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Průměrná cena másla výrazně vzrostla i 

kvůli slabému euru 
Autor:  Oldřich Přibík      

       

Průměrná cena másla v ČR vzrostla od loňského června zhruba o deset korun, je nad 

čtyřicetikorunovou hranicí a vydrží tam minimálně další dva měsíce. Ve druhé polovině roku 

by měla klesat, ovšem na loňskou úroveň se nevrátí. Řekl to předseda Českomoravského svazu 

mlékárenského Jiří Kopáček s tím, že kvůli slabému euru je vysoká poptávka na mezinárodním 

trhu po evropském másle, což rekordně zvýšilo jeho cenu. Podle Českého statistického úřadu 

stálo loni v červnu máslo průměrně 32,97 Kč za čtvrt kilogramu, což bylo nejméně od roku 

2012. Důvodem trvalého zlevňování byla mimo jiné mléčná krize. Od té doby ale máslo 

zdražovalo až do letošního března, kdy se jeho cena dostala na průměrných 43,87 Kč. V dubnu 

klesla ke 42 korunám.  

Ministerstvo zemědělství situaci ohledně cen másla řeší. "Děláme si analýzu i od Evropské 

komise, chceme slyšet, v čem to je - je to otázka celé EU. Není to lokální nebo český výkyv, 

ale evropský, nebo možná globální výkyv. Je vyšší poptávka po másle, trochu klesá poptávka 

po rostlinných tucích. Žádali jsme Evropskou komisi, ať nám dají analýzu z hlediska důvodů, 

co to znamená," řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.  

Slabé euro podle Kopáčka znamená, že je evropské máslo žádané a je proto odčerpáváno na 

světové trhy. Navíc po poslední mléčné krizi, kdy byla zavedena opatření na snížení produkce, 

je mléka ve srovnání s loňským rokem méně. Třetím důvodem je to, že v letní sezoně mají 

každým rokem dojnice nižší tučnost mléka.  

"V dohledné době, minimálně dvou měsíců určitě, se s cenou másla nic nestane a zůstane na 

této úrovni. Předpokládám, že by se mohla stabilizovat ve druhé polovině léta," uvedl Kopáček. 

Mezinárodní obchody bývají v letních měsících utlumené a postupně prý nebude takový převis 

poptávky nad nabídkou jako nyní. "Nepředpokládám ale, že by se máslo vrátilo na nějakou 

extrémně nízkou hodnotu, jako když tu byla mléčná krize a levnější byly všechny mléčné 

výrobky," řekl.     

Zdroj: www.zemedelec.cz 

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

http://www.zemedelec.cz/
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Společnost mladých agrárníků je pro 

zastropování přímých plateb 
Autor:  Oldřich Přibík      

   

Výše dotací na jeden projekt v evropském rozvojovém programu by měla být podle Společnosti 

mladých agrárníků do 40 milionů korun, zatímco v současnosti je dotační limit 150 milionů 

korun. Společnost by si také přála zavedení hranice přímých plateb po roce 2020. Proti tomu je 

například Agrární komora ČR nebo Zemědělský svaz ČR. Uvedl to prezident Společnosti 

mladých agrárníků Petr Mahr s tím, že společnost také odmítla předkupní právo na zemědělskou 

půdu pro zemědělce, což je také jedna z vizí komory.      

 "Společnost mladých agrárníků v žádném případě nepodporuje předkupní právo. 

Upřednostňujeme volný obchod s půdou a jsme pro neomezování vlastnictví půdy. Dnes již 

máme právní nástroje pro zakotvení předkupního práva v pachtovních smlouvách. Je to vždy o 

svobodné vůli pachtýře a propachtovatele," řekl Mahr.  

Tyto termíny vytyčil nový občanský zákoník. Vlastník půdy je označován v tzv. pachtovních 

smlouvách za propachtovatele, naopak hospodařící zemědělec za pachtýře. Nejde o typický 

nájemní vztah, ve smlouvě se například může dbát na nesnižování kvality orné půdy. "Pokud 

mladý člověk nenavazuje na již stávající hospodářství rodičů či prarodičů, je velmi obtížné, 

skoro až nereálné, se k volné půdě vůbec dostat a zahájit svou zemědělskou činnost či 

prvovýrobu," dodal Mahr.  

