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Ministerstvo zemědělství připravilo dvě užitečné mobilní aplikace z oblastí, které v re-

zortu zemědělství lidi obvykle nejvíce zajímají: bezpečnost potravin a ochrana před 

povodněmi. Můžete si zdarma stáhnout aplikaci „Víš, co jíš?“ pro mobilní telefony 

a tablety. S její pomocí se dozvíte základní údaje o přídatných látkách v potravinách. 

Stačí naťukat název látky uvedené na obalu potraviny a dozvíte se hned při náku-

pu, jaké obsahuje barviva, konzervační, kypřící prostředky atd. Aplikace je přehledně 

roztříděna, látky můžete hledat i abecedně nebo podle kategorií. Cílem je usnadnit 

orientaci na nepřehledném trhu s potravinami. Samozřejmostí je, že všechny v aplikaci 

uváděné přídatné látky jsou bezpečné. Jednoduše řečeno, jsou to odborně testovaná 

a zákonem povolená éčka. Chceme tak poskytnout podložené informace spotřebite-

lům, kteří jsou někdy pod tlakem různých nepodložených fám a mediálních strašáků. 

Spotřebitelům je aplikace k dispozici na www.viscojis.cz a v obchodě Google Play. 

Aplikace „Stavební akce programu Prevence před povodněmi II“ provede zájemce 

všemi 379 opatřeními vybudovanými v II. etapě programu Prevence před povodněmi. 

Na mapě České republiky rozčleněné do pěti povodí najdete přehledné informace 

o rozmístění protipovodňové ochrany spolu s detailními údaji o stavbách v jednotli-

vých regionech. Více o aplikaci najdete na portálu eagri.cz v sekci Voda pod odkazem 

Prevence před povodněmi II. etapa.
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Jak obce mohou čerpat evropské a národní peníze

S ohledem na zkrácený rozpočet Programu rozvoje venko-

va v novém programovacím období byla z programu vyjmuta 

opatření pro obce, tj. podpora na obnovu vesnic, infrastruk-

turu, občanské vybavení, kulturní dědictví. Na základě mezire-

sortních jednání bylo podepsáno Memorandum o spolupráci 

MMR, MZe a MŽP. Tímto dokumentem bylo stvrzeno, že vo-

dohospodářská infrastruktura bude kompletně řešena pro-

střednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 

v gesci MŽP. Oblast občanské vybavenosti, sociálních služeb 

a sociálních podniků bude řešena v rámci Integrovaného regi-

onálního operačního programu (IROP) v gesci MMR.

Prostor pro podporu obcí na vodohospodářskou infrastruk-

turu má MZe v oblasti národních dotací. Prostřednictvím 

národních zdrojů (dotační titul 16) MZe navíc plánuje navázat 

na podporu kulturního dědictví. 

Obce však budou moci v PRV 2014–2020 žádat o podporu 

v rámci investičních lesnických opatření či prostřednictvím 

nového opatření Spolupráce. Pozitivní dopad na katastrální 

území obcí bude mít i podpora určená na pozemkové úpravy, 

ačkoliv žadatelem zde nejsou obce ale Státní pozemkový úřad 

(fi nanční alokace na pozemkové úpravy je ve výši 100 mil. EUR). 

Obce se také budou moci realizovat prostřednictvím meto-

dy LEADER. Celková alokace těchto opatření činí cca 
400 mil. EUR. Rámcově budou podporovány výstavby lesních 

cest, stroje a technologie pro lesní hospodářství, zalesňování 

a ochrana lesních porostů. Dále spolupráce v rámci krátkých 

dodavatelských řetězců a při využívání biomasy a v neposlední 

řadě projekty v rámci schválených strategií LEADER.

1. Možnos   pro obce z PRV 2014 – 2020: 

a) Inves  ní lesnická opat ení
V rámci opatření Investice do hmotného majetku mohou 

obce žádat v rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. 

Jedná se o investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou 

lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vyba-

vení (např. propustky, svodnice, mostky atd.). Bude též podpo-

rován nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % 

celkových způsobilých výdajů. Na projekt musí být vydáno 

souhlasné stanovisko MŽP.

Dále mohou obce žádat v rámci opatření Investice do roz-
voje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, 

a to v operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hos-
podářství. Podporovány budou investice do lesní techniky 

a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů 

skrze využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření 

v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky 

a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic 

do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

b) Opat ení Spolupráce 
V rámci opatření Spolupráce budou obce oprávněnými pří-

jemci u operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 

trhů, kde je účelem začlenit prvovýrobce do dodavatelských 

řetězců a posílit jejich konkurenceschopnost. Operace 16.4.1 

je primárně zaměřena na zemědělce a potravináře s tím, že 

obce je budou moci svou aktivitou podpořit. 

c) LEADER
Pro metodu LEADER je vyhrazeno 5 % rozpočtu PRV 2014–2020. 

Obce, které budou součástí podpořených Místních akčních 

skupin (MAS), budou moci podávat své žádosti nejen přímo 

přes klasická opatření, ale také prostřednictvím těchto MAS. 

Prostřednictvím LEADERu bude pro obce implementována 

většina lesnických opatření a výše uvedené opatření Spoluprá-

ce. Na další aktivity obcí budou MAS zaměřovat své strategie 

prostřednictvím ostatních programů (Integrovaný regionální 

operační program, OP Životní prostřední, OP Zaměstnanost).

2. Možnos   pro obce z národních dotací MZe: 

a) Vodohospodá ská infrastruktura: 
MZe podporuje výstavbu vodovodů a kanalizací ve veřejném zá-

jmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí (obce 

do 1000 obyvatel) v rámci programu „Výstavba a technické zhod-

nocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Od 15. října 2014 

MZe přijímalo od obcí žádosti. Příjem skončil 28. listopadu 2014. 

V současné době probíhá administrace přijatých žádostí. 

Dotace pro obce NOVÁ RUBRIKA
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b) Kulturní d dictví: 
Nově je mezi národní dotační programy navržen program 

„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“. V součas-

né době je zpracovávána konkrétní podoba a rozsah programu. 

Aktuálně je navrženo, že se program zaměří na podporu údržby 

nebo obnovy památných staveb a objektů kulturně-historických 

hodnot v extravilánu i intravilánu obcí, které nejsou chráněnými 

kulturními památkami. Jedná se o kapličky, křížové cesty, zvonič-

ky, boží muka, smírčí kříže, exteriérové sochy a sousoší, pomníky 

obětem válek, busty či sochy slavných rodáků. Navrhovaný roz-

sah fi nančních prostředků činí pro rok 2015 50 mil. Kč.

