně, višně, 

švestky a slívy, rybíz červený a bílý, rybíz černý, jahody, maliny, borůvky a angrešt a 

podprogram M.1.2. pro jablka a hrušky.   

 Požádat si může zemědělský podnikatel podáním Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu 

farmáře (jedna žádost za oba podprogramy), který má výměru sadu daného ovocného druhu 

minimálně 0,5 hektaru a který neobdržel na konci roku 2019 dotaci podle Zásad, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na 

ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 v režimu de minimis.    

 Skutečnou utrpěnou škodu dokládá žadatel údaji ze svého účetnictví. Upozorňujeme 

žadatele, že dotace bude přiznána v plné výši pouze za předpokladu doložení dokladu o 

pojištění ovocných sadů/jahod v roce 2019. Pokud žadatel pojištění nemá, bude dotace 

krácena o polovinu. Dále je nutné doložit výpis z registru sadů od Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského.  

 Výplaty finanční podpory předpokládáme v průběhu léta 2020. Bližší informace ohledně 

podmínek čerpání dotace jsou pro žadatele k dispozici na https://www.szif.cz/cs/rizika v sekci 

Zpravodajství a Ke stažení, kde naleznou příslušné Zásady a také Příručku k elektronickému 

podání žádosti.   

 V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF a to prostřednictvím 

telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.  

  

Lenka Rezková tisková mluvčí SZIF 
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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ 

NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

 
M.1.1. a M.1.2. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a 

květnu 2019 dle Rámcového programu  

  

 Tato příručka je určena pro subjekty žádající o podporu dle rámcového programu pro řešení 

rizik a krizí v zemědělství M.1.1. a M.1.2. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na 

ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019. Příručka popisuje jednotlivé kroky, které je 

nezbytné učinit pro podání žádosti o dotaci. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze 

informativní. 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotac

e/rizika/1583488431206/1587475292706.pdf 

 

Zdroj: MZe 

 
 
Klienti PGRLF mohou žádat o odklad splátek 

 

V Praze dne 21. dubna 2020  

  

PGRLF informuje své klienty v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 177/2020 Sb., že na 

webových stránkách společnosti nyní naleznou ke stažení žádost o odklad splátek úvěrů 

poskytnutých PGRLF.   

Kompletní žádost je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ. Žádosti lze zaslat elektronicky na e-

mailovou adresu info@pgrlf.cz (akceptujeme odesílatele s kontaktní e-mailovou adresou 

evidovanou u PGRLF), dále přes datovou schránku, nebo klasickou poštou.   

  

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)   

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/rizika/1583488431206/1587475292706.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/rizika/1583488431206/1587475292706.pdf
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PGRLF vyhlašuje 11. kolo programu 

Investiční úvěry Zemědělec 
 

V Praze dne 20. dubna 2020  

  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje, že dne 20. května 2020 spouští 

příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin.  

„Program Investiční úvěry Zemědělec se těší u zemědělců velké oblibě, což dokládá i fakt, že 

stanovená kvóta přijatých žádostí byla vždy naplněna během několika minut. Pro 11. kolo 

programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádostí,“ řekl předseda 

představenstva PGRLF, Vladimír Eck.    

Současně si dovolujeme klienty upozornit, že do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze 

ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o poskytnutí úvěru ve 

stejném programu. Pokud tedy v předešlých měsících klient již uzavřel smlouvu, do programu 

Investiční úvěry Zemědělec získá přístup až po uplynutí 1 roku od podpisu. Přesné znění 

pravidel je uveřejněno na internetových stránkách společnosti v části KE STAŽENÍ.  

Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na 

stránkách www.pgrlf.cz.  

V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:  

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538              

E-mail: info@pgrlf.cz IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz  

   

 Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 

 
 

Výsledky kontrol SZPI v r. 2019: nejvíce 

nedostatků u potravin z dovozu 
Tisková zpráva SZPI 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

(SZPI) uskutečnila v roce 2019 celkem 45 088 vstupů do provozoven potravinářských 

podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. 
Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25 299 kontrolních vstupů do provozoven 

maloobchodního prodeje, 14 146 vstupů do provozoven společného stravování, 9 559 vstupů 

ve výrobě potravin, 2 182 kontrol ve velkoskladech, 761 v prvovýrobě, 1 735 v ostatních 

místech, např. při přepravě, v celních skladech apod. 

