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Výzva MZe k podávání předběžných žádostí 
pro rok 2019 a 2020 na DP 20.B. 

V Praze dne 17. července 2018  

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 

20.B. pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.  

 Předběžné žádosti na 20.B. se podávají v termínu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018.  

Vlastní vyhlášení dotačních programů bylo provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.  

Zásady byly schváleny poradou vedení Ministerstva zemědělství 29. 1. 2018, poradou č. 4/2018 

pod číslem jednacím 43252/2017-MZE-17251.  

Vymezení dotačního programu 20.B. a jeho jednotlivých podprogramů 20.B.a.), 20.B.b.), 

20.B.c.) a 20.B.d.), k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, vychází ze Zásad, kterými 

se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, vyhlášených v únoru 2018.  

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu 

drůbeže, pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 včetně příslušných sazeb, 

je uveden v Příloze této Výzvy.  

Předběžná žádost a vyplněné příslušné tabulky č. 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) a 1 e) ze Zásad 2018 se 

podávají v listinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném oddělení 

příjmu žádostí LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu.  

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. na základě této Výzvy je, dle 

pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jeho čerpání.  

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat 

vlastní žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace.  

Celý článek i s přílohou zde:  

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

%2Fnarodni_dotace%2F1532527516650.pdf 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1532527516650.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1532527516650.pdf
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Výzva MZe k podávání Žádostí pro rok 2018 
na národní dotační program 20.B. 

V Praze dne 24. července 2018  

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání Žádostí na národní dotační program 20.B. pro 

plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.   

Žádosti na 20.B. se podávají v termínu od 3. 9. 2018 do 27. 9. 2018.  

Vlastní vyhlášení dotačních programů bylo provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.  

Zásady byly schváleny poradou vedení Ministerstva zemědělství 29. 1. 2018, poradou č. 4/2018 

pod číslem jednacím 43252/2017-MZE-17251.  

Vymezení dotačního programu 20.B. a jeho jednotlivých podprogramů 20.B.a.), 20.B.b.), 

20.B.c.) a 20.B.d.), k nimž budou podávány tyto Žádosti, vychází ze Zásad, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, vyhlášených v únoru 2018.  

Vzor Žádosti na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže, pro 

plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 včetně příslušných sazeb, je uveden 

v Příloze této Výzvy.  

Žádost a vyplněné příslušné tabulky č. 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) a 2 e) ze Zásad 2018 se podávají v 

listinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném oddělení příjmu 

žádostí LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu.  

Podmínkou pro podání Žádosti na národní dotační program 20.B. je, dle pravidel EU a 

schválení Evropské komise, podání Předběžné žádosti pro rok 2018. Termín pro podání 

předběžné žádosti byl pro rok 2018 stanoven nejpozději do 31. 8. 2017. Pokud žadatel nepodal 

Předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní Žádost o dotaci. Bez 

podání Předběžné žádosti nemůže být žadateli poskytnuta dotace.  

Celý článek i s přílohou zde: 

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

%2Fnarodni_dotace%2F1532528269091.pdf 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1532528269091.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1532528269091.pdf
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Přehled doporučených Žádostí o podporu 

pro opatření 5.3.  z 12. výzvy přijmu OP 
Rybářství 2014 – 2020 

 V Praze dne 24. července 2018  

 Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování podpory na projekty:  Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů, Operačního 

programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled 

doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu název subjektu, název projektu (včetně uvedení 

opatření a záměru), místo realizace projektu (NUTS 3), výše podpory a výše bodového 

ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu. U doporučených Žádostí o podporu u 

opatření 5.3. je žadatel povinen doložit na příslušný RO SZIF kompletní dokumentaci k 

zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 

10 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu. Doručení probíhá prostřednictvím Portálu farmáře. 

Vybrané přílohy, které budou moci být vzhledem k jejich velikosti, případně formátům, 

předloženy v listinné podobě, jsou uvedeny v Seznamu dokumentace z výběrového / 

zadávacího řízení. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, 

dokumenty ke kontrole nepředkládá.  

  Více na 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2Fak

tuality%2F1532437922301.pdf 

 

Oddělení metodiky OP Rybářství 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2Faktuality%2F1532437922301.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2Faktuality%2F1532437922301.pdf
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Obec Stranný investuje do svého rozvoje i 
bez dotací, dokázala si na to ušetřit 

 

Nové multifunkční hřiště, opravený rybník nebo střecha hasičské zbrojnice, rozšířené veřejné 

osvětlení, nový plot u památníku padlých nebo přilby pro dobrovolné hasiče – to je jen malý 

výčet investic obce Stranný na Benešovsku v posledních čtyřech letech. Jejich náklady 

dohromady přesáhly pět milionů korun. Většinu z nich přitom obec hradila z vlastního 

rozpočtu, který se pohybuje kolem dvou milionů korun ročně. „Z toho dokážeme ještě ušetřit, 

hospodaříme s přebytkem a nejsme 

zadlužení,“ řekl starosta Karel Vojta. 

K největším investicím patřila výstavba 

sportoviště s dětským hřištěm a 

příjezdovou komunikací v sousedství 

obecního úřadu. Dohromady si 

vyžádala 3,3 milionu korun a až na 

dotaci 380 000 korun od Ministerstva 

školství ji obec zaplatila ze svého. „Byla 

to největší investiční akce za posledních 26 let,“ uvedl Karel Vojta.  

Připomněl, že obec se v roce 1992 osamostatnila od Neveklova, ve Stranném toho ale nelitují. 