3) Možnosti pro obce z jiných operačních programů: 

a) IROP
Níže je uveden výčet aktivit, které budou obce z tohoto progra-

mu moci využít. Přehled je koncipován zejména z pohledu obcí 

v návaznosti na aktivity dříve podporované v PRV 2007–2013. 

• sociální služby (zřizování či rekonstrukce stávajících 

zařízení pro poskytování komunitní péče, humanizace 

pobytových zařízení, sociální infrastruktura, sociální 

bydlení), sociální podnikání (výstavba, rekonstrukce, 

rozšíření a vybavení sociálních podniků),

• zateplení budov a výměna zdroje tepla u bytových 

domů (se čtyřmi a více jednotkami),

• ochrana a rozvoj kulturního dědictví, resp. revitali-

zace a zatraktivnění památek zapsaných v Seznamu 

světového dědictví UNESCO, památek zařazených 

na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, 

národních kulturních památek (stav k 1. 1. 2014) a pa-

mátek zařazených na Indikativní seznam národních 

kulturních památek (stav k 1. 1. 2014),

• projekty z oblasti eGovernmentu, budování infrastruk-

tury a informačních a komunikačních systémů veřejné 

správy,

• pořízení územních plánů (IROP pokračuje v podpoře 

pořizování územních plánů a nově bude podporovat 

tvorbu územních studií a regulačních plánů) – způso-

bilé k čerpání podpory budou pouze obce s rozšíře-

nou působností,

• rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání 

a rekonstrukce a vybavení odborných učeben.

b) OPŽP

• Níže je uveden přehled hlavních možností (popř. pří-

kladů projektů): výstavba kanalizace, vodovodů a ČOV,

• revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně,

• zateplení budov a úspory energie (snížení energetické 

náročnosti u veřejných budov a zvýšení využití obnovi-

telných zdrojů, vysoký energetický standard u nových 

veřejných budov). 

c)  Operační programy Evropské územní spolu-
práce 

V programech Evropské územní spolupráce lze získat dotace 

na ochranu, rozvoj, využití a zpřístupnění přírodního a kulturní-

ho bohatství, podporu vzdělávání, ochranu životního prostředí, 

podporu spolupráce vědeckovýzkumných institucí mezi sebou 

a s malými a středními podniky, řešení rizik, šíření znalostí 

a zkušeností, kulturní a komunální spolupráce, vytváření sítí 

spolupráce. Zajímavou příležitost pro obce představují zejména 

programy přeshraniční spolupráce (ČR-POL, SK-ČR, RAK-ČR, 

Bavorko-ČR, Sasko-ČR). ppp (( ))) ))
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 Implementace novely zákona o zemědělství 
a Společné zemědělské politiky do LPIS

Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Počátkem roku začala nová etapa Společné zemědělské po-

litiky, což znamenalo změnu evropské legislativy a k tomu 

odpovídající změny v české legislativě. Kromě jiných právních 

předpisů došlo k novelizaci zákona o zemědělství s účinností 

od 1. ledna 2015. To vyvolalo nutnost rozsáhlých změn země-

dělského geografi ckého systému LPIS v rozsahu, jež se dotý-

kají i samotného jádra aplikace evidence využití půdy. Rozsah 

nezbytných úprav softwaru je větší než v letech 2003 a 2004 

při vstupu do EU.

Zásadními změnami jsou:

-  změna charakteristiky u půdních bloků (PB) – tvoří 

v systému samostatnou entitu, jejímiž hlavními atri-

buty jsou zejména výměra a identifi kační číslo. Druh 

zemědělské kultury ani uživatel není na úrovni půd-

ních bloků evidován;

-  díly půdních bloků (DPB) tvoří další, nižší úroveň, jež 

již obsahuje i údaje o uživateli a druhu zemědělské 

kultury;

-  zanikla evidence krajinných prvků a byla nahraze-

na evidencí ekologicky významných prvků. Součástí 

množiny ekologicky významných prvků je i podmno-

žina krajinných prvků;

-  převedení vlastního procesu aktualizace evidence vy-

užití půdy na pracovníky SZIF;

-  možnost podání elektronického ohlášení změny na 

Portálu farmáře v evidenci půdy;

-  změny v párování dílů půdních bloků s druhem země-

dělské kultury sad, vinice, chmelnice na registr sadů, 

vinic, chmelnic (tzv. speciální registry);

-  z důvodu tzv. greeningu zavedení nové vrstvy ekolo-

gicky zaměřených ploch (tzv. EFA);

-  vrstva zákazu změny trvalého travního porostu. Toto 

souvisí s vrstvou tzv. ekologicky cenných travních po-

rostů – tzn. ploch, u kterých není povolena změna 

druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na dal-

ší druhy zemědělských kultur;

-  změny ve vymezení a kategorizaci méně příznivých 

oblastí (tzv. LFA);

-  vhodnost zatravnění;

-  změny v číselníku plodin z důvodu podmínky tzv. diver-

zifi kace plodin;

-  zásadní přepracování aplikace nezbytné pro přípravu 

předtisků žádostí o dotace, vázané na plochu. 

Dosud byly do ostrého provozu nasazeny úpravy:

-  úpravy související se změnami v defi nicích půdních blo-

ků a dílů;

-  změny v párování na speciální registry;

-  nové vymezení LFA;

-  aktualizace podkladové vrstvy eroze; 

-  vrstva Natura 2000 na zemědělské půdě, informace 

jsou jak na záložce DPB, tak i v tiscích;

-  vrstva zákazu změny trvalého travního porostu – ma-

pová část. V LPIS jsou na mapě zobrazovány červené 

plochy představující zákaz změny trvalého travního 

porostu na další druh zemědělské kultury. V další fázi 

bude informace zobrazována i na vybraném DPB na 

záložce Podrobné. 

-  vhodnost k zatravnění – zobrazuje se jak v mapě, tak 

na daném DPB na záložce Podrobné, v sekci AEO info; 

-  číselník plodin probíhá konsolidací napříč různými 

opatřeními (diverzifi kace, VCS, AEO atd.) tak, by byla 

zachována jednotnost názvosloví (např. mrkev setá vs. 

mrkev vs. mrkev jedlá).

-  možnost podání elektronického ohlášení změny v evi-

denci půdy. Uživatelé mají prostřednictvím Portálu 

farmáře navrhnout zákres změny na dílu půdního blo-

ku a elektronicky podat ohlášení přímo na SZIF bez 

použití elektronického podpisu a návštěvy pracoviště 

SZIF.