Ministerstvo zemědělství změnu v navýšení prostředků na jeden projekt na 150 milionů spustilo 

předloni, strop byl do té doby 50 milionů korun. V případě, že někdo upozorňuje na distribuci 

peněz, kdy větší firmy získaly v prvních kolech dotací větší poměr, úřad argumentuje tím, že 

proplatil všechny projekty, o které si řekli malí farmáři.   

Zdroj: www.zemedelec.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prodloužení termínu uzávěrky přijímání 

návrhů projektů ve veřejné soutěži ve 
výzkumu, vývoji a inovacích v Programu 

ZEMĚ 
Z rozhodnutí ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 15.6.2017 se z důvodu 

výpadku aplikací MZe, které vznikly mimo datovou síť MZe, prodlužuje termín uzávěrky 

přijímání návrhů projektů ve vyhlášené veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci 

Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ do 

pondělí 19.6.2017 do 23:59:59 hod (tzn. Potvrzení musí být odesláno dne 19.6.2017 do 

23:59:59 hod. z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele). 

Zdroj: MZe 

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

SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 

2017 

Praha, 12. června 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přináší shrnutí 

každoročního příjmu Jednotných žádostí. Definitivní termín jejich podání uplynul v pátek 9. 

června. Prostřednictvím formuláře Jednotná žádost mohou čeští zemědělci žádat o dotace hned 

na několik opatření najednou, a to v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Programu 

rozvoje venkova. Celkem bylo letos podáno přes 30 tisíc žádostí, na které by mělo být 

vyplaceno přibližně 30,2 miliardy korun.  

Řádný příjem Jednotných žádostí 2017 probíhal od 10. dubna do 15. května. Kdo však termín 

nestihl, měl ještě pětadvacetidenní lhůtu na pozdní podání do 9. června. V tomto případě však 

už žadatel musí počítat se sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.   

 Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl 

v objemu vyplácených finančních prostředků. Na Jednotnou žádost 2017 je připraveno 

přibližně 30,2 miliardy korun, ale celková částka se bude odvíjet podle kurzu české koruny k 

euru k 31. září 2017. SZIF přijal celkem 30 692 žádostí. Drtivá většina byla podána 

prostřednictvím Portálu farmáře, jednalo se o téměř 98 % žádostí.   

 Příjem žádostí je ukončen, startuje jejich administrace. Předpokládaný harmonogram výplat 

jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2017 bude zveřejněn na webových stránkách 
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www.szif.cz na přelomu června a července. Očekáváme však, že bude probíhat obdobně jako 

u loňských žádostí, tzn., že první budou vypláceny dotace na SAPS, rozhodnutí by se měla 

vydávat od listopadu. Posledním dotačním titulem, který se bude v rámci Jednotné žádosti 2017 

vyplácet, pak bude podpora na Dobré životní podmínky zvířat.  

„Administraci loňských žádostí lze považovat za úspěšnou,“ uvádí Martin Šebestyán, ředitel 

SZIF. SZIF rozhodnutí k platbám vydával v kratším časovém intervalu, než avizoval v 

harmonogramu, a to dokonce v řádu několika týdnů. Díky tomu se zrychlily výplaty. „Máme 

zpětnou vazbu od nevládních zemědělských organizací, že průběh administrace vnímají dobře 

a že si naší práce v této oblasti váží,“ doplňuje M. Šebestyán. Věříme, že i Jednotná žádost 2017 

bude probíhat stejně dobře jako ta loňská.  

 Sazby přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor budou zveřejněny do 30. listopadu 

2017, sazby dotací neprojektových opatření Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v příručce 

pro žadatele u Jednotné žádosti.   

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF 

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

KLASA má další přírůstky 

 Praha, 9. června 2017 – Mezi další kvalitní výrobky, které ponesou logo KLASA, se nově řadí 

Písecký Gothaj, Štramberské uši od Hezounů a chutná jablka. Národní značku KLASA si 

mohou dovolit pouze ty nejkvalitnější výrobky. Logo Klasa jim udílí ministr zemědělství na tři 

roky a po uplynutí této doby si výrobci mohou zažádat o značku opakovaně.   