Od osamostatnění do současnosti činily příjmy obce včetně dotací v součtu přes 50 milionů 

korun. „Tolik peněz by nám nikdy Neveklov nemohl dát, ne že by nechtěl, ale prostě by nemohl, 

protože má 22 osad,“ dodal Karel Vojta. Pod Stranný patří ještě Břevnice a několik samot a 

polosamot, celkem je v obci 

k trvalému pobytu přihlášeno 111 lidí. 

Zhruba třetina domů je ale využívána 

jen k rekreaci. 

Kromě investic, které viditelně 

zkvalitnily obecní prostory, je starosta 

pyšný na kulturní a společenský život 

ve vsi, za nějž obec získala Modrou 

stuhu v soutěži Vesnice roku v roce 

1998. Zásluhu na tom mají hlavně místní spolky, zejména dobrovolní hasiči a myslivci. 
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„Pořádají se tu turnaje v nohejbale a stolním tenise, obchůzky čerta s Mikulášem, slaví se 

čarodějnice, chodí s pomlázkou. Hasiči každoročně pořádají Společenský večer. Každoročně 

se taky scházíme na přátelském posezení s grilováním u obecního úřadu, kde myslivci připraví 

kulturní program – letos jsme tady měli šermíře a ohňovou show,“ vyjmenoval starosta. 

Připomněl také loňský koncert Dětské opery Praha, který se setkal s velkým zájmem. Letos se 

ve Stranném uskutečnil třetí ročník Turnaje mistrů v mölkky (strategická venkovní hra založená 

na srážení dřevěných kuželek – mölekk), kterého se zúčastnilo 22 závodníků. Vítěz bude 

reprezentovat ČR na Mistrovství světa 2018. 

První zmínka o obci Stranný pochází z roku 1184. Od konce 15. století až do roku 1850 patřila 

panstvím k Tloskovu, ale samotná obec Tloskov patřila pod Stranný. Již za Rakouska-Uherska 

byl Stranný velkou obcí, kterou tvořilo deset osad. V období první republiky byl stále 

samostatnou obcí s tisícovkou obyvatel. Za druhé světové války byli jeho obyvatelé v rámci 

vystěhování Neveklovska kvůli vybudování cvičiště SS vyhnáni ze svých domovů, zpět se 

vrátili až po osvobození. Během následných let se pak od obce postupně oddělilo několik osad 

a v roce 1976 byl Stranný sloučen s Neveklovem. Osamostatnil se až v roce 1992 a o osm let 

později Strannému udělila Poslanecká sněmovna ČR znak a prapor. 

Podrobnější informace jsou na www.stranny.xf.cz 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: starosta Karel Vojta, tel.: 736 630 858, e-mail: 

karel.vojta@quick.cz 

Foto: Jaroslava Tůmová 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro žadatele Programu rozvoje 
venkova 2014-2020 – přímé nákupy 
hospodářských zvířat v operaci 6.1.1 
Zahájení činnosti mladých zemědělců 

V Praze dne 24. července 2018  

Aktuálně je na SZIF častěji poptávaný dotaz, u kterého by chybná interpretace předmětné 

podmínky mohla mít zbytečně negativní dopad na výši dotace žadatelů v operaci 6.1.1 Zahájení 

činnosti mladých zemědělců.  

mailto:karel.vojta@quick.cz
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 Žadatelé se dotazují, zda pokud budou nakupovat hospodářská zvířata prostřednictvím 

přímého nákupu, mohou tuto zakázku zadat osobě blízké.  

 Dotaz vychází (pro žadatele v 6. kole příjmu žádostí) z Obecných podmínek Pravidel, kap. 9 

Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, písm. h), které zní: „Pokud předpokládaná 

hodnota zakázky na nákup hospodářských zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na 

ochranu rostlin u operace 6.1.1 a 16.1.1 nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez 

DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem 

podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 

50 % hodnoty zakázky, je zadavatel oprávněn pořídit toto plnění přímým nákupem.“  

 Upozorňujeme, že byť se jedná o plnění prostřednictvím přímého nákupu (jakéhokoliv 

přímého nákupu – nejenom hospodářských zvířat), stále se jedná z pohledu Pravidel o zakázku. 

Na žadatele se tak prostřednictvím Obecných podmínek Pravidel kap. 9, písm. b) vztahuje 

povinnost postupovat dle Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 

2014 – 2020 (dále jen „Příručka“), která je pro něj závazná. Příručka (verze 4) pro zakázky 

realizované prostřednictvím přímých nákupů neobsahuje mnoho podmínek, přesto je potřeba 

se řídit bodem 1.2.5: „V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim ZZVZ v otevřené 

výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu 

zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí 

vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat 

osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s 

žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická 

osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba 

blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu 

statutárního orgánu zadavatele/žadatele.“  

 Všichni zadavatelé přímých nákupů, cenových marketingů či uzavřených výzev neprovádí 

otevřenou soutěž, tedy se musí řídit výše uvedenou podmínkou Příručky. Neexistuje zde žádná 

výjimka pro určitý předmět plnění (v tomto případě např. pro hospodářská zvířata). Zároveň 

upozorňujeme, že podmínka se týká zákazu nákupu nejenom od osoby blízké, ale i od osoby 

personálně nebo majetkově propojené.  

 Státní zemědělský intervenční fond Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pravidla pro změny strategií týkající se 
Programového rámce Programu rozvoje 
venkova v souvislosti se střednědobým 

hodnocením 

V Praze dne 19. července 2018  

Dne 18. 07. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla pro změny 

strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se 

střednědobým hodnocením - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy 

LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).  

Tato Pravidla pro změny strategií nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu 

ministra zemědělství.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Možnosti pardonování plnění některých 

podmínek podopatření Ošetřování travních 
porostů ve vztahu k suchu 

30.7.2018 

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení 

dřívějšího pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě 

institutu ohlášení zásahu vyšší moci. 

