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Příručky k dotacím DP 9.H a,b 

 

Příručka k podání žádosti na DP 9.H.b. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení)  

 

Příručka k podání žádosti na DP 9.H.a. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení) 

Příručka k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 9.H.b. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení)  

 

Příručka k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 9.H.a. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení)  

 

Příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů k DP 9.H.b. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení)  

 

Příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů k DP 9.H.a. 

Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 9.H. (Soubory ke stažení) 

 

Zdroj: SZIF 

 
 

 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591090429179.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591090389424.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591171210639.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591171177868.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591171112970.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/narodni_dotace/dotacni_programy/9h/1591171083584.pdf
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Informace o novém opatření EK na podporu 

stabilizace trhu v odvětví mléka 

V Praze dne 29. května 2020  

  

Stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlá omezení volného pohybu osob vedla k 

významným změnám ve struktuře poptávky po mléku a mléčných výrobcích a 

přesunula se k základním potravinám na úkor speciálních mléčných výrobků. V 

důsledku toho se odvětví mléka a mléčných výrobků potýká s hospodářskými potížemi, 

jež zemědělcům způsobují finanční obtíže a problémy s peněžními toky. Jelikož 

souběžně přichází sezónní vrchol produkce mléka, očekává se, že ceny mléka a 

mléčných výrobků se dále sníží.  

  

Na základě výše uvedených okolností lze tyto události kvalifikovat jako období závažné 

tržní nerovnováhy. S cílem přispět k vyvážení situace v odvětví mléka a mléčných 

výrobků v tomto období přistoupila EK dne 30. 4. 2020 k vydání prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2020/599, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v 

odvětví mléka a mléčných výrobků, naleznete zde (SZIF poskytuje/Společná 

organizace trhů/Mimořádná opatření/ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2020/Dohody a 

rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka/Legislativa).   

  

Nařízení umožňuje zemědělcům, sdružením zemědělců a uznaným organizacím 

producentů uzavírat dohody a rozhodnutí, v jejichž rámci by mohly společně usilovat 

o plánování produkce syrového mléka v souladu s měnící se strukturou poptávky. 

Veškeré dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce by měly být dočasně 

povoleny na dobu šesti měsíců, tj. od dubna do září 2020.   

  

V souladu s čl. 222 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 se 

povolení k uzavírání těchto dohod uděluje, pokud to neohrozí fungování vnitřního trhu. 

Pro posouzení je nezbytné neprodleně informovat SZIF o přijatých dohodách a 

společných rozhodnutích včetně objemu výroby, který je předmětem daných dohod 

nebo rozhodnutí.  

  

Informace o postupu podání přijatých dohod a společných rozhodnutí o plánování 

výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků naleznete zde (SZIF poskytuje/Společná 

organizace trhů/Mimořádná opatření/ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2020/Dohody a 

rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka).   

Kontaktní údaje:  Ing. Darja Sedmíková  Oddělení organizací producentů a mléka  

                                email: Darja.Sedmikova@szif.cz tel.: +420 703 197 404 
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Stutox gradaci zastavit nemůže, snížit škody 

však ano 
Vydáno: 26.5.2020  

 

Autor: ÚKZÚZ 

Upřesnění informací Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským 

 
ÚKZÚZ považuje za vhodné upřesnit některé informace zveřejněné dne 24. 5. 

2020 na webu iROZHLAS.cz, v rozhovoru s Vladimírem Melicharem „Populace 

hrabošů se podle ekologa na jižní Moravě zhroutila i bez jedů. Někde je pokles 

až 90 %, říká“. Zásadní v reakci ÚKZÚZ je skutečnost, že mimořádným povolením 

aplikací Stutox II ÚKZÚZ nešlo o zastavení populační gradace hraboše polního 

či jeho vyhubení, ale o ochranu rostlin, úrody resp. o zabránění vysokých 

ekonomických ztrát. Vhodně načasovanou aplikací rodenticidu je možné v 

některých případech škodám zabránit či je alespoň výrazně snížit. 

Navzdory prognózám některých zoologů letošní zima ukázala, že v zimním období 

nemusí zákonitě dojít k razantnímu poklesu hraboších populací. 