Z dalších probíhajících úprav je významným vývoj zcela nové 

aplikace pro přípravu předtisků jednotné žádosti o dotace 

jako nejvíce sofi stikovaného modulu LPIS.
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 Změna pravidel pro poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření 
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Úsek lesního hospodářství

Dne 16. března 2015 vláda přijala novelu nařízení vlády 

č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování fi -

nančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané mys-

livecké činnosti. Tato novela, účinná od 1. dubna 2015, upravuje 

oblast poskytování fi nančních příspěvků na vybrané myslivec-

ké činnosti v souladu s novelou zákona o myslivosti. Dále mění 

pravidla pro poskytování fi nančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti na základě poznat-

ků z praxe a také zvyšuje sazby fi nančních příspěvků, které 

přispívají k plnění dlouhodobých priorit lesního hospodářství 

a myslivosti. Od 1. dubna 2015 budou o poskytování fi nančních 

příspěvků na vybrané myslivecké činnosti v přenesené působ-

nosti rozhodovat krajské úřady.

V případě fi nančních příspěvků na zlepšování životního pro-

středí zvěře dochází k nahrazení pojmu „zvěřní políčko“ v pra-

xi zavedeným pojmem „políčko pro zvěř“, které je v právním 

předpisu nově defi nováno jako „pozemek zakládaný pro zvý-

šení úživnosti honiteb, na kterém se hospodaří tak, aby složení 

porostu poskytovalo zvěři pastevní možnosti v průběhu roku“. 

Dále jsou na základě pozitivních zkušeností s redukcí počet-

ních stavů černé zvěře pomocí odchytových zařízení uprave-

ny podmínky pro fi nanční podporu jejich pořízení či výroby 

a instalace. Nově se podporuje jedno odchytové zařízení na 

každých 150 hektarů honitby, čímž se sleduje zvýšení jejich 

četnosti v rámci honitby pro efektivnější redukci stavů černé 

zvěře. 

K několika změnám také dochází v podpoře ohrožených dru-

hů zvěře. Zvyšuje se sazba fi nančního příspěvku na vypouštění 

tetřeva hlušce v lokalitách jeho přirozeného výskytu – za kaž-

dého vypouštěného jedince bude poskytován fi nanční příspě-

vek ve výši 8 000 Kč. Při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka 

obecného bude podle dosavadních zkušeností s odchovem 

a zejména se sestavováním vhodných skupin jedinců požado-

váno dodržení nově upraveného poměru pohlaví 1 : 1 až 3 : 5. 

Dále se k žádostem o poskytnutí fi nančního příspěvku na vy-

puštění ohrožených druhů zvěře (tetřev hlušec, tetřívek obec-

ný a koroptev polní) kromě pravomocně uděleného souhlasu 

k vypuštění do přírody či pravomocně povolené výjimky ze 

zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny může přilo-

žit pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejích 

vývojových stádií.

Co se týká fi nančního příspěvku na chov a výcvik loveckých 

dravců, bude zkrácena lhůta pro kontrolu jejich dobrého zdra-

votního stavu a dobré fyzické kondice, ze 3 týdnů na 2 týdny 

od data podání žádosti.

V oblasti finanční podpory hospodaření v lesích je nejvý-

znamnější novinkou posílení finanční podpory soustřeďo-

vání dříví koňmi, a to zvýšením sazby finančního příspěvku 

– nově ve výši 40 Kč/m3 bez ohledu na kategorii lesa. Dále 

dochází k úpravě vzoru žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů (za 

podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro po-

třeby státní správy lesů), v jejíž příloze (Průvodním listu 

k lesnímu hospodářskému plánu) je doplněna položka 9 

– Potvrzení předání LHP do datového skladu. Tímto po-

tvrzením je deklarováno splnění předmětu finančního pří-

spěvku a předcházeno problémům, které se vyskytly v apli-

kační praxi.

Novelizací nařízení vlády č. 30/2014 Sb. dochází i ke snížení ad-

ministrativní zátěže žadatelů o poskytnutí fi nančních příspěvků 

na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Tito 

žadatelé od 1. dubna 2015 nebudou muset ke svým žádostem 

o fi nanční příspěvek přikládat potvrzení o údajích, které má 

státní správa lesů a myslivosti k dispozici ve svých datových 

skladech. K žádostem o fi nanční příspěvek podle části druhé 

hlavy IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (opatření k obnově lesů 

poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogen-

ních vlivů, konkrétně přirozená obnova, umělá obnova síjí či 

sadbou, první či opakovanou) nemusí žadatel přikládat kopie 

části hospodářské knihy lesního hospodářského plánu týkající 

se obnovované plochy. Žadatelé o fi nanční příspěvky na zlep-

šování životního prostředí zvěře, na podporu ohrožených dru-

hů zvěře a zajíce polního a na použití dravců v ochraně rostlin 

nejsou od 1. dubna 2015 povinni přikládat k žádostem o po-

skytnutí fi nančního příspěvku kopii statistického výkazu Mysl 

(MZE) 1-01 „Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře“ či 

kopii rozhodnutí o uznání honitby, aby tak doložili její výměru.
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Portál www.lesaktualne.cz přináší informace pro vlastníky lesa, 

lesní hospodáře a další odbornou lesnickou a mysliveckou ve-

řejnost. Najdete zde: 

• Aktuální informace z lesnického a mysliveckého vý-

zkumu.

• Informace z aktuálního dění v oblasti lesnictví a mys-

livosti.

• Články s přírodovědnou tematikou.

• Kalendář chystaných akcí v lesnickém, mysliveckém 

a dřevařském sektoru.

• Veřejnou ON-LINE webovou poradnu, ve které vám 

odborníci odpoví na veškeré otázky týkající se pěsto-

vání lesa, lesních škůdců, ochrany lesa, ekologie lesa, 

myslivosti apod. Dotaz pošlete pomocí jednoduché-

ho formuláře na stránkách. Odpověď na vznesený 

dotaz dostanou uživatelé do dvou dnů.

Zaregistrovaní uživatelé dostávají aktuální informace do své 

e-mailové schránky.

 SUPERVIZE – Důležitý prvek v kontrolním systému 
ekologického zemědělství

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

Ekologické zemědělství (EZ) se v současnosti dostalo do po-

předí zájmu nejen veřejnosti, ale i Ministerstva zemědělství 

(MZe). Veřejnost, zejména v západní Evropě, zvyšuje poptávku 

po ekologických produktech, což otevřelo našemu sektoru 

exportní možnosti. V zahraničí je EZ vnímáno jako nenahra-

ditelná alternativa sektoru konvenčního zemědělství. U nás je 

situace složitější vzhledem ke klesající kupní síle obyvatelstva 

i k částečnému nepochopení EZ odbornou i laickou veřejnos-

tí. Přesto i odtud vnímáme tlak na zvyšování kvality potravin. 

Zvyšuje se proto i poptávka po biopotravinách, které tuto kva-

litu zaručují.