Tomuto požadavku, bohužel, nelze vyhovět, neboť dřívější seč nelze považovat za náhodný, 

nepředvídatelný jev, a tudíž nemůže být ani uznána za zásah vyšší moci. Ztráta píce vyvolaná 

pozdním termínem seče v tomto titulu je žadateli kompenzována formou poskytované dotace a 

ztrátu lze tedy oprávněně očekávat. 

Pozdní termín seče je v tomto titulu zvolen z důvodu ochrany hnízdících chřástalů a jejich 

mláďat. Při dřívějším kosení by s vysokou pravděpodobností mohli být chřástalové a jejich 

hnízdiště zlikvidováni žacím strojem, což je v příkrém rozporu s účelem tohoto titulu. 
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Dalším z požadavků ve vztahu k suchu je povolení provádění příkrmu hospodářských zvířat na 

pozemcích zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny. Vzhledem k výskytu sucha je možné 

na dílech půdních bloků, které se nacházejí v oblasti zasažené suchem, provádět příkrm. Tento 

zásah vyšší moci je nezbytné ohlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF). 

Ohlášení zásahu vyšší moci – suchem je nutné podat v souladu s platnými právními předpisy 

na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL). Součástí tohoto ohlášení 

musí být potvrzení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že 

bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě. 

Zdroj: MZe 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro ekologické zemědělce 
ohledně katastrofické události - nákup 

konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z 
důvodu sucha 

18.7.2018 

Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo 

zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání 

konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. 

c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Upozorňujeme, že tímto není zrušena povinnost o tuto 

výjimku požádat. Více informací naleznete v příloze. 

Žádost o výjimku při katastrofické události naleznete zde. 

Přílohy 

Informace o výjimkách na konvenční krmivo v roce 2018 (PDF, 1 MB) 

Zdroj: MZe 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://eagri.cz/public/web/file/591895/Vyjimky_na_konvencni_krmivo_pro_rok_2018.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/591895/Vyjimky_na_konvencni_krmivo_pro_rok_2018.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/591895/Vyjimky_na_konvencni_krmivo_pro_rok_2018.pdf


10 
 

Ministr Toman v Bruselu: S polským 

ministrem budu osobně řešit případy 
nekvalitních potravin dovezených z Polska 

16.7.2018 

Tisková zpráva – Ministr Miroslav Toman dnes v Bruselu jednal s ministrem zemědělství a 

rozvoje venkova Polska Janem Krzysztofem Ardanowskim především o nekvalitních 

potravinách, které se k nám dovážejí, a jak problém řešit. Ministr Toman je připravený 

individuálně jednat se svým protějškem o jednotlivých nekvalitních produktech, které se na náš 

trh dostanou a zakázat dovoz od firem, které se prohřeší proti potravinovému právu.  

„Někteří výrobci potravin nedělají Polsku dobré jméno. Nedávno například naši inspektoři 

zachytili polská jablka s překročeným limitem pesticidů nebo šizené masové konzervy. Musíme 

to řešit a jsem připravený věnovat se takovým případům individuálně a probrat je s polským 

ministrem. Pokud se některý výrobce dopustí podobného prohřešku opakovaně, zakážeme mu 

dovoz do České republiky,“ řekl dnes ministr Miroslav Toman na Radě pro zemědělství a 

rybářství v Bruselu. 

Nový polský ministr zemědělství a rozvoje venkova Jan Krzysztof Ardanowski připustil, že 

takové problémy se občas vyskytnou. Vyjádřil snahu najít viníky a situaci napravit. Jeho snahou 

je zlepšit kvalitu, a tím i pověst polských potravin. 

Ministři spolu také jednali o vzájemné spolupráci, kterou oba dva plně podporují a chtějí 

pokračovat v bilaterárních setkáních i v rámci zemí V4. 

  

Václav Tampír 

vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ministr zemědělství Toman v Bruselu: 

Evropská unie by měla navrhnout mnohem 
větší zjednodušení Společné zemědělské 

politiky 

16.7.2018 

Tisková zpráva – Pravidla Společné zemědělské politiky, která určují zemědělské směřování 

všech členských států EU, by měla být v budoucnu jednodušší, než v současnosti navrhuje 

Evropská komise. Řekl to na dnešním jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu 

ministr zemědělství Miroslav Toman.  

„Zemědělci v celé Evropské unii od nás čekají především snížení byrokratické zátěže, která jim 

někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít větší kompetence rozhodovat na národní úrovni, 

abychom mohli lépe reagovat na národní specifika a potřeby,“ řekl ministr Miroslav Toman.  

V minulosti se například kvůli nadměrné byrokracii a nárůstu správních nákladů neosvědčilo 

povinné prokazování, že je někdo „aktivní zemědělec“. Proto byla zrušena povinnost toto 

pravidlo dodržovat. Nyní Komise prosazuje podobnou podmínku: povinné prokazování 

„skutečného zemědělce“.  

„Každý členský stát si přitom pravidla pro to, kdo je skutečný zemědělec, bude moci nastavit 

individuálně. V každé zemi EU tedy mohou mít naprosto rozdílné parametry. V takovém 

případě by tedy bylo nejlepší, kdyby ani nebylo povinné tuto podmínku zavádět a jednotlivé 

státy by ji přijaly pouze, když by se k tomu rozhodly dobrovolně,“ uvedl ministr Toman. 