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 3 016 nevyhovujících šarží potravin a ostatních 

výrobků, což představuje cca 19% hodnocených vzorků. Nejvíce nevyhovujících šarží 
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inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 2 382 (což představuje cca 26% z šarží 

potravin hodnocených v maloobchodní síti). 

Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin 

dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly 

potvrdily u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze třetích zemí nevyhověly požadavkům 

národních nebo evropských předpisů 25,6% hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí 

EU nevyhovělo 16,9% kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 13,7%. 

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byl segment 

společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, 

cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 146 kontrol a zjistila 

zde 3 398 pochybení, porušení právních předpisů inspektoři konstatovali u každé 4 kontroly 

v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů 

nevyhovělo 30% kontrolovaných provozoven (2 788 případů nedodržení správné hygienické 

praxe). K okamžitému uzavření provozovny společného stravování při kontrole došlo v celkem 

49 případech. 

Inspektoři SZPI provedli celkem 815 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin. 

Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných 

na sociálních sítích jako je například Facebook a Twitter. Nejčastěji kontrolovanou komoditu 

představovaly doplňky stravy. 

V roce 2019 bylo pravomocně skončeno 2 495 správních řízení vedených s provozovateli 

potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 156 719 000 Kč. Inspekce 

zároveň vloni uložila 10 855 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto 

zakázaných potravin představovala 24 386 633 Kč. 

Plné znění Zprávy o činnosti za r. 2019 viz web SZPI. 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633   

 

Sucho 2020: Situace po zimě je kritická, 
MŽP pošle letos na boj se suchem dalších až 

6 miliard 

29.04.2020   |   Tisková zpráva  

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota 

zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česko 

se na sucho musí i nadále adaptovat. Určitě pomáhají projekty řešící návrat vody do krajiny 

i výstavba vodovodů a nových zdrojů vody v obcích a městech.  

 Ministerstvo životního prostředí v loňském roce podpořilo přes 4600 projektů řešících problémy 

se suchem za více než 2 miliardy korun. Letos už má otevřené výzvy pro další projekty za 2,5 

miliardy korun a o dalších až 3,5 miliardách korun jedná – přidat chce třeba na Dešťovku v 

domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích. Na 12. května svolal 

ministr Brabec také Národní koalici pro boj se suchem. 

https://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-szpi-za-rok-2019.aspx
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Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech je v prvním kvartálu roku 2020 kritické. 

Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 

1 stupeň Celsia vyšší. To způsobuje vyšší výpar vody z krajiny, méně srážek, a tak i stále větší a 
prohlubující se sucho. 

„V některých krajích nám kumulativně za posledních 6 let chybí už více než roční úhrn srážek, 

celorepublikově nám pak v průměru chybí 60 % ročního úhrnu srážek. Je to nejenom snižujícím se 

množstvím srážek, ale také kvůli vyšší průměrné teplotě, a tedy i vyššímu výparu a delší vegetační 
sezóně,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. 

„V současné chvíli je 80 % podzemních vrtů ve stavu mírného až mimořádného sucha, důvodem je 

především kumulace deficitu v posledních 6 letech i mimořádně málo sněhu v uplynulé zimě. Se 

suchem bojuje už i Německo, Rakousko, Maďarsko nebo Polsko. Česko se na sucho adaptuje díky 

MŽP už 6 let a za tu dobu se nám podařilo zrealizovat více než 15 tisíc projektů. Čekají nás ale 

tisíce dalších, nemůžeme se spoléhat na to, že se situace sama od sebe nějakým zázrakem zásadně 
zlepší,“ vysvětluje ministr Brabec. 

„Aktuálně i do budoucna bude rozhodující právě adaptace na sucho. Vodu nesmíme nechat rychle 

odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu. Každé město, 

obec, zemědělec, podnikatel i občan by měl v rámci svých možností zachytávat srážkovou vodu, se 

kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich dotačních 

programů je nesmírně široká a pokrývá celou problematiku, od technických řešení po přirozené 
zadržování vody v krajině,“ pokračuje Brabec. 

„Jenom v loňském roce jsme například zafinancovali výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů a 

posílili zdroje pitné vody nebo nově napojili na pitnou vodu 281 tisíc lidí. Vzniklo 3 164 m2 zelených 

střech. V krajině díky nám přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 54 tisíc 

nových stromů a zrealizováno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny – tedy 

projektů adaptující krajinu na sucho a posilující například biodiverzitu. Každý den jsme tak 

podpořili nejméně 12 projektů [1] a minimálně stejné ambice máme i letos,“ vysvětluje ministr 
Brabec. 

„V letošním roce jsme připraveni naše tempo ještě zvýšit. Klíčová je totiž rychlost, jakou naše 

projekty pomáhají lidem i krajině. Už nyní máme otevřené výzvy celkem za 2,5 miliardy korun, které 

dokážou zafinancovat na 3000 projektů – putují například na Dešťovku pro obce [2] i domácnosti 

[3], na prohlubování vrtů na pitnou vodu, na zadržování vody v krajině nebo na výsadbu stromů. 

Dneškem přidáváme 100 milionů korun právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu 

v domácnostech (program Dešťovka), a dalších 100 milionů na výsadbu stromů, což je 

mimořádně úspěšný program z konce loňského roku [4], kde už téměř docházejí peníze. Zvýšíme 

i dotační podporu u zelených střech v našem programu Nová zelená úsporám, aby byla pro 

žadatele ještě atraktivnější. S Evropskou komisí jednáme také o navýšení prostředků v Operačním 

programu Životní prostředí na zadržování vody v krajině. O ty v poslední době vzrostl zájem o 

desítky procent. Aktuálně jsme schválili 217 nových projektů za téměř 1 miliardu, která poputuje 

na obnovu vodních prvků v krajině a revitalizaci sídelní zeleně včetně vodních prvků,“ pokračuje 

ministr Brabec. 

„S Ministerstvem financí aktuálně jednáme o navýšení prostředků na boj se suchem až o 3,5 

miliardy korun jen v letošním roce, peníze by šly přímo do našich programů. Chci všechny ujistit, 

že peníze na boj se suchem vždy seženeme, v případě dočerpání stávajících výzev budeme připraveni 

finance navýšit, abychom dokončili co nejvíce projektů. A to budeme dělat každý rok. Čelíme totiž 

nejvážnějšímu suchému období v českých zemích za poslední stovky let a tomu musí odpovídat naše 
kroky. Bez vody prostě nebude nic,“ uzavírá ministr Brabec. 
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Na 12. května pak ministr Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí 

chce řešit konkrétní krizové scénáře a připravenost krajů, měst a obcí na zásobování pitnou vodou. 

Prezentace z tiskové konference dne 29. 4. 2020 (pdf) 

_Poznámky:  

 [1] Celkové počty a detaily projektů najdete v přiložené prezentaci 

[2] Dotace pro obce na zadržování dešťové vody do podzemních nádrží a její využití k 

zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, 

úřadech a jiných veřejných budovách, na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných 

povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné atp.: Tisková zpráva 

[3] Dotace pro fyzické osoby na zadržování dešťové vody a využití šedé vody v domácnostech: 
www.dotacedestovka.cz 

[4] Dotační program na výsadbu 10 milionů stromů pro komunity, obce i fyzické osoby: Tisková 

zpráva

 

 

Monitoring podnikatelského plánu/projektu 

- Monitorovací list za rok 2019 

V Praze dne 27. dubna 2020  

 na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny 

monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost 

odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.  

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → V hnědých 

obdélníkových ikonách, které přísluší Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k 

žádostem → Monitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je 

také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a 

jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.  

 Příloha: Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2019 (datum podání do 31. 7. 2020) 

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

Fnepub%2F1580716964157%2F1587980785376.pdf 

 

https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2020/04/Prezentace_Sucho_MZP_29-4-2020.pdf
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=117
http://www.dotacedestovka.cz/
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=105
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=105
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1580716964157%2F1587980785376.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1580716964157%2F1587980785376.pdf
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Změna pravidel přeshraničního pohybu 

platná od pondělí 27. dubna 2020 

28.4.2020 

Ve čtvrtek 23. dubna přijala vláda ČR usnesení č.193/2020, jímž od pondělí 27. dubna 2020 po 

dobu trvání nouzového stavu mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro 

přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a otevírá hranice 

pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem krátkodobého 

výkonu ekonomické činnosti i sezónních prací. 

Grafický přehled požadavků pro jednotlivé skupiny a konkrétní modely pro jednotlivé 

kategorie v příloze. 