Důvěra spotřebitele v tuto kvalitu je proto klíčovým faktorem. 

Kontrolní systém v ČR patří k nejpřísnějším a nejpropracovaněj-

ším v Evropě. Tuto skutečnost naznačily i výsledky auditu Evrop-

ské komise, který v České republice proběhl v říjnu roku 2014. 

Základem kontrolního systému jsou smluvně pověřené sou-

kromé kontrolní organizace (KEZ o.p.s., Abcert AG, Biokont 

CZ a BureauVeritas CZ). Tyto organizace mají legislativně 

danou povinnost zkontrolovat každý registrovaný subjekt 

v EZ alespoň 1x za rok. MZe jejich práci průběžně kontroluje 

– provádí tzv. supervize prostřednictvím odborných pracovní-

ků svého Oddělení ekologického zemědělství. Tito pracovníci 

kontrolují inspektory kontrolních organizací přímo při výkonu 

jejich činnosti na farmách či ve zpracovatelských podnicích. 

Výsledky supervizí jsou průběžně komunikovány s kontrolními 

organizacemi a tím se kontrolní systém daří neustále vylep-

šovat. Oddělení EZ je také díky častému a bezprostřednímu 

kontaktu s farmáři i výrobci schopno věcně reagovat na potře-

by sektoru a mít zcela aktuální přehled (nejen) o jeho situaci.

V roce 2014 strávili pracovníci MZe v terénu 29 pracovních 

dnů na celkem 58 podnicích. Každý inspektor kontrolní orga-

nizace byl supervidován nejméně jednou, obvykle však dvakrát 

až třikrát.

V roce 2015 chystá Oddělení EZ zintenzivnit supervizní čin-

nost, neboť se jednoznačně potvrzuje pozitivní dopad na kva-

litu kontrolního systému EZ.

 Lesnické informační centrum při Výzkumném ústavu 
lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. nabízí i on-line poradnu
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Do 31. prosince 2014 byli provozovatelé potravinářských 

podniků povinni před prvním uvedením doplňku stravy na trh 

oznámit tuto skutečnost Ministerstvu zdravotnictví a v kopii 

Ministerstvu zemědělství.

Od 1. ledna 2015 přešla problematiku doplňků stravy do gesce 

Ministerstva zemědělství. Nyní je provozovatel potravinářské-

ho podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, po-

vinen, před jejich prvním uvedením na trh, zaslat Ministerstvu 

zemědělství český text označení, včetně povinných informací, 

který bude uveden na obale výrobku. Tím splní informační po-

vinnost, která je v souladu s ustanovením zákona o potravi-

nách a tabákových výrobcích.

Doplňky stravy jsou potraviny, které jsou pro lidský organi-

smus koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek 

s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Jejich účelem je do-

plňovat běžnou stravu a tím příznivě ovlivňovat zdravotní stav 

spotřebitele. V potravině mohou být obsaženy samostatně 

nebo v různých kombinacích. Jsou určené k přímé spotřebě 

v malých odměřených množstvích. Proto jsou do oběhu uvá-

děny pouze balené ve formě kapslí, tobolek, pastilek, tablet, 

dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou nebo kapek.

Pravidla pro uvádění doplňků stravy na trh a splnění infor-

mační povinnosti platné od 1. ledna 2015 jsou zveřejněná na 

webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 

v sekci Doplňky stravy.

Doplňky stravy

Poskytování dotací potravinářům v roce 2015

 Povinné označování země původu vepřového, skopového, kozího 
a drůbežího masa od 1. dubna 2015

Dne 27. 2. 2015 byly vydány Zásady, kterými se stanovují pod-

mínky pro poskytování dotací pro rok 2015. Již tradičně je 

pro výrobce potravin a krmiv pro hospodářská zvířata při-

praven DT 13 „Podpora zpracování zemědělských produktů 

a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“. 

V letošním roce vyčlenilo Ministerstvo zemědělství na podporu 

programu téměř 150 mil. Kč. Žádosti o podporu v rámci DT 

13 se podávají do 30. 4. 2015 na příslušném oddělení SZIF. Text 

zásad je dostupný na adrese:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-

zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2015/zasady-pro-

-poskytovani-dotaci-pro-rok.html.

Od 1. dubna 2015 bude použitelné nařízení Komise (EU) 

č. 1337/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde 

o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvé-

ho, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího 

a drůbežího masa. Všechny uvedené druhy masa budou muset 

být od stanoveného data označeny zemí původu podle podmí-

nek nařízení. V případě, že půjde o maso balené, bude informa-

ce uvedena na obale povinnou velikostí písma podle nařízení 

(EU) č. 1169/2011.  V případě, že půjde o potravinu nebalenou, 

informace musí být uvedena v těsné blízkosti potraviny. Infor-

mace o zemi původu se bude skládat z údajů o konkrétní zemi, 

kde bylo zvíře chováno a dále kde bylo zvíře poraženo. Mož-

nost označení chovu a porážky jen jako „v EU“ bude umožně-

na pouze pro mleté maso a ořezy.  Nařízení rovněž stanovuje 

přechodné období tím, že se nepoužije pro maso, které bylo 

uvedeno na trh v souladu s právními předpisy před 1. dubnem 

2015, a to až do spotřebování zásob.
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 Zemědělská environmentální opatření v Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020

 Úsek pro společnou zemědělskou 

a rybářskou politiku EU

V současné době probíhá poslední fáze legislativního procesu 

schvalování nařízení vlády stanovujících podmínky pro envi-

ronmentální zemědělská opatření Programu rozvoje venkova 

na období 2014 – 2020.

Jedná se o environmentálně zaměřená opatření na zemědělské 

půdě:

• Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

• Ekologické zemědělství (EZ)

• Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

• Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě 

(N2000)

• Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 

omezeními (LFA) 

Návrhy nařízení vlády k AEKO, EZ, DŽPZ, N2000 a LFA byly 

v únoru a březnu předány po zapracování připomínek z me-

zirezortního připomínkového řízení k dalšímu projednání 

v pracovních skupinách Legislativní rady vlády. Harmonogram 

je naplánován tak, aby byla nařízení schválena a nabyla účinnost 

k 15. 4. 2015, a aby mohly být od této doby podávány žádosti 

o zařazení do opatření a žádosti o dotaci. Souběžně probíhají 

jednání s Evropskou komisí (EK), které mají za cíl schválení 

programového dokumentu Programu rozvoje venkova. 