Podobně rozhodnutí o zavedení stropu u přímých plateb pro velké zemědělské podniky by mělo 

být dobrovolné a na některé platby by se žádný strop vztahovat neměl. Pokud by se limit na 

platby týkal i plateb pro ekologické zemědělství nebo citlivé komodity, kde mají zemědělci 

vyšší náklady, bylo by to zcela proti smyslu těchto podpor. Mnoho podniků by na podporu 

nedosáhlo a do programu na ochranu životního prostřední by se vůbec nezapojily, což by bylo 

v rozporu s cíli navržené reformy. Navrhované zastropování by se u nás týkalo zhruba tří čtvrtin 

celkové výměry zemědělské půdy. Zástupci České republiky proto dnes v Bruselu přivítali 

iniciativu ministrů Německa a Franci usilující o dobrovolné zastropování a zachování 

adekvátních rozpočtových prostředků na budoucí Společnou zemědělskou politiku. 
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Konkrétní detaily předložených legislativních návrhů k Společné zemědělské politice projedná 

ministr Toman osobně s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Hoganem na jejich 

bilaterálním setkání v září. 

  

Václav Tampír 

vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Žně 2018 – postup sklizně obilovin a řepky 
Středočeský kraj k 30. 7. 2018 

 

Zdroj: SZIF 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrol SVS na farmářských trzích 
meziročně přibylo o polovinu 

  

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej 

živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště. 

V dosavadním průběhu letošního roku provedli veterinární inspektoři na trzích v celé ČR 
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zhruba 225 kontrol, přičemž v prvním půlroce 2017 to bylo necelých 150 kontrol, to znamená 

meziroční nárůst o více než 50 procent. Pochybení nebo závada byla odhalena zhruba při každé 

páté kontrole. V letních měsících v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se 

stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně rostou. Hlavní část kontrol proto 

připadá právě na toto období. 

Státní veterinární správa prodeje na farmářských trzích, při němž by měly být nabízeny 

především produkty od malých lokálních producentů, vítá a podporuje. Pravidelné kontroly 

prodejců přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny 

a zároveň by měly spotřebitele chránit před nekalými praktikami některých prodejců. 

„Vzhledem k tomu že obliba farmářských trhů stále stoupá, zvýšili jsme i počet našich kontrol. 

Podíl kontrol, při nichž je zjištěna nějaká závada se letos podobně jako loni pohybuje na úrovni 

dvaceti procent,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Velmi závažné 

zdravotní důsledky zejména při aktuálním teplém počasí pak může pro spotřebitele mít 

nedodržení teplot při skladování a nabízení výrobků. Povinností prodejců na trzích je udržovat 

zboží při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.“ Na tuto 

skutečnost se při kontrolách veterinární inspektoři zejména v horkých dnech soustřeďují. 

Dalšími častými závadami zjišťovanými při kontrolách jsou dlouhodobě nedostatky 

v označování nabízených potravin. Frekventovaným prohřeškem je také prodej produktů 

neznámého či nejasného původu.  Stále se objevují také prodejci, kteří si neuvědomují, že 

nabízené produkty, a to se týká například uzenin či sýrům, je nutné chránit před možným 

vnějším znečištěním. 

„Na základě zmíněných poznatků je vhodné zákazníky upozornit, aby věnovali pozornost 

označování výrobků, způsobu prodeje nebo dodržování chladicího řetězce. Při jakýchkoliv 

pochybnostech, by se neměli bát prodejce doptat. Pokud se jim cokoliv nebude zdát, či 

nedostanou uspokojující odpověď na své otázky, neměli by podezřelý produkt kupovat,“ 

vysvětlil Semerád. Prodejce má povinnost zákazníky informovat dostatečným způsobem 

o prodávaném zboží a jeho původu. 

„V Libereckém kraji jsme letos zatím uskutečnili 2 kontroly farmářských trhů na Českolipsku a 

3 kontroly na trzích v Liberci. Celkem bylo kontrolováno 8 prodejců potravin živočišného 

původu. Zjištěny byla dvě závady. Loni byl počet kontrol a zjištění obdobný. Při 17 kontrolách 

uskutečněných během celého roku 2017 objevili veterinární inspektoři 5 pochybení. Jednalo se 

například o chybějící registraci, nedostatečnou ochranu před kontaminací či špatné značení 
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potravin,“ uvedl Roman Šebesta, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj. 

V posledních dvou letech se míra pochybení při kontrolách trhů na Liberecku drží kolem 25 %. 

Státní veterinární správa v této souvislosti opět připomíná takzvané „Desatero“ k prodeji na 

farmářských trzích: http://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/. 

  

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veterinární inspektoři objevili vážný případ 
týrání skotu v Moravskoslezském kraji 

  

Krajská veterinární správa v Moravskoslezském kraji (KVS) v současnosti řeší závažný 

případ porušení podmínek v chovu skotu. Na základě předchozího podnětu z magistrátu 

města Frýdek-Místek provedla KVS 28. 6. 2018 kontrolu u chovatele v Kozlovicích. 

Kontrola prokázala hrubá pochybení při zanedbávání péče o skot. V chovu docházelo ke 

značnému a dlouhodobému narušování zdravotního a výživného stavu skotu. Vzhledem 

k závažnosti případu KVS dnes podává podnět k prošetření Policii České republiky, zda 

nedošlo ke spáchání trestného činu. 