 

Z dubnových dat monitoringu ÚKZÚZ zveřejněných dne 30. 4. 2020 skutečně vyplývá, 

že populace konečně klesá, avšak až nyní. Řada porostů, zejména pícnin, ale i řepky 

byla hraboši zlikvidována, protože se v této mírné zimě na řadě míst naší republiky 

dále množili (pozn. ekonomické ztráty byly k datu 6. 2. 2020 odhadovány na  1,8 mld. 

Kč). Nicméně květnový monitoring nově ukazuje na celou řadu lokalit, kde intenzita 

výskytu hraboše opět překračuje pětinásobek prahu škodlivosti. 

V rozhovoru zmíněné „působení přirozených nepřátel hraboše na stav jeho populace“ 

je notoricky známé. Tito predátoři mohou nástup gradace hraboše mírně oddálit, 

nemohou ji ale zastavit ani významným způsobem redukovat. Populační gradace 

predátorů jako reakce na gradaci hraboše je navíc opožděná, a nemůže tak 

zemědělcům řešit výnosové ztráty v době hraboší gradace. Opatření pro podporu 

predátorů jsou efektivní zejména při nižších výskytech. 

V článku je komentována zpráva ÚKZÚZ o stavu populace hraboše za měsíc duben. 

Smyslem průběžných zpráv o výskytech hraboše polního ovšem není hodnotit 

jednotlivé lokality, ale přinést komplexní informaci o aktuálním stavu hraboše na 

našem území. ÚKZÚZ také ve svých předchozích sděleních uvádí, že hraboš se na 

našem území vyskytuje mozaikovitě a stav jeho populace se v jednotlivých krajích 

může velmi lišit. 

Z celorepublikového pohledu tak gradace hraboše v ČR prozatím nekončí, je nutno 

vyčkat na vývoj jeho populací zejména v některých oblastech Čech. 
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ÚKZÚZ jako národní organizace na ochranu rostlin bude i nadále průběžně informovat 

veřejnost o vývoji populací hrabošů na našem území na svých webových stránkách, 

Rostlinolékařském portálu i facebooku. Taktéž připravuje zveřejnění závěrečného 

zhodnocení kalamitního přemnožení hraboše v ČR. 

K tvrzení, že „Stutox se nesmyslně používal už loni na podzim“ uvádíme, že v roce 

2019 bylo použití Stutoxu ve zvýšené dávce do nor a k aplikaci rozmetáním povoleno 

s cílem umožnit včasnou ochranu vzcházejících porostů ozimů zemědělských plodin. 

Použití Stutoxu na podzim dává, díky dosud nízkému porostu rostlin a nadcházejícímu 

zimnímu období, značný smysl, neboť se předpokládá vysoký efekt zasažení hraboší 

populace na konkrétním pozemku. Zrušením aplikace se podzimní škody významně 

prohloubily. 

Ke sdělení, že po aplikaci rozhozem vydrží granule Stutoxu II  „na povrchu do dalšího 

deště“ sdělujeme, že k jejímu rozkladu dochází již při vyšší vlhkosti vlivem večerní či 

ranní rosy, popř. mlhy. 

V článku je taktéž uvedena aplikace Stutoxu II na pozemek kde není žádný porost. 

Upřesňujeme, že Nařízení ÚKZÚZ takovou aplikaci zakazuje. 

Souhrnné informace k hrabošovi polnímu a  jeho mimořádným kalamitním výskytům 

ÚKZÚZ průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách. 

  

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada 

chemické ochrany - Výklad k bodu Zásad 5 n) 

V Praze dne 22. května 2020  

 Výklad k bodu Zásad 5 n) 5 Podmínky poskytnutí dotace n) V případě ploch plodin 

uvedených v bodě 4  Dotace, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že 

plodiny budou vysety/vysázeny na pronajatém/propachtovaném pozemku nebo na 

pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby, musí žadatel prokázat oprávnění k 

užívání pozemku nebo právo stavby od data podání žádosti o dotaci do data příjmu 

dokladů prokazujících nárok na dotaci. Žadatel doloží nájemní/pachtovní smlouvu 

nebo list vlastnictví, na kterém je zaneseno právo stavby příjemce dotace nebo jiný 

doklad prokazující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou minimálně do data 

příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci nebo na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 1 rok.  