Pracovní cesta ministra Jurečky s doprovodem podnikatelské mise do USA

V březnu 2015 (22. – 28. 3.) se uskutečnila podnikatelská mise 

ministra zemědělství Mariana Jurečky do Spojených států ame-

rických. Zahraniční pracovní cesta měla dvě části. První byla 

část formálních jednání ve Washingtonu na Ministerstvu ze-

mědělství (USDA), Ministerstvu obchodu (USTR) a Delegaci 

Evropské unie v USA, kde ministr Jurečka diskutoval přede-

vším o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství 

mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Vyzdvihl 

hlavní zájmy České republiky, zejména trvání na evropských 

standardech kvality v oblasti bezpečnosti potravin nebo snahu 

o zajištění ochrany zeměpisných označení českých piv a chme-

le v USA. Ve druhé části cesty se uskutečnily dvě praktické 

prezentace českých kvalitních potravin, a to pro řetězce Wal-

mart, který je největším maloobchodním prodejním řetězcem 

na světě, a dále pro lokální texaský obchodní řetězec H.E.B., 

který je zaměřen na prodej evropských potravin.

Podnikatelský doprovod byl vedle Potravinářské komory zastou-

pen zástupci sektoru mlékárenského (Madeta, Interlacto), masoz-

pracovatelského (Ravy, Polička, MU Písek, Kostelecké uzeniny), 

piva a alkoholických nápojů (Czech Royal Beer, Rudolf Jelínek), 

sušených směsí (Semix) a dětské výživy (Goldim). O možnos-

tech rozšíření exportu jednala i společnost LyckebyCulinar. 

I přesto, že USA patří mezi nejobtížnější zahraniční trhy, poda-

řilo se během této cesty českým fi rmám položit první kámen 

pro zahájení či rozšíření obchodní spolupráce s americkými 

partnery včetně významných amerických obchodních řetězců.
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Druhé letošní setkání ministrů zemědělství v Bruselu

Dne 16. března se v Bruselu uskutečnilo druhé letošní za-

sedání Rady pro zemědělství a rybářství (tzv. Rada Agrifi sh). 

V rámci hlavních projednávaných témat se ministři věnovali 

návrhu o ekologickém zemědělství, situaci na trhu s mlékem 

a mléčnými produkty v kontextu nadcházejícího ukončení 

kvótového režimu (k 31. 3.) a implementaci a zjednoduše-

ní Společné zemědělské politiky (SZP). K ekologickému ze-

mědělství proběhla debata na základě dotazníku lotyšského 

předsednictví, která se zaměřila na nedořešené prvky návrhu, 

jakými jsou například nepovolené látky, dovozní režimy a kon-

trolní systém. 

Členské státy se spolu s EK shodly na tom, že klíčová je důvěra 

spotřebitelů a ocenily pokrok v návrhu textu, který by měl 

také přispět k růstu sektoru a vytvoření nových pracovních 

míst. Co se týče mléčného sektoru, Evropská komise ministry 

seznámila s aktuálním stavem v odvětví. Komisař pro zeměděl-

ství a rozvoj venkova PhilHogan doplnil, že možné počáteční 

komplikace na trhu po skončení systému mléčných kvót, jako 

je krátkodobá volatilita cen, mohou být řešeny pomocí nástro-

jů, kterými SZP disponuje, řada států však takto optimistická 

není a čeká další případné kroky ze strany Evropské komise, 

které povedou ke stabilizaci trhu. 

Aktivní zemědělec

Vyplácení přímých plateb a některých plošných plateb v Pro-

gramu rozvoje venkova je v  letošním roce podmíněno spl-

něním podmínky tzv. aktivního zemědělce. Důvodem pro 

zavedení tohoto institutu je lepší zacílení přímých plateb po-

skytovaných z prostředků Evropské unie vyloučením fyzic-

kých či právnických osob, které nemají (nebo jen marginálně) 

zemědělské aktivity. Pro tento účel čl. 9 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 uvádí seznam tzv. nega-

tivních činností. V tomto článku je uvedeno, že se přímé plat-

by neposkytnou subjektům, které provozují letiště, železniční 

služby, vodárny, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní 

a rekreační areály.

Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního zemědělce

Činnosti podle čl. 9 
odst. 2 nařízení  
č. 1307/2013 

Třídy CZ NACE na základě sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb. 

Provozování letiště 52.23 Činnosti související s leteckou dopravou 

Provozování železniční 

služby 

49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 

49.20 Železniční nákladní doprava 

Provozování vodáren 36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody 

Služby v oblasti 

nemovitostí 
 

68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 

68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 

68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy 

Provozování stálých 

sportovních a rekreačních 

areálů 

55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízení 

55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 

93.11 Provozování sportovních zařízení 

93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené 

Subjekty provozující jednu z výše uvedených činností však bu-

dou považovány za aktivního zemědělce, pokud splní jedno 

z níže uvedených kritérií:

• za předchozí rok měly nárok na přímé platby nepře-

sahující částku 5000 EUR (tj. 137 500 Kč), 

• roční příjem z přímých plateb odpovídá minimálně 

5 % nezemědělských příjmů za poslední účetní ob-

dobí,

• minimálně třetina z celkových příjmů jsou příjmy ze 

zemědělské činnosti za poslední účetní období.
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Zjednodušené schéma posuzování podmínky aktivního zemědělce

 

 

 

 

 

 

Přímé platby do 5000 EUR 

Negativní list činností 

ANO 

Není třeba prokazovat další podmínky 

AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

 

NE 

ANO 

 

NE 

Povinnost prokázání: 
přímé platby > 5 % nezemědělských příjmů,  

nebo příjmy ze zemědělské činnosti > 1/3 

 

ANO

AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC

Žadatelé s negativní činností, kteří za předchozí rok měli nárok na 

přímé platby přesahující částku 5000 EUR (tj. 137 500 Kč), uvedou 

na formuláři vydaném SZIF celkové příjmy a příjmy ze zeměděl-

ské činnosti za poslední účetně uzavřené období, a přiloží zprávu 
auditora, kterou potvrdí správnost uvedených údajů. Příjmy ze 
zemědělské činnosti se rozumí příjmy, které zemědělec získal ze 

zemědělské činnosti ve svém zemědělském podniku, včetně pod-

pory Evropské unie, jakož i veškeré vnitrostátní podpory poskyt-

nuté na zemědělské činnosti. Příjmy ze zpracování zemědělských 

produktů podniku se považují za příjmy ze zemědělské činnosti za 

předpokladu, že zpracované produkty zůstanou ve vlastnictví ze-

mědělce, a že tímto zpracováním vznikne další zemědělský produkt. 

Jakékoli jiné příjmy se považují za příjmy z nezemědělské činnosti. 

Výjimky z negativních činností

S ohledem na některé činnosti úzce spojené se zeměděl-
skou činností, avšak spadající mezi negativní činnosti, stano-

vila Evropská komise výjimky. V takových případech činnost, 

ač se zařazuje do negativní CZ NACE kategorie, nebude po-

souzena jako negativní, tzn. žadatel nemusí prokazovat splnění 

dalších podmínek a je za aktivního zemědělce považován jako 

by negativní činnosti neprovozoval.