Veterinární inspektoři v chovu objevili 7 kusů žírných býků v hluboké vrstvě podestýlky (trusu) 

která znemožňovala zvířatům jakýkoli pohyb. Zvířata byla chována v naprosto nevyhovujících 

podmínkách, stále ve vysoké vrstvě měkkého hnoje silně znečištěna výkaly, vykazovala 

známky slabosti a vyčerpání a některá zvířata nebyla schopna téměř pohybu. Současně kontrola 

objevila jednoho uhynulého býka, jehož tělo se vyznačovalo silným vyhubnutím a kosterní 

pozůstatky dalšího kusu skotu. Zvířata neměla přístup k napájecí vodě, proto inspektoři ihned 

doplnili nádobu, aby se zvířata mohla napít. Zkušení veterinární inspektoři, kteří se na řešení 

přípravu podíleli, uvedli, že takto nevhodné podmínky v chovu skotu dlouho neviděli. 

Následně po kontrole byl vzhledem k popsaným podmínkám v chovu podán na obec 

s rozšířenou působností návrh na zvláštní opatření – na umístění zvířat do náhradní péče. Dle 

výpisu z integrovaného zemědělského registru zvířat má chovatel přihlášeno na hospodářství 

19 kusů skotu, kontrola však zjistila, že v chovu bylo sedm živých zvířat a dvě uhynulá těla. 

https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/
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Chovateli vedle zmíněného podezření ze spáchání trestného činu hrozí pokuta za porušení 

zákona na ochranu zvířat proti týrání až do výše 500 tisíc Kč, kterou ukládá příslušná obec 

s rozšířenou působností, kterou je Frýdek-Místek. Chovatel je navíc příjemcem dotací, to 

znamená, že bude následně při řešení celé problematiky rovněž zahájena kontrola Cross 

Compliance (kontrola podmíněnosti). 

Zvířata byla dočasně přemístěna do venkovní ohrady, která je nastlána suchou slámou a 

zvířatům je poskytnuto krmivo a voda. Veterinární inspektoři budou chov dále intenzivně 

dozorovat. 

  

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na území Evropské unie se objevil mor 
malých přežvýkavců 

  

Na území Evropské unie se v uplynulém týdnu poprvé objevila nebezpečná nákaza zvířat 

– mor malých přežvýkavců. Dvě ohniska byla postupně potvrzena na území Bulharska 

blízko hranic s Tureckem, kde se nemoc dlouhodobě vyskytuje. Infekce není nebezpečná 

pro člověka. Nejvíce vnímavé k nákaze jsou kozy a ovce, pro které může být smrtelná. 

Státní veterinární správa (SVS) proto upozorňuje chovatele a obchodníky na možná 

rizika zavlečení nákazy do českých chovů. Těm lze předejít především důsledným 

dodržováním zásad biologické bezpečnosti. 

První ohnisko na území EU bylo potvrzeno 23. června na třech hospodářstvích v bulharském 

regionu Yambol, zhruba 10 km od tureckých hranic. Tamní dozorové orgány již nařídili 

utracení všech vnímavých zvířat v chovech a vymezení ochranných pásem. Evropská komise 

nařídila zákaz vývozu malých přežvýkavců a produktů z nich z celého regionu Yambol. Dalším 

zasaženým chovem je farma se 160 ovcemi a kozami nacházející se v regionu Burgas, opět 

v blízkosti hranic s Tureckem. Toto ohnisko bylo potvrzeno ve čtvrtek 28. června. 

V souvislosti se změnou nákazové situace v Bulharsku SVS zdůrazňuje nutnost opatrnosti 

zejména při nákupu zvířat ze zahraničí a všech přesunech. 
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„Bezpečný je pouze nákup zdravých zvířat z oblastí a z chovů se známou nákazovou situací. 

V případě transportu zvířat je potřeba plánovat cestu tak, aby trasa pokud možno nevedla 

lokalitami s výskytem nákazy,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. 

„V této souvislosti je na místě i důsledné čištění a dezinfekce všech dopravních prostředků pro 

přesun zvířat, které vozí skot či jiná zvířata, přes území Bulharska,“ dodal. 

Pokud jde o tuzemské chovy, je třeba důsledně dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Ta 

spočívá mimo jiné v používání předepsaných ochranných obleků a pomůcek. Zejména u osob, 

které navštěvují chovy například za účelem nákupu zvířat či zprostředkování jejich vývozu do 

zahraničí, je pak na místě požadovat potvrzení o tom, že nebyly v kontaktu se zvířaty v chovech 

na územích, kde se nákaza vyskytuji či v chovech s neznámou nákazovou situací. Popsaná 

pravidla budou součástí mimořádných veterinárních opatření, která v současnosti SVS 

připravuje. 

Původcem moru malých přežvýkavců je RNA virus z čeledi Paramyxoviridae, rodu 

Morbillivirus. Virus je příbuzný viru moru skotu, spalniček a psinky.  Projevuje se horečkou, 

anorexií, zánětlivě nekrotickými ložisky v dutině ústní, průjmy, záněty plic a úhyny 

postižených zvířat.  Z hospodářských zvířat jsou nejvíce vnímavým druhem vůči této nákaze 

kozy, v menší míře ovce. Infekce se může vyskytnout u volně žijících přežvýkavců chovaných 

v zajetí a u velbloudů. K přenosu infekce dochází především inhalační cestou, přímým 

kontaktem zdravých a nemocných zvířat. Úmrtnost se může pohybovat mezi 50 – 100 procenty. 

Nákaza se vyskytuje v řadě asijských a afrických zemí. 

Více informaci k problematice této nákazy naleznete na webu SVS. 

  

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/mor-malych-prezvykavcu-2/
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Laboratorní analýzy SZPI potvrdily 

významné falšování a jakostní prohřešky u 
medů distribuovaných na trh pod názvem 

fiktivního výrobce 

27. 07. 2018  

  

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistili v tržní síti v březnu tohoto 

roku u dvou jihomoravských prodejců několik šarží medů, které byly na etiketě označeny 

názvem neexistujícího výrobce: Český med, Valašské meziříčí, Česká republika. Ke zboží byl 

také připojen paragon, uvádějící nepravdivé IČO, název firmy a adresu výrobce: ČESKÝ MED, 

Bezručova 24, Valašské Meziříčí. Produkty byly mimo jiné doprovázeny falešným certifikátem 

Výzkumného ústavu včelařského v Dole. 