 Jedná se o doložení přílohy dle bodu 7 písmene a) pouze u žadatelů, kdy pozemky 

nejsou evidovány v LPIS a zároveň nejsou ve vlastnictví žadatele např. skleníky.   U 

pozemků evidovaných v LPIS či u pozemků neevidovaných v LPIS, ale ve vlastnictví 

žadatele se tato příloha dle bodu 7 písmene a) Zásad nedokládá. 

Zdroj: SZIF 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fukzuz%2Fportal%2Fskodlive-organismy%2Fhrabos-2020%2Fhrabos-polni.html&data=02%7C01%7Civana.krskova%40ukzuz.cz%7Ce0c5238048fa487cf34508d801662ddb%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637260885651771666&sdata=SKYUnRFN0HPAsYsXVGVZocmVB0d1qXXsjqtrKVq15Ko%3D&reserved=0
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Vás zvou na vzdělávací akci  
  

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace 

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

republice.  
   

která se koná   
 

datum 
semináře  

začátek  Místo konání  GPS  
organizátor  

semináře  
e-mail na organizátora  

18. 6. 2020  9hod.  

zasedací místnost 
MZe,  
Poštovní 4,  
Příbram V  

49.6691753N,  
13.9902569E  

Gabriela 
Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz   

15. 6. 2020  9hod.  

Zasedací místnost 
MZe, Lubenská 
2250,  
Rakovník  

50.0940811N,  
13.7242764E  

Hana  
Vacková  
Marie  
Sládková  

szdsrak@c-box.cz 
oakrakovnik@quick.cz  

  

Cílem semináře je seznámení s novelizací znění nitrátové směrnice jako jednoho z požadavků 

cross compliance. Seznámení s aktuálním stavem přípravy SZP a PRV poradenského a 

vzdělávacího opatření. Změny kontrol a sankcí cross-compliance. Novinky a změny oproti 

předchozím rokům, nejčastější porušení CC. Podmínky pro Agroenvironmentálně-klimatická 

opatření a seznámení s ekosystémy.  Posuzování splnění podmínky intenzity chovu 

hospodářských zvířat za rok 2020 a také posuzování podmínky povinného školení v 

integrované produkci pro rok 2020. 

  

  

Přednáší: Ing. Jan Klír, VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně   

  

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno. Prosíme o potvrzení Vaší účasti 

nejpozději 5 dnů před konáním konkrétního semináře na mail konkrétního 

organizátora.  

 

Pozn.: Akce se musí řídit dle nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se hromadných akcí ve venkovních i vnitřních 

prostorách (• Účast nejvýše ve stejný čas 300 osob; • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou 

členů domácnosti; • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou) více na 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf 

  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf
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V tuto dobu je potřeba věnovat pozornost 

mšicím 
Vydáno: 25.5.2020  

 

Autor: ÚKZÚZ 

ÚKZÚZ upozorňuje pěstitele na zvýšený nálet mšic. 

 
Upozorňujeme pěstitele na zvýšený nálet mšic do porostů kulturních rostlin, 

kterému nahrává i aktuální předpověď počasí. ÚKZÚZ zaznamenal při 

pravidelném sledování letových aktivit mšic jejich silný výskyt zejména na 

jabloních a slivoních. Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme sledovat 

porosty již od vzejití. 

Z aktuálních dat letových aktivit hospodářky významných druhů mšic vyplývá zatím 

menší ohrožení v obilninách, kde  jsou zjištěny slabé výskyty mšice střemchové a 

kyjatky osenní. Ovšem v cukrovce a máku, lze pozorovat tvorbu kolonií mšice makové. 

Rozsáhlé kolonie je možné zaznamenat také u mšice zelné v řepce ozimé. 

 

Silný výskyt především mšic rodu Dysaphis je zjištěn na jabloních. Na slivoních 

kulminuje výskyt mšice slívové, která nyní migruje na letní hostitele (mimo jiné na 

slunečnici roční). Na meruňce byl zaznamenán výskyt mšice kyprejové a na 

jehličnanech jsou časté silné výskyty medovnic či mšice smrkové. V sacích pastech je 

nadprůměrný záchyt korovnic. 