Jedná se zejména o následující činnosti, které nejsou považo-

vány za negativní:

• ubytování na farmě

- jedná se o malokapacitní ubytovací zařízení 

v rámci agroturistiky (do 60ti lůžek)

- ubytovací zařízení se nachází v místě provo-

zovny zemědělských činností 

• pronájem nemovitostí v areálu zemědělského podniku

- jedná se o nemovitosti nacházející se v místě 

provozovny zemědělských činností, např. díl-

ny, nerozhoduje účel pronájmu, tzn. pronajaté 

nemovitosti nemusí být využívány pro země-

dělské účely  

• pronájem zemědělské půdy

• provozování rekreačních či sportovních činností, ke 

kterým nejsou využívány stálé plochy (zejména pak 

zatravněné) s pevnými prvky

- jedná se např. o půjčování potřeb pro volný 

čas a zábavu, činnosti organizátorů živých akcí 

bez poskytnutí zařízení

- z negativních činností nelze vyjmout pro-

vozování golfových a fotbalových hřišť, závod-

ních drah, apod. 
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 Hospodárné využívání majetku státu

 Správní úsek

Kanceláří v dobrých lokalitách, s patřičným zázemím a IT tech-

nologiemi není nikdy dost, a proto se setkáváme s výstavbou 

nových administrativních budov soukromými investory. Kvalit-

ní nebytové prostory v různých lokalitách nyní nabízí i Minis-

terstvo zemědělství.

Odbor vnitřní správy Ministerstva zemědělství vykonává mimo 

jiné i správu nemovitého majetku (mimo Hlavní město Prahu 

spravuje cca 60 administrativních budov, pozemky a další ma-

jetek), který je určen k využití pro potřeby státu, zejména k pl-

nění funkcí jednotlivých složek Ministerstva nebo k zajišťování 

veřejně prospěšných činností. 

Nakládání a organizace využití nebytových prostor v adminis-

trativních budovách ve vlastnictví státu tvoří zvláštní kapitolu 

a tato zvláštní a specifi cká činnost je za účelem plnění co nej-

vyšší míry hospodárnosti odlišná od správy jiných prostor 

v soukromém vlastnictví. Státní objekty jsou totiž povinně 

zařazeny evidenci Centrálního registru administrativních bu-

dov spravovaného rezortem Ministerstva fi nancí. Smyslem je 

průběžně zajišťovat účelné dislokování všech státních složek 

s využitím kapacit v budovách státu a v kooperaci se všemi 

ostatními státními organizacemi tak zabraňovat zbytečnému 

vynakládání státních prostředků k hrazení nájemného za užívá-

ní nebytových prostor v soukromém vlastnictví. Má-li v daném 

místě stát své vlastní prostory, proč umísťovat úřad do podná-

jmu a platit nájemné. 

I ministerstvo zemědělství se podílí na tomto procesu pro-

střednictvím pravidelně aktualizovaných údajů o využití svých 

administrativních objektů užívaných nejen jím samotným, ale 

i všemi jeho rezortními organizacemi a ostatními složkami stá-

tu. A pro stát nepotřebné prostory lze dát k dispozici pro 

účely podnikání soukromých subjektů. Na základě údajů za 

uplynulý rok 2014 a první měsíce roku 2015 se jednoznač-

ně projevila různorodost v podmínkách užívání nemovi-

tostí z pohledu jejich umístění v jednotlivých krajích státu. 

V případě nevyužitých a uvolněných prostor je poptávka po 

nebytových prostorách v lokalitách krajských nebo býva-

lých okresních měst nebo naopak ve městech mimo centra 

značně závislá na jejich poloze a ekonomické situaci v dané 

lokalitě. 

Ministerstvo však v každém případě hledá cesty, jak ve spo-

lupráci se samosprávou i soukromými zprostředkovatelskými 

subjekty v nejvyšším možném rozsahu zajistit využití majetku 

státu tak, aby to vedlo k jeho hospodárnému fungování při 

zachování snadného přístupu státních složek pro veřejnost. 

 Drobní chovatelé můžou prodávat více drůbeže 

K 1. březnu 2015 nabyla účinnosti vyhláška o veterinárních a hy-

gienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou 

upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společen-

ství.

Nová právní úprava zvyšuje množství drůbeže, které může cho-

vatel prodávat přímo konečnému spotřebiteli nebo do malo-

obchodní prodejny, a to na 10 kusů krůt, 10 kusů hus, 10 kusů 

kachen a 35 kusů ostatní drůbeže v průběhu jednoho týdne.

Vyhláška zvyšuje počet zvěře, který může uživatel honitby pro-

dávat přímo spotřebiteli nebo do prodejny, a to nejvýše však 

30 % uživatelem honitby odlovené zvěře za rok, přičemž těch-

to 30 % nesmí překročit 30 kusů velké volně žijící zvěře a 400 

kusů drobné volně žijící zvěře.

Vyhláška zvyšuje množství čerstvých vajec, která mohou být 

předmětem jedné dodávky chovatelem do maloobchodní pro-

dejny v počtu 600 vajec týdně. 
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 Světový den vody u státních podniků Povodí

 Úsek vodního hospodářství

Povodí Vltavy, s.p., připravil pestrý Den otevřených dveří 

v závodu Berounka v Plzni v sobotu 21. března. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout moderní vodohospodářské laboratoře 

i dispečink, vyslechnout přednášky o ochraně před povodněmi, 

historii řeky Berounky, riziku pesticidů na řece Úhlavě a dal-

ších vodohospodářských tématech. Zájemci mohli podniknout 

výlet k vodní nádrži Hracholusky, kde pro ně byla připravena 

exkurze s odborným výkladem. 

V sobotu před „svátkem vody“ uspořádal Dny otevřených 

dveří také státní podnik Povodí Labe, a to na vodních dílech 

Pařížov, Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem a Střekov. Po 

dva dny, tedy v sobotu 21. a neděli 22. března byla návštěvní-

kům otevřena vodní díla Pardubice a Poděbrady. K Světovému 

dnu vody se váže i otevření vodních děl veřejnosti v dalších 

termínech: 25. dubna vodního díla Pastviny, 2. května malé vod-

ní elektrárny Rudolfov a 16. května vodního díla Les Království.  

V sobotu před Světovým dnem vody otevřelo návštěvníkům 

vodní díla i Povodí Moravy, s. p., a to Bystřičku, Opatovice a Brno.