V jednom případě dodavatel zneužíval údaje existujícího tuzemského výrobce a inspekce 

přistoupila k podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 

Dodatečné laboratorní analýzy SZPI prokázaly u níže uvedených medů hodnoty, které 

prokazují záměrné falšování nebo neodborné zacházení, které zásadně mění charakter medu a 

snižují jeho jakost:  

 Med lesní – medovicový, datum minimální trvanlivosti do 2019. V odebraném vzorku byla 

zjištěna přítomnost cizích cukrů (med nesmí obsahovat žádné jiné látky, aditiva, s výjimkou 

jiného druhu medu), med měl světlou barvu oproti tmavohnědé, která je typická pro tento druh 

a vykazoval netypickou chuť (ovocná, sladová, bylinná) - jeho organoleptické vlastnosti vůbec 

neodpovídaly medu. Pylová analýza medu prokázala jiný botanický původ, než byl uvedený 

v názvu výrobku.  

 Český med květový smíšený, datum minimální trvanlivosti do 8. 10. 2019. Analýza prokázala 

přítomnost cizích cukrů a organoleptické vlastnosti vůbec neodpovídaly medu, tj. med měl 

netypickou barvu, chuť i vůni a pylová analýza prokázala klamání o uváděném druhu medu.  

 Med lesní medovicový, bez data minimální trvanlivosti a označení šarže. Rozbor prokázal 

přítomnost cizích cukrů, netypickou chuť i vůni medu a jiný botanický původ medu, než je 

uvedený v názvu výrobku. 
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Mimo výše uvedená pochybení prokázaly již prvotní analýzy uvedených medů nevyhovění 

v parametrech aktivita diastázy (nižší než požadovaná aktivita enzymu diastáza - indikuje 

sníženou jakost medu ředěním nebo neodborným zacházením), sacharóza a HMF (vyšší než 

povolená přítomnost hydroxymetylfurfuralu - indikuje sníženou jakost medu). 

Vzhledem k těmto zjištěním SZPI doporučuje všem prodejcům a obchodníkům s medem, aby 

věnovali zvýšenou pozornost autenticitě původu tohoto sortimentu a ověřovali si ji přímo u 

dodavatelů nebo výrobců medu. V případě pochybností ohledně původu medu nebo při 

nestandardních a podezřelých praktikách na straně dodavatelů se mohou prodejci obrátit přímo 

na SZPI. 

Inspekce o případu informovala v tiskové zprávě 23. 3. 2018. 

 Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZPI společně s Celní správou ČR 
nepropustila zásilku 50 kg chilli papriček z 

Indie do vnitřního trhu 

24. 07. 2018  

 V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo EU zajistila Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celní správou v celním prostoru v Praze - Uhříněvsi 

nevyhovující zásilku 50 kg potraviny Red chilly whole, sušené nedrcené chilli papričky, 500 

g/balení, kterou nepropustila do vnitřního trhu ČR. 

Dodavatel do ČR, společnost JAGS CREATIONS, C-3/12, 2ND Floor JAKPURI NEW 

DEHLI, India, nepostupovala dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 884/2014, které 

stanovuje zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z vybraných třetích zemí. 

Jedním z požadavků je povinnost dovážet tyto komodity prostřednictvím určeného místa 

dovozu (DPI – designated point of import). V případě chilli papriček je jím pro Českou 

Republiku Celní úřad, Rudná, nikoli CÚ v Praze - Uhříněvsi, kam zásilka dorazila. 

V případě dovozu potravin z Indie se uvedené nařízení vztahuje i na další komodity, jako např. 

muškátové oříšky, podzemnici olejnou, nebo jinak upravované či konzervované arašídy. 

http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-varuje-prodejce-a-spotrebitele-na-trhu-se-vyskytuje-med-s-falesnymi-doklady.aspx
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Dále dodavatel k zásilce neposkytl povinnou dokumentaci v požadovaném rozsahu, včetně 

osvědčení o zdravotní nezávadnosti potraviny a vstupní doklad s potvrzením z určeného místa 

vstupu zásilky do EU. 

Část obsahu zásilky jevila také známky zaplísnění, ale vzhledem k nedodržení výše uvedených 

expedičních postupů nebyla k nepropuštění laboratorní analýza nezbytná. 

Příjemcem zásilky do ČR byla společnost ELLORA s.r.o., Vršovická 922/99, 100 00 Praha 10. 

Zásilka nebyla propuštěna na trh ČR a spotřebitelé tak nebyli ohroženi. SZPI vložila informaci 

o zjištění do evropského systému rychlého varování RASFF. 

  

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal - referent mediální komunikace 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspekce zjistila čaj s tropanovými alkaloidy 
v distribuční síti řetězce Tesco 

16. 07. 2018  

  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující čaj „TESCO MIX OF 

HERBS bylinný čaj, porcovaný“ v distribuční síti společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Laboratorní analýza v akreditované laboratoři SZPI potvrdila přítomnost atropinu v množství 

213 μg/kg a skopolaminu v množství 44,7 μg/kg. Atropin a skopolamin jsou tropanové 

alkaloidy se známými negativními účinky na lidské zdraví a nesmějí být v potravinách 

přítomny. 

Potravina nesla označení data minimální trvanlivosti do 05. 2019, šarže L3496/2/125 a jejím 

distributorem na českém trhu byla společnost Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68/1527, 100 00 

Praha. 

Čaj není vhodný k lidské spotřebě a to především v případě dětí a starších lidí a inspekce 

spotřebitelům doporučuje, aby se vyhnuli konzumaci uvedené šarže. 
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Kontrolované osobě bylo uloženo opatření k okamžitému stažení předmětné šarže ze všech 

svých provozoven a bude s ní zahájeno správní řízení o uložení sankce. 

SZPI výše uvedené zjištění notifikovala v evropském systému rychlého varování RASFF. 

 Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Potravinářská inspekce upozorňuje na riziko 
výskytu mražené kukuřice kontaminované 

bakteriemi Listeria monocytogenes na 

tuzemském trhu 

10. 07. 2018  

  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského 

Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF notifikaci od dozorového orgánu 

v Belgii, která informuje o distribuci různých mražených zeleninových směsí vyrobených 

v Belgii za použití závadné suroviny – kukuřice od maďarského výrobce Greenyard Frozen. 

Notifikace informuje o možné kontaminaci bakteriemi Listeria monocytogenes u šarží suroviny 

vyrobených v období 13. 8. 2016 – 20. 6. 2018. Potravinářské výrobky – převážně mražené 

zeleninové směsi - obsahující závadnou surovinu jsou aktuálně stahovány z trhu v několika 

evropských státech. 

V současnosti dochází ke stahování rizikových potravin z tuzemského trhu, o čemž v souladu 

s požadavkem právních předpisů informují dotčení prodejci na svých webových stránkách: 

Tesco Stores ČR a.s., Lidl Česká republika v.o.s., Penny Market s.r.o. a MAKRO Cash & Carry 

ČR s.r.o. 

SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, aby stahované šarže potravin nekonzumovali. 

Bakterie Listeria monocytogenes vyvolává onemocnění listerióza. Onemocnění postihuje 

zejména osoby se sníženou imunitou, starší osoby, těhotné ženy a novorozence, u zdravých 

http://www.tescocr.cz/cs/pro-novin%C3%A1%C5%99e/tiskov%C3%A9-zpr%C3%A1vy/article/oznameni-pro-zakazniky-mozny-vyskyt-listerie-v-mrazenych-vyrobcich
https://www.lidl.cz/cs/Stazeni-vyrobku.htm
https://www.penny.cz/penny-corner/souteze-a-novinky
https://www.makro.cz/informace-o-stazeni-vyrobku
https://www.makro.cz/informace-o-stazeni-vyrobku
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jedinců může onemocnění probíhat v podobě lehčích chřipkových příznaků. Bakterie přežívají 

i teploty pod 0°C a ke snížení rizika infekce z mražené zeleniny by ji spotřebitelé měli pečlivě 

vařit a nekonzumovat bez vaření (např. v salátech a smoothies). 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZPI nevpustila do ČR „Organic“ jasmínový 

čaj z Číny se čtyřmi druhy pesticidů 

04. 07. 2018  

  

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem 

Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu EU zásilku čaje z Číny. Inspektoři nejprve zásilku 

zajistili v celním prostoru z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu. Výsledky rozborů 

předmětné šarže potraviny s názvem Imperial Grade Jasmine Pearls prokázaly, který výrobce 

na zásilce označil za „Certified Organic“, že čaj překračuje maximální povolené limity u čtyř 

druhů pesticidů.  

Rozbor stanovil koncentraci pesticidu fipronil na 0,023 miligramů na kilogram (mg/kg), 

(maximální povolený limit je 0,005 mg/kg); hexaflumuron na 0,03 mg/kg (maximální povolený 

limit je 0,01 mg/kg); pyridaben na 0,12 mg/kg (maximální povolený limit je 0,05 mg/kg) a 

tolfenpyrad na 0,45 mg/kg (maximální povolený limit je 0,01 mg/kg).  

Dodavatelem čaje z Číny je společnost Wang Hong Yao, Yunnan Sourcing, Kunming Park, 

Phase II, Panlong District, KUNMING, Yunnan a příjemcem v ČR je provozovatel Martin 

Špimr, Praha. 

Vzhledem k nedodržení limitů pro přítomnost pesticidů rozhodli inspektoři SZPI o nevpuštění 

zásilky do vnitřního trhu EU a nedošlo tak k ohrožení zdraví spotřebitelů. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



22 
 

Ode dneška může hlasovat veřejnost pro 

Stavbu roku Středočeského kraje 2018 
1.SRPNA 

Do 5. ročníku soutěže o nejkvalitnější stavební dílo na území Středočeského kraje se 

přihlásily typologicky různorodé druhy staveb. O získání titulu a dalších cen se jich utká 

celkem třináct. 

Soutěž se koná za podpory Středočeského kraje, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje 

Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové 

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, pod vedením Kateřiny Pešatové. Organizátorem a 

odborným garantem je Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. 

Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavitel, další partneři jsou Český rozhlas Region, 

Ctidoma.cz, Development News, Stavebnictví, Stavební klub profi, Střechy fasády izolace. 

Na www.stavbaroku.cz může široká veřejnost od 1. srpna hlasovat o Cenu veřejnosti. 

V roce 2017 hlasovalo přes 11 000 občanů kraje.  Letos je možné volit mezi stavbou dopravní 

křižovatky v Příbrami, mateřskou školou v Benešově, výrobně administrativní budovou Teco 

v Kolíně, rekonstrukcí statku na Kokořínsku, rozhlednou Čížovka v Kněžmostu, rekonstrukcí 

a dostavbou Regionálního muzea v Kolíně, obnovou základní umělecké školy v Benátkách nad 

Jizerou, bytovou rezidencí Jičínská, vstupním areálem ŠKODA AUTO a. s. a budovou Kliniky 

Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, novostavbou rodinného domu v Neveklově, rekonstrukcí 

historické kotelny v Libčici nad Vltavou a rekreačním objektem na Slapech. 