 Nově oceněnými výrobky jsou:  

 Písecký gothajský salám Výrobce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s.  Oceněný Gothajský salám 

je bez lepku a jedná se o uzenářský výrobek růžové barvy s pravidelně rozptýlenými kousky 

špíčků.  Firmu Maso Uzeniny Písek znáte spíše pod originálním názvem MÚÚÚ. Společnost 

má několikaletou tradici a zakládá si na prodeji kvalitního masa a na výrobě uzenin z chovů v 

jižních Čechách.   

Štramberské uši od Hezounů Výrobce: Ladislav Hezký Štramberské uši od Hezounů jsou 

regionální specialitou, vyrábí se klasickým váleným způsobem. Firma používá vlastní mouku 

z nedalekého mlýna a med od místních včelařů. Výrobek se může zároveň pochlubit oceněním 

Regionální potravina, které získal v loňském roce. Malá rodinná firma byla založena v červenci 
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1989, ale už dávno před tímto datem se v jejich rodině uši vyráběly. Technologie výroby 

zůstává stále stejná.  

Jablko Idared Výrobce: KOFIMA, s.r.o. Výjimečná chuť, vůně a přirozená velikost jablek 

Idared je docílena pečlivým a ekologickým pěstováním v oblasti Českého ráje.  KOFIMA je 

ekologickou firmou a je členem Odbytového družstva ovoce Český ráj, které je držitelem 

certifikátu Globalgap.   

Jablko Braeburn, Jablko Golden Delicious Výrobce: Sady Český ráj s.r.o.  Jablka odrůdy 

Braeburn a Golden Delicious jsou produkována v prvotřídní jakosti za použití nejmodernějších 

postupů a poznatků při pěstování, kde je kladen velký důraz na péči o plody i o samotné stromy.  

Společnost Sady Český ráj je nositelem ochranné známky SISPO a je členem Odbytového 

družstva ovoce Český ráj.  

Jablko Braeburn Výrobce: Sady Sobotka s.r.o. Jablko Braeburn je výrazné svou chutí a 

přirozenou vůní. Veliký podíl na tom všem má samozřejmě oblast pěstování v Českém ráji.  

Oceněný výrobce Sady Sobotka si udržuje svou stálou kvalitu a zakládá si na péči o plod i 

strom. Je rovněž držitelem ochranné známky SISPO.  

Jablko Golden Delicious Výrobce: Galafruit s.r.o. Jablka Braeburn mají specifickou chuť a 

vůni ovlivněnou oblastí pěstování, pochází také z Českého ráje.  Společnost Galafruit vyniká v 

produkci těchto plodů ve vysoké kvalitě založené na tradici. Je držitelem ochranné známky 

SISPO a členem Odbytového družstva ovoce Český ráj.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF  

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

Odstartovala sklizeň raných brambor 

7.6.2017 

Ve středu 7. června byla v Semicích za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky slavnostně 

zahájena sklizeň domácích raných brambor. 

 „Brambory jsou v České republice tradiční plodinou. Chceme, aby je zemědělci začali více 

pěstovat a také, aby je čeští spotřebitelé nakupovali. Letos jsme stejně jako v minulých letech 

poskytli pěstitelům brambor 135 milionů korun v rámci takzvané dobrovolné podpory vázané 

na produkci. Další peníze jdou do této oblasti formou národních podpor na ozdravování polních 

plodin, na šlechtitelské stanice nebo výzkumná pracoviště,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 
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Akce byla zaměřena na podporu spotřeby domácích raných brambor a je součástí projektu 

Brambory zdravá zelenina, který realizuje Český bramborářský svaz s finanční podporou 

Ministerstva zemědělství. Projekt je zaměřen na širokou veřejnost, spotřebitele brambor s cílem 

propagovat brambory nejen jako domácí a kvalitní potravinu, ale i jako zdravou a bezpečnou 

zeleninu. Předpokládá se, že projekt bude pokračovat i v příštích letech. 

„Projekt je jen nutnou reakcí na stabilizaci české produkce brambor v posledních letech a s tím 

spojenou změnu vnímání brambor jen jako potraviny. Opomíjeným faktem je, že brambory patří 

do čeledi lilkovitých společně s rajčaty, paprikami a samozřejmě lilky. Chtěli bychom, aby 

brambory byly vnímány jako zdravá, bezpečná a cenově dostupná zelenina. Také chceme, