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                                              Zápis 

                                                                                   
ze semináře, který se uskutečnil v pátek  11. 4. 2014  v Kulturním 

domě v Šumvaldě na téma 
Dotační politika v roce 2014 v agrárním sektoru 

 
Program: 

 1/ Informace k Programu rozvoje venkova − aktuální stav  implementace 
 programu, úspěšně realizované projekty v regionu  

 
 2/ Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014  
 
 3/ Novinky v dotacích programu rozvoje venkova pro rok 2014 
  možnosti dotačních titulů, chyby žadatelů při podávání žádosti o dotace (zkušenosti z 

 kontrol), výměna zkušeností při získávání dotací z PRV, jednotná žádost pro rok 2014, 
            agroenvironmentální opatření v roce 2014 

 
 4/ Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky 

 po roce 2014  
 

 5/ Správná zemědělská praxe – standardy dobrého zemědělského a   
                        environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV (vystoupení pracovníků   
                        ÚKZÚZ Olomouc a KVS Olomouc k aktuální problematice) 

 
6/ Ostatní témata:  Národní dotace ČR − zásady pro poskytování dotací v roce 2014,  

 PGRLF v roce 2014, LPIS − evidence půdy podle užívacích vztahů, výhody využívání  
Portálu farmáře 

 
  7/  Různé, diskuse 

 
Seminář zahájila ing. Kateřina Mračková, ředitelka KAZV Olomoucký kraj, přivítala 
přítomné a seznámila je s programem. 
 
Prví vystoupení měla Dr. Brázdová Hana z Krajské veterinární správy Olomouckého 
kraje. Zhodnotila minulý rok z pohledu kontrolní činnosti a informovala o moru prasat, 
který je i velkou hrozbou pro naše chovy. 
Ing. Mračková informovala o PRV na rok 2014-2020. Přestavila jednání a úkony, 
které jsou potřebné ke schválení a představila všechny programy v rámci EU a priority 
Programu rozvoje venkova. 
 
Ing. Mračková informovala o aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém 
kraji, představila akce, které se uskutečnily v roce 2013 a seznámila přítomné s plánem 
aktivit na rok 2014. Mezi hlavní aktivity roku 2013 patřily tyto akce: příklady dobré 
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praxe – putování po obcích oceněných oranžovou či jinými stuhami v rámci soutěže 
Vesnice roku, návštěva regionu Toskánsko v Itálii, dotační semináře pro zemědělce, 
podpora regionálního značení, propagační akce CSV v rámci akcí Krajské dožínky, 
Oslavy lesa na Floře, Lidový rok ve Velké Bystřici. 
 
Ing. Jiří Viktorin formou názorné prezentace probral s přítomnými všeobecné 
podmínky jednotné žádosti -  termín příjmu žádostí, formy generování žádostí, 
harmonogram příjmu žádostí, způsoby předání žádostí na OPŽL, pokyny k vyplnění. 
Pozornost byla věnována především elektronickému zpracování a podání žádosti na 
Portálu farmáře. Součástí jednotné žádosti je i žádost o PVP. Všichni účastníci 
obdrželi Příručku na CD. 
Dalším bodem programu bylo seznámení příjemců dotací AEO EAFRD se změnami 
na rok 2014. V roce 2014 nelze podat žádost o zařazení  AEO. Zdůrazněn byl nový 
pardonovaný důvod 5.I.   
 
Diskuse proběhla v rámci předávání zkušeností s realizací PRV v letech 2007-
2013.Přítomní bylo seznámeni s PRV na další programové období a zazněla zde 
připomínka, aby pouze rok 2014 byl rokem přechodným. Přejeme MZe, aby 
objektivně a ku prospěchu naší společnosti nastavil pravidla PRV. 
Byly poskytnuty informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce 
2014 – Strategický rámec pro období 2014-2020, harmonogram příprav, účel a cíle 
PRV, priority EU dle významu pro PRV v ČR, rozpočet PRV v novém 
programovacím období, 2 pilíře PRV – jejich struktura (přímé platby a PRV), Otázky 
nutné k vyřešení: plochy LFA, předefinování LFA na ANC, citlivé komodity, definice 
tzv. aktivního zemědělce, malý farmář do 5 ha  s paušálem až 1250 EUR/farmu bez 
dodržování  C-C, zachování TTP na jaké úrovni (5% rozorání), přesun 15% z I. do II. 
Pilíře na podporu dotací AEO a LFA (degresivní-5% nad 150 000 EUR x 
redistributivní platba až + 65% základní platby na prvních 89 ha), v současné době 
schváleno welfare 2,3 % aj. 
Povinné podmínky nového programovacího období – 3 podmínky greeningu 
(ozelenění), mladý zemědělec 
 
K bodu „Správná zemědělská praxe“ vystoupili pozvaní hosté: Ing Martina Fricová  za  
 RO SZIF Olomouc, Ing. Ladislav Prečan za ÚKZUZ, oblastní obor Opava – 
pracoviště Přerov. Všichni vystupující se zaměřili na změny a novinky v rámci své 
působnosti, seznámili přítomné s výsledky kontrol v předcházejících letech, upozornili 
na chyby a nedostatky. 
 
 Ing. Kateřina Víchová  informovala o LPIS s důrazem na možnosti využívání Portálu 
farmáře, zabývala se chybami v nahlašování změn, připomněla snímkování v roce 
2014 a mimořádnou aktualizaci. 
 
Ing. Lucie Korešová seznámila přítomné prostřednictvím krátkých prezentací 
se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 – 
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byly probrány všeobecné podmínky (zdůrazněna podmínka vyúčtování se státním 
rozpočtem do 15. 2. následujícího roku), termíny příjmu žádostí a specifika 
jednotlivých dotačních titulů. Pozornost byla věnována i dotačním programům PGRLF 
a.s. - Zemědělec, Pojištění, Půda.  
Ing. Gola představil dotační možnosti u včel a myslivosti. 
 
Diskuse probíhala v rámci jednotlivých přednášených témat, otázky přítomných byly 
zodpovězeny jednotlivými přednášejícími. 
 
Ing. Kateřina Mračková poděkovala přítomným za účast na semináři a přednášejícím 
za příspěvky. 
 
 
 
Zapsala: 
 
Ing. Kateřina Mračková 
 
 
 
 
 