 

Riziko škodlivých výskytů mšic roste i na zeleninách. Na celeru byly zjištěny okřídlené 

samičky mšice bršlicové s potomstvem. 

Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme, aby svým porostům věnovali pozornost 

hned po vzejití. Nálet mšic do Lambersových misek (uložených do porostů ještě před 

vzejitím) je nyní mimořádně silný, hlavně u druhů z rodu Aphis, ale početné jsou i 

odchyty mšice slívové a mšice broskvoňové. Vzhledem k předpovědi počasí je možné 

očekávat další nárůst přeletů mšic. 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/aphid-

bulletin/aphid-bulletin-2020/ 

 

Zdroj: ÚKZÚZ 

 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/aphid-bulletin/aphid-bulletin-2020/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/aphid-bulletin/aphid-bulletin-2020/
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Vláda ČR schválila pravidla nového 

programu poskytování podpory PGRLF 

Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru 

25.5.2020 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním 

rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – 

snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem 

schválena vládou ČR. 

Během dnešního jednání vlády ve Strakově akademii byla projednána pravidla nového 

program PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Tento program byl odsouhlasen 

a dále bude postoupen ke konečnému schválení Evropské komisi. 

„V současné krizové situaci se ještě více ukázalo, jak zásadní význam tuzemské 

zemědělství a potravinářství má. Naší snahou proto nyní je přijímat opatření, která 

pomohou eliminovat budoucí ztráty. Dnes schválený program je tak jedním z nich. 

Pomůže zejména menším firmám, které potřebují rychle provozní peníze. Snažíme se 

dělat vše pro to, abychom zemědělce podpořili. A především, a to je důležité, abychom 

zajistili co největší potravinovou soběstačnost naší země,“ řekl ministr zemědělství 

Miroslav Toman. 

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. na základě nastalých 

pandemických okolností spolupracoval na přípravě speciálního programu jednorázové 

a nevratné přímé podpory ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Vyhověli jsme 

tak potřebám části malých a středních zemědělců, kteří se kvůli nečekaným 

okolnostem spojených s pandemií COVID-19 dostali mnohdy do obtížné situace. Tento 

program jim má pomoci snížit aktuální finanční zátěž spojenou s provozem 

hospodářství a doplňuje tak řadu dalších podpůrných nástrojů v dané situaci,“ řekl 

předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.   

Program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a středně velké 

podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo zasaženo v 

souvislosti s pandemií COVID-19. Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v 

maximální výši 150.000 Kč, která však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše 

jistiny úvěru.  

Detailní informace o novém programu budou uveřejněny po schválení nového 

programu Evropskou komisí prostřednictvím tiskové zprávy na stránkách 

www.pgrlf.cz. 

 

Barbora Šenfeldová, tisková mluvčí PGRLF 
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Značku Klasa má 15 nových výrobků. Patří 

mezi ně také Zahradní limonáda Tátův sad 

nebo víno Marhulové 

  

Praha, 18. května 2020 – Obliba značky KLASA stoupá nejen u spotřebitelů, ale také 

výrobců. Zájem o ni mají nejen prověřené společnosti, které logo Klasa již na řadě 

svých výrobků používají a pravidelně se uchází o její opětovné udělení, ale také zcela 

noví producenti. Mezi 15 nově oceněnými výrobky najdete také Zahradní limonádu 

Tátův sad od Jana Abta a dezertní víno Marhulové z Vinařství Lacina.   

 Značku KLASA uděluje od roku 2003 ministr zemědělství mimořádně kvalitním 

potravinám a produktům na 3 roky, její administraci provádí SZIF. Spotřebitelům 

umožňuje značka lepší orientaci mezi potravinami v prodejnách a usnadňuje nákup 

kvalitních českých potravin. Aktuálně je toto logo na obalech 915 produktů od 223 

českých a moravských výrobců.    

Zde najdete nově oceněné produkty:  

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

2Fzpravodajstvi%2F1589807811162.pdf 

 

Zdroj: SZIF 

 

Informace ke Středočeské Regionální 

potravině 

Z důvodu ochromení celé společnosti koronavirovou pandemií jsme po dohodě s Ministerstvem 

zemědělstvím a SZIFem prodloužili možnost přihlásit se do soutěže Středočeská Regionální potravina 

2020 a to do 14. 6. 2020. 