Na severní Moravě mohli návštěvníci využít bohatou nabídku 

s.p. Povodí Odry: v sobotu 21. března Dne otevřených dveří na 

vodních dílech Slezská Harta, Morávka, Žermanice a Kružberk 

nebo se zúčastnit exkurze na vodohospodářském dispečinku 

a laboratořích v Ostravě. 

 Nová vizuální aplikace

Důsledkem snahy poskytovat veřejnosti stále více informací 

a volit k tomu stále nové, moderním způsobům komunikace 

odpovídající cesty, byla také letošní inovace webových stránek 

Ministerstva zemědělství www.eagri.cz. Od března je tu mož-

no zhlédnout podrobnosti o protipovodňových opatřeních 

vybudovaných v České republice v rámci skončené II. etapy 

programu Prevence před povodněmi.

Nová vizuální aplikace nabízí mapu ČR barevně rozčleněnou 

na oblasti pěti povodí (Vltava, Labe, Morava, Ohře a Odra) 

se souhrnným údajem počtu protipovodňových opatření vy-

stavěných v letech 2007 – 2014 a investovaných buď státním 

podnikem Povodí, s.p. Lesy ČR, Magistrátem hl. města Prahy, 

obcemi nebo Zemědělskou vodohospodářskou správou.

Po kliknutí na jedno z povodí se otevře mapka s rozlišením jed-

notlivých závodů a s bodovým označením jednotlivých staveb. 

Po dalším kliknutí na konkrétní bod umístění stavby se ote-

vře tzv. „informační list“ s názvem stavby, příslušného vodního 

toku a umístění v katastrálním území. Dále je zde uveden stav 

před realizací protipovodňového opatření, cílová míra ochrany, 

popis provedených prací, celkové náklady, výše podpory a další 

podrobné údaje. Informační list je doplněn podrobnou situační 

mapkou a fotodokumentací.

Zpřístupněním vizuální aplikace chce Ministerstvo zeměděl-

ství poskytnout veřejnosti přehledné informace o rozmístění 

protipovodňové ochrany na našem území zároveň s detailními 

údaji o jednotlivých stavbách v regionech. Cestu k aplikaci lze 

najít na stránkách www.eagri.cz – voda – aplikace – Prevence 

před povodněmi-II.etapa.
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Mapa č. 1 – Ohniska VHS v České Republice v letech 2008 – 2014

                                2008  2010    2011   2013  2014

 Aktuální nákazová situace v chovech ryb

 Státní veterinární správa

Virová hemoragická septikémie (VHS), infekční nekróza kr-

vetvorné tkáně (IHN) jsou vysoce infekční virová onemocně-

ní lososovitých ryb a štik. Obě tyto nákazy se podle zákona 

o veterinární péči řadí mezi nebezpečné nákazy. 

S ohledem na tyto dvě nákazy došlo v roce 2013 a především 

v roce 2014 na území ČR k výraznému zhoršení nákazové 

situace oproti předchozím rokům. 

Státní veterinární správa provádí s různými modifi kacemi od 

roku 1998 na území České republiky cílený dozor zaměřený 

na tyto dvě nákazy. Cílem dozoru je sledovat výskyt nebez-

pečných nákaz ryb a v případě výskytu účinně nákazu tlumit. 

Díky cílenému dozoru byl zjištěn v letech 2013 a 2014 zvýšený 

výskyt potvrzených případů VHS a IHN. 

V tabulce č. 1 je uveden přehled počtu odběrů v rámci moni-

toringu VHS/IHN a ohnisek VHS a IHN v letech 2008 – 2014. 

Z tabulky je patrné, že od roku 2008 do roku 2012 se případy 

VHS a IHN nákazy objevovaly pouze ojediněle. V roce 2013 

a především v roce 2014 došlo k výraznému nárůstu počtu 

ohnisek VHS a IHN.

Tabulka č. 1 – Monitoring VHS a IHN v letech 2008 – 2014
 

 

 

 VHS IHN 

počet odběrů 
nová 

ohniska 
počet odběrů 

nová 

ohniska 

2008 191 3 189 0 
2009 155 0 152 0 
2010 152 2 152 1 
2011 151 1 151 1 
2012 89 0 148 0 
2013 172 5 172 0 
2014 152 12 152 4 

V roce 2013 se z celkového počtu 100 monitorovaných hos-

podářství s chovem vnímavých ryb provedlo 172 odběrů 

a potvrdilo se 5 ohnisek. Čtyři ohniska byla potvrzena na zá-

kladě zjištění klinických příznaků. Jedno ohnisko bylo zjištěno 

v rámci cíleného dozoru. Těchto 5 ohnisek se vyskytlo v kra-

ji Moravskoslezském, Jihočeském kraji a Olomouckém kraji. 

V červnu roku 2013 byly v ČR záplavy, které způsobily velké 

ztráty v chovech ryb. Došlo ke ztrátám ryb úhynem i únikem 

a možnému roznesení viru do volných vod.

V roce 2014 se odebraly vzorky ze 100 hospodářství. Z toho 

bylo potvrzeno 10 samostatných ohnisek VHS, dvě samostatné 

nákazy IHN a dva případy potvrzení společného výskytu nákaz 

VHS a IHN. Ohniska se vyskytla v kraji Vysočina, Pardubickém 

kraji a Královéhradeckém kraji.

Virus se nejčastěji vyskytuje u pstruha duhového kategorie 

roček na velkých hospodářstvích s intenzivním chovem ryb 

při teplotách 5 – 10 °C. Nejvíce byla zasažena ta hospodářství, 
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která nakupují ryby z chovů v ČR a současně také ze zahraničí. 

Většina ohnisek byla odhalena v rámci cíleného dozoru a to 

v kraji Vysočina. Podle předběžných výsledků typizace kmenů 

viru VHS lze konstatovat, že se na území ČR nachází celkem 

5 variant viru VHS. 

Tato nepříznivá situace v chovech ryb u nás i v Evropě může 

být do budoucna značný problém. Je proto důležité dodržovat 

zásady biologické bezpečnosti v chovech, protože u VHS/IHN 

nákaz není léčba známa a jediným řešením je ryby utratit a ne-

škodně odstranit. 

Základní preventivní opatření spočívají v zabránění zavlečení pů-

vodce nákazy do chovného prostředí a přísné veterinární kontro-

le dovezených jiker i násadových ryb. Vše musí pocházet pouze 

z chovů bez výskytu této nákazy. Základem je pravidelně sledovat 

zdravotní stav vnímavých ryb v chovu. Další preventivní opat-

ření se týkají především dodržování technologických postupů.

 Příprava programů k podpoře a rozvoji podnikání v zemědělství

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) 

připravuje soubor programů určených k podpoře a rozvoji 

podnikání v zemědělství. Programy jsou zaměřeny na rozvoj 

podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů země-

dělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství 

a podporu rozvoje sociálního zemědělství v České republice.

Jedná se o následující programy: 

• Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích 

• Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevoz-

pracující provozovny

• Podpora školkařských provozoven na pozemcích ur-

čených k plnění funkce lesů

• Finanční podpora pojištění lesních porostů

• Zpracovatel 

• Úvěry na nákup půdy 

• Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru

• Sociální zemědělství 

V programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v le-

sích je navrhováno poskytování investiční podpory ve formě 

subvence úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, 

a to na nákup techniky taxativně vymezené v pravidlech pro 

poskytování podpor.

V programu Podpora nákupu techniky a technologií pro dře-

vozpracující provozovny je uvažována investiční podpora ve 

formě subvence úroků z úvěrů poskytnutých komerčními sub-

jekty na nákup techniky a technologií v segmentech uvedených 

v pravidlech pro poskytování podpor.

V programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích 

určených k plnění funkce lesů je navrhováno poskytování in-

vestiční podpory ve formě subvence úroků z úvěrů poskyt-

nutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií 

uvedených v pravidlech pro poskytování podpor.

Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je určen 

pro podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjči-

teli lesa) nebo pro obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové 

organizace obcí či právnické osoby založené obcí), kteří sjed-

nali pojištění lesních porostů zejména proti požárům a/nebo 

dalším abiotickým činitelům.

Program Zpracovatel je určen pro podnikatele, kteří se 

zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahu-

jí požadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské 

produkce (50 % z celkových příjmů). Podpora bude po-

skytována ve formě subvence části úroků z komerčních 

úvěrů poskytnutých na investice do výstavby, pořízení 

nebo vylepšení nemovitého majetku ve zpracovatelských 

závodech, které souvisejí se zpracováním zemědělských 

produktů.

S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního 

výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců se předklá-

dají návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry na ná-

kup půdy je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo 

PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není v majetku 

České republiky. Tento úvěr lze také kombinovat s podporou 

poskytnutou v režimu de minimis. 

V rámci druhého programu určeného na podporu nákupu ne-

státní zemědělské půdy je navrhováno poskytování podpory 

ve formě fi nančních prostředků určených ke snížení jistiny 

úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zeměděl-

ské půdy.

Program podpory Sociálního zemědělství má podpořit tako-

vé zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých 

zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu 

k těmto osobám.
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 Dotace na sady bude letos podmíněna registrací sadu v evidenci ÚKZÚZ

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

provozuje několik speciálních registrů v rámci informačního 

systému resortu Ministerstva zemědělství. Patří k nim také 

speciální registr chmelnic, vinic a sadů. ÚKZÚZ sice neodpo-

vídá za tvorbu či znění dotačních pravidel, je však pověřený 

vedením evidence ovocných sadů.

Pro letošní rok Ministerstvo zemědělství připravuje několik 

možností podpor pro uživatele ovocných sadů. Jedná se o do-

tace na sady v rámci přímých plateb, integrované produkce 

a ekologického zemědělství. Podmínkou podání žádosti o pod-

poru je, kromě jiného, vedení sadu v evidenci ovocných sadů 

u ÚKZÚZ. Tato podmínka se nevztahuje jen k žádosti o dotaci 

na „jinou trvalou kulturu.“ 

Pokud uživatel požádá o evidenci nebo změnu těsně před po-

dáním žádosti, nemusí pro větší množství žadatelů stihnout 

ÚKZÚZ provést evidenci a žadatel nebude moci o dotaci po-

žádat. 

Upozorňujeme pěstitele, že v LPIS je zaevidováno mnoho 

sadů, které nejsou dosud v evidenci ÚKZÚZ. Žádáme ovocná-

ře, aby si ve vlastním zájmu tuto skutečnost ověřili!

Aby mohl ÚKZÚZ zaevidovat všechny požadované 
sady před podáním dotace, je nutné, aby uživatelé již 
nyní požádali o jejich evidenci. Neváhejte a kontaktuj-
te nás!

Registraci je vhodné provést co nejdříve, nejlépe do 
15. dubna, aby byl dostatečný prostor pro zadání do 
registru sadů a propojení (spárování) s LPIS.

Defi nice sadu: 
Upozorňujeme, že defi nice ovocného sadu byla pro LPIS od 

letošního roku změněna a upravuje ji nově Nařízení vlády 

č. 307/2014 Sb., takto: „Ovocným sadem se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná půda s trvalou kulturou, která je rovnoměrně 
a souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 živo-
taschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými 
keři o minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar 
dílu půdního bloku. Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo 
množitelské porosty. Do plochy této zemědělsky obhospodařova-
né půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho 
meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou 
stranách ovocného sadu a netvoří součást cesty. Maximální přípust-
ná šíře meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u ovocných keřů 
5 metrů“.

Podmínky pro zápis do evidence sadů ÚKZÚZ:

ÚKZÚZ zapíše sady do své evidence na základě vyhláš-

ky č. 88/206 Sb., pokud sad splňuje defi nici sadu podle NV 

č. 307/2014 Sb. a pokud pěstitel poskytne ÚKZÚZ údaje o:

a) jeho identitě, a to v rozsahu vymezeném § 2f odst. 3 

a 4 zákona č. 252/19997 Sb. (zákon o zemědělství)

b) čísle půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

c) registračním čísle ovocného sadu (neuvádí se v přípa-

dě nového sadu)

d) výměře ovocného sadu,

e) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,

f) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované 

v ovocném sadu,

g) stáří ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,

h) počtu ovocných stromů a hustotě výsadby ovocných 

stromů pěstovaných v ovocném sadu,

i) charakteru ovocného sadu,

j) využití závlah v ovocném sadu,

k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované pro-

dukce, případně i systému ekologického zemědělství,

l) ploše ovocného sadu, který byl vyklučen,

m) ploše ovocného sadu, který byl nově vysazen.

Web: www.ukzuz.cz - část Trvalé kultury - Registrace - re-

gistrace sadů (kontakty na odpovědné pracovníky ÚKZÚZ, 

včetně formulářů ke stažení „Registrace nového sadu“ a „Evi-

denční list pro evidenci sadu“).
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 Ministr zemědělství Marian Jurečka 
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

 Společenská rubrika 

duben 2015

Ludmila Gočálová – Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vladimír Jeřábek – Odbor rozvoje a projektového řízení IT

Dagmar Rajhelová – Odbor účetnictví a statistiky

Ivana Zídková – Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Newsletter Ministerstva zemědělství
Vydalo Ministerstvo zemědělství     •     Těšnov 17, 110 00 Praha I     •     info@mze.cz     •     www.eagri.cz
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