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Akce v regionu, semináře, vzdělávání 

 

Seminář k ochraně osobních dat - GDPR 
na základě  dotazů z vašich řad ohledně nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů - známé pod zkratkou GDPR, jsme pro vás připravili seminář 

 

„Ochrana osobních údajů – změna právní úpravy od 25.5.2018“ 
  

Seminář se koná v úterý 7. listopadu 2017 na Chatě Habřinka v Českých Libchavách. 

Přednášejícím je ředitel odboru pro styk s veřejností Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Prah JUDr. Jiří Žůrek. 

 

Přihlášky zasílejte mailem na agr.kom.uo@seznam.cz, nebo telefonicky 465 553 267 nejpozději 

do 2.11.2017.  

 

 

Dotace 

 

Sazby přímých plateb pro rok 2017 
Ministerstvo zemědělství stanovilo pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou z 

důvodu sucha letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. 

file:///C:/Users/ZS%20Ústí%20nad%20Orlicí/AppData/Roaming/Microsoft/Elektronicky_zpravodaj_2015/www.agrovenkov.cz
mailto:agr.kom.uo@seznam.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/sazby-primych-plateb-pro-rok-2017.html


 

SZIF začíná vyplácet dotaci k Jednotné platbě na plochu  
Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým příjemcům. Platební agentura Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu 

– SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3 377,73 korun na hektar.  

O Jednotnou platbu na plochu neboli SAPS požádalo v letošním roce téměř třicet tisíc 

zemědělců. Jedná se o nejrozšířenější zemědělskou dotaci. Z tohoto důvodu se ze všech dotačních 

titulů, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti, vyplácí každoročně jako první. Mezi 

zemědělce bude rozděleno přes 12 miliard korun.  

Od 30. října začíná SZIF vydávat rozhodnutí o platbě a zároveň žadatelům vyplácet 70% zálohu. 

Do 15. prosince 2017 by mělo být podle harmonogramu vydáno 90 % rozhodnutí. Stejně jako 

vloni využila Česká republika možnost poskytnout u této dotace zálohu, aby zmírnila nepříznivou 

finanční situaci v některých sektorech zemědělství způsobenou především suchem v první 

polovině letošního roku. SZIF tuto zálohu vyplácí hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na 

nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky se začnou vyplácet od 1. prosince 2017, ne však dříve 

než po nabytí právní moci rozhodnutí. V tomto případě doporučujeme žadatelům, aby pro 

urychlení výplat využili možnost vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. 

Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách 

www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.  

Do konce letošního roku se začnou vydávat ještě rozhodnutí na LFA, VCS – cukrová řepa, 

Natura 2000 na zemědělské půdě a VCS – dojnice.  

Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 

nebo e-mailu info@szif.cz.  

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, Praha, 30. října 2017 

 

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec 
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=141074 

 

Ukončení 4. kola a zahájení 5. kola příjmu žádostí v rámci programu 

Investiční úvěry a Provozní úvěry  
4. kolo příjmu žádostí pro programy Investiční úvěry a Provozní úvěry stále běží, přičemž zbývá 

několik posledních dnů do jeho ukončení. Dosud bylo v tomto kole od 26. 6. 2017 do 16. 10. 

2017 zaevidováno celkem 188 žádostí, z toho 158 žádostí o investiční úvěry a 30 žádostí o 

provozní úvěry. Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti ze dne 31. 5. 2017 byla 

schválena nejen nyní platná pravidla programu a otevření příjmu žádostí od 26. 6. 2017, ale také 

bylo stanoveno otevření následujícího kola od 23. 10. 2017, což zajistí kontinuální pokračování 

příjmu žádostí. Programy Investiční a Provozní úvěry budou tedy i nadále určeny pouze pro 

žadatele zabývající se zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na tzv. „citlivé komodity“, pro 

zpracovatele zemědělských produktů či podnikatele v oblasti lesního hospodářství a zpracování 

dřeva.  

V souladu s výše uvedeným bude příjem žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry 

pro 4. kolo ukončen dne 22. 10. 2017. Následující 5. kolo příjmu žádostí v programu Investiční 

úvěry a Provozní úvěry bude opětovně otevřeno 23. 10. 2017, tedy příjem žádostí bude, jak již 

bylo zmíněno, kontinuální. Žádosti bude opět možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím 

elektronického formuláře na stránkách PGRLF.  

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz  

 

Nová eroze v LPIS od 1.7.2018 
V souvislosti s připravovanou změnou řešení erozní ohroženosti v ČR a s tím související úpravou 

standardu DZES 5 byly v LPIS implementovány dále popsané úpravy (v interním LPIS a iLPIS 

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=141074%20
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/nova-eroze-v-lpis-od-1-7-2018.html


pro farmáře). Předpokládaná účinnost změn je plánovaná na 1. 7. 2018. Nová eroze bude závazná 

pro osevy založené od 1. 7. 2018. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu. 

 

Legislativa 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 

 

 

Ekonomika, účetnictví, daně 

K novele daňového řádu s účinností od 1.  7.  2017  
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=401&typ=1&val=141105&ids=2936 

 
 

 

 

Obce, MAS 

 

Národní konference VENKOV 2017 

http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/ 

9. Národní konference VENKOV 2017 

 

 

 

 

 

Z Pardubického kraje 

 

Zemědělci v Pardubickém kraji se obávají snížení cen za cukrovku 
Volný trh s cukrem v Evropské unii by mohl snížit cenu cukrové řepy, obávají se někteří 

zemědělci v Pardubickém kraji. Po pěti desítkách let v říjnu totiž v EU skončily kvóty na výrobu 

cukru. Pokud by pěstování cukrové řepy začalo být prodělečné, zaseli by pěstitelé jiné plodiny, 

řekli. Kvóty mimo jiné omezovaly možnost vývozu cukru do zemí Evropské unie. 

 

Spolupráce firem a škol může fungovat i v zemědělství, říká hejtman  
Představení spolupráce Střední školy řemesel, obchodu a služeb v Žamberku s firmou Bühler a 

možnost aplikace na střední zemědělské školství v kraji. Hlavní cíl jednání hejtmana 

Pardubického kraje Martina Netolického s předsedou ZD Sloupnice Jaroslavem Vaňousem a 

ředitelkou žamberské školy Zuzanou Pecháčkovou. Součástí jednání byla také návštěva 

společnosti Bühler, kde se zaučují mladí obráběči kovů. 

 

Dotace pro venkov omezovat nebudeme, řekl hejtman starostům  
V Chrudimi  se uskutečnilo již XIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje, které 

organizuje společnost Regionservis. Samosprávu Pardubického kraje na této tradiční akci 

zastupoval hejtman Martin Netolický. Ten více jak stovku starostů seznámil s průběhem příprav 

krajského rozpočtu na rok 2018, vyhlašovanými programovými dotacemi či problematikou 

financování rekonstrukcí silnic nižších tříd. 

 

http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/
https://zemedelskytydenik.cz/zemedelci-v-pardubickem-kraji-se-obavaji-snizeni-cen-za-cukrovku/
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/93511/uzka-spoluprace-firem-a-skol-muze-fungovat-i-v-zemedelstvi-rika-hejtman-netolicky
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/93506/poradime-si-s-navysenim-platu-a-mezd-dotace-pro-venkov-omezovat-nebudeme-rekl-hejtman-starostum-


 

Různé 

 

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 25.10.2017 

 

Snahy z Bruselu o zákaz biopaliv z řepky  
Evropský výbor pro životní prostředí chce od roku 2030 úplně ukončit přidávání biopaliv ze 

zemědělských plodin do pohonných hmot. Návrh musí potvrdit Evropský parlament a členské 

země unie. Česká republika je jako i další země z Visegrádské čtyřky proti.  

Zpráva Hospodářských novin v plném znění je zde: http://byznys.ihned.cz/c1-65929940-zacina-

boj-o-zakaz-biopaliv-z-repky-nebo-palmoveho-oleje-cesko-je-proti-poskodilo-by-to-firmy-jako-

agrofert 

 

"Modrá zpráva" za rok 2016 

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=141009 

Informace MZe. 
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za podpory Ministerstva zemědělství                           
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