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od 

malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců. 

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské podniky a zároveň představit a zvýšit 

oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli. 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fpkp%2Fzpravodajstvi%2F1589807811162.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fpkp%2Fzpravodajstvi%2F1589807811162.pdf
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Do soutěže se můžete hlásit v těchto kategorií: 

1. Masné výroby tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, 

špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).  

2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a 

tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký 

salám, klobása, sušená šunka apod.). 

3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).  

4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).  

5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, 

těstoviny).  

6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.  

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, 

ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody 

apod.).  

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo 

nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)  

9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).  

Na území Středočeského kraje tuto soutěž organizuje KIS Středočeského kraje o.p.s. Zemědělský nebo 

potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky „Regionální potravina“, musí být 

vyroben ve Středočeském kraji a musí obsahovat minimálně 70% podíl surovin ze Středočeského kraje, 

nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina ze 

Středočeského kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.  

Příjem přihlášek Středočeská Regionální potravina je prodloužen do 14. 6. 2020 

Oceněné výrobky a jejich producenti získají, kromě možnosti využívat značku Středočeská Regionální 

potravina, zdarma i značnou mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat tyto 

výrobky zdarma při ochutnávkových a prodejních akcích. 

Metodiku s přílohami (přihláškou) najdete na webových stránkách KIS Středočeského kraje www.kis-

stredocesky.cz nebo na stránkách www.regionalnipotravina.cz.  Jsou zde i vzory, jak vyplnit přihlášku. 

Termín zasedání hodnotitelské komise je 24 6. 2020 v sídle KIS Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, 

261 01 Příbram V. GPS 49.6691753N, 13.9902567E 

 

Přihlášené výrobky bude nutno dodat dne 23. 6. 2020 v době od 8:00 do 15:00 hod.    

a výrobky s krátkým datem spotřeby dne 24. 6. 2020 v době od 7:00 do 8:00 hod. 

- na adresu KIS Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, Příbram V, GPS 49.6691753N, 

13.9902567E 

 

- počet dodaných výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou komisí a 

zároveň s ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace u vítězných výrobků je minimální 

počet výrobků stanoven na 2ks  

- přihlásit do jedné kategorie můžete maximálně 5 výrobků 
 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.regionalnipotravina.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9902567&y=49.6692169&z=17&source=coor&id=13.990256666666665%2C49.669175277777775
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Způsob přijímání přihlášek: 

 

- Poštou nebo osobně na adresu: KIS Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, 261 01 Příbram V  

- E-mailem: kis.stredocesky@atlas.cz 

- Datovou schránkou: ybqrpsq 

  
Přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem (dle typu zaslání) a to 
nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí. Každá přihláška musí být originál. Pokud je přihláška zaslána 
emailem a neobsahuje elektronický podpis, pak nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí musí být 
dodán originál žádosti.  

 
 Přihláška musí obsahovat:                                             

Identifikační údaje žadatele (část A), jejíž přílohou je výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského 

rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3. měsíců. Výpis může být pořízen 

dálkovým přístupem. 

Technická dokumentace výrobku (část B), jejíž přílohou je u baleného výrobku srozumitelná a čitelná 

etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou 

přihlášeny do soutěže. U nebaleného výrobku foto výrobku. 

Čestné prohlášení žadatele (část C) 

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů (část D) 

!!! Pozor: Technická dokumentace musí být v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku či obdobným 

dokladem a dále musí být ve vzájemném souladu s etiketou přihlášeného výrobku. 

Všechny případné dotazy zodpovíme na tel: 721 315 260 – Ing. Gabriela Jeníčková,                                                                      

nebo 721 561 889 – Bc. Petra Novotná, nebo na e-mailu: kis.stredocesky@atlas.cz 

Zdroj: KIS Středočeského kraje 

 

 

47. ročník agrosalonu Země živitelka se 

posouvá na příští rok 

12.5.2020 

Tisková zpráva – Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-

19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště 

České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným 

akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. 

Veletrh se, včetně hlavních témat, zaměření i programu, uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 

2021.                                                                                                                         Zdroj: MZe 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
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mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