Soutěží se o titul Stavba roku Středočeského kraje, Cenu hejtmanky, Zvláštní ceny a Cenu 

veřejnosti. Slavnostní vyhlášení proběhne dne 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně 

v Kladně. 

Předsedkyně poroty soutěže, Ing. arch. Markéta Svobodová, oceňuje právě odlišnost této 

soutěžní přehlídky od jiných soutěží v oblasti architektury a stavitelství: „Koncept této soutěže 

je výjimečný tím, že předmětem posuzování není pouze samotná architektonická hodnota díla 

nebo stavebně-technického řešení. Odborná porota složená ze zástupců profesních komor a 

Středočeského kraje posuzuje stavby v širším spektru – hodnotí kromě stavebních a 

architektonických kvalit, jejich účel, přínos jaký dávají kraji i svému okolí. Středočeský kraj se 

může prezentovat bohatým stavitelským a architektonickým dědictvím minulých století až po 

http://stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=83&group=registered
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moderní výstavbu 20. stol. Věříme, že současná stavební činnost navazuje na tuto tradici, čehož 

dokladem mohou být oceněná díla minulých ročníků této soutěže.“ 

Putovní výstava se všemi přihlášenými stavbami se představí v kraji, na stavebním veletrhu 

FOR ARCH v pražských Letňanech, v sídle Nadace architektury a stavitelství na Václavském 

náměstí v Praze a v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Zdroj: Středočeský kraj 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sedm středočeských obcí získalo dotace od 
Ministerstva životního prostředí 

16. července 

Středočeské obce Bukovany, Lysá nad Labem, Stratov, Dubno, Milčice, Petrovice a Mníšek 

pod Brdy uspěly se svými žádostmi o dotace z Programu péče o krajinu B v rámci podprogramu 

zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. 

Dotační program vypsalo Ministerstvo životního prostředí a o svém rozhodnutí o poskytnutí 

finančních prostředků na projekty obcí informovalo Odbor životního prostředí a zemědělství 

Středočeského kraje v závěru minulého týdne. "V konkrétních případech se jedná například o 

výsadbu dřevin podél polních cest, aleje ovocných dřevin, kosení trávníků, vytvoření zemních 

tůní, pastvu smíšených stád, ošetření památných a významných stromů a podobně," zmínil 

konkrétní příklady využití dotací náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a 

zemědělství Miloš Petera (ČSSD) s tím, že rozhodnutí ministerstva vítá. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.  

                                                                                 a 

 

 

Vás srdečně zvou na seminář: 

Problematika aplikace „Intersucho“ 

Přednášející: Prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, Ph.D., akademický pracovník Mendelovy 

univerzity v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie 

Termín: čtvrtek 16. 8. 2018 od 10:30 – 14:00 

Místo konání:  ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,  262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172 

Program: 

1) Produkty intersucha 

2) Zapojení do projektu 

3) Přestávka  

4) Diskuse a závěr 

 

PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI A NAHLÁŠENÍ POČTU OSOB NA E-MAIL 

kaderabek@zdkh.cz DO 13. 8. 2018 

Těšíme se na Vaši účast! 

I Vy máte možnost přispívat do aplikace intersucho, a přesněji tak zaznamenávat naměřené 

množství srážek v daných územích. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:kaderabek@zdkh.cz
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Informace pro žadatele týkající se zásahu 

vyšší moci – mimořádných okolností z 
důvodu sucha v roce 2018 

V Praze dne 2. srpna 2018  

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah 

vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena 

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).  

 Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel nově předkládat Potvrzení ČHMÚ o 

půdní vlhkosti (netýká se ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu provádění 

příkrmu zvířat na druhově bohatých pastvinách v případě opatření AEKO, pro které nebude 

potvrzení ČHMÚ od žadatelů vyžadováno).   

 V rámci využití speciálních map míry ohrožení půdním suchem, které vydává ČHMÚ v 

týdenních intervalech (monitoring sucha), jsou vymezeny oblasti s jednotlivými kategoriemi 

půdní vlhkosti vyjádřené v % využitelné vodní kapacity (VVK). Pro potvrzení vydávané 

žadatelům o zemědělské dotace by ČHMÚ vycházelo z mapy s mírou ohroženosti půdních 

suchem ve vrstvě 0 – 100 cm (případně ve vrstvě do 40 cm, dle individuálního posouzení 

důvodu) a to za období červen až červenec 2018 (případně aktuální měsíc), přičemž kategorie 

identifikující sucho by byly vymezeny takto (včetně stanovení míry ohrožení půdním suchem):   

- Vlhkost 30 – 50 % VVK (míra ohrožení: středně velká) - Vlhkost 10 – 30 % VVK (míra 

ohrožení: vysoká) - Vlhkost pod 10 % VVK (míra ohrožení: velmi vysoká).   

Při zjištění výše uvedených kategoriích ve sledované lokalitě by bylo identifikováno sucho!     

Zdroj: MZe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Přijďte ochutnat vítězné potraviny v soutěži Středočeská 

Regionální potravina 

Navštivte dne 25. 8. – 28. 8. 2018 od 9 do 18 hodin 

stánek Regionální potraviny v rámci výstavy Země 

Živitelka v Českých Budějovicích, pavilon T. 

  Vítězné výrobky bude možné ochutnat i zakoupit. 

   

 

 