Z hlediska zemědělství a potravinářství jsou klíčové zeleně vyznačené kategorie: 

 2a. Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin  

 3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem ekonomické činnosti nebo za účelem studia 

na vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72 hodin (vč. případné výjimky pro 

SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY-nezbytnost) 

 4. Zemědělci v bezprostředním příhraničí 

 8. b) Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti[1], kteří za účelem výkonu práce nebo studia 

pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR  (pendleři) 

 10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury  

 Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV - FORMULÁŘE 

 [1] Do této kategorie též spadá nezbytně nutný doprovod rodinným příslušníkem přeshraničních 

žáků a studentů za účelem zajištění odvozu. Do této kategorie též spadají děti chodicí do mateřských 

škol.  

Přílohy 

 Přechod hranic pro zemědělce a potravináře (PDF, 214 KB)  

 Pravidla pro vstup do ČR (PDF, 462 KB)  

 Metodika MZe pro umožnění vstupu do ČR (PDF, 202 KB)  

 Usnesení vlády (PDF, 140 KB)  

 Formulář - lékařské potvrzení o testu (DOCX, 20 KB)  

 Fromulář - vstup do ČR (DOCX, 26 KB) 

 

 

https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftn1
https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref1
http://eagri.cz/public/web/file/650038/Prehledne___prechod_hranic_pro_zemedelce_a_potravinare___uvolneni_hranic_pro_EU.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650040/INFO_pravidla_pro_vstup_do_CR_od_27._4._2020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650042/Metodika_MZE_k_zadosti_o_potvrzeni_ve_smyslu_bodu_I_10.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650044/USNESENI_VLADY_193_2020_23042020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650046/VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_.docx
http://eagri.cz/public/web/file/650048/VZOR_Zadosti_o_potvrzeni_nezbytnosti_vstupu_do_CR.docx
http://eagri.cz/public/web/file/650038/Prehledne___prechod_hranic_pro_zemedelce_a_potravinare___uvolneni_hranic_pro_EU.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650038/Prehledne___prechod_hranic_pro_zemedelce_a_potravinare___uvolneni_hranic_pro_EU.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650040/INFO_pravidla_pro_vstup_do_CR_od_27._4._2020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650040/INFO_pravidla_pro_vstup_do_CR_od_27._4._2020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650042/Metodika_MZE_k_zadosti_o_potvrzeni_ve_smyslu_bodu_I_10.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650042/Metodika_MZE_k_zadosti_o_potvrzeni_ve_smyslu_bodu_I_10.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650044/USNESENI_VLADY_193_2020_23042020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650044/USNESENI_VLADY_193_2020_23042020.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650046/VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_.docx
http://eagri.cz/public/web/file/650046/VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_.docx
http://eagri.cz/public/web/file/650048/VZOR_Zadosti_o_potvrzeni_nezbytnosti_vstupu_do_CR.docx
http://eagri.cz/public/web/file/650048/VZOR_Zadosti_o_potvrzeni_nezbytnosti_vstupu_do_CR.docx
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Videa o zemědělství 

1. až 5. díl „Mýty a pověry“ jsou v Magazínu 1,3/2020 na odkazu zde 
https://www.kis-stredocesky.cz/tema/informacni-magaziny/ 

 

Nové díly: 

 

Mýty a pověry o zemědělství 6 Pohoda dojnic 

https://www.youtube.com/watch?v=fC4NgoPpnWA 

 

Mýty a pověry o zemědělství 7 Precizní Zemědělství 

https://www.youtube.com/watch?v=FpHnnYDH9F4 

 

Mýty a pověry o zemědělství 8 Řepka 

https://www.youtube.com/watch?v=XwDo-o3jQX8 

 

 

Informační magazín vydává: 

Krajské informační středisko Středočeského 

kraje, o.p.s. 

Poštovní 4, 261 01 Příbram V 

Tel.: 721 315 260 

kis.stredocesky@atlas.cz 

www.kis-stredocesky.cz 

 
 

https://www.kis-stredocesky.cz/tema/informacni-magaziny/
https://www.youtube.com/watch?v=fC4NgoPpnWA
https://www.youtube.com/watch?v=FpHnnYDH9F4
https://www.youtube.com/watch?v=XwDo-o3jQX8
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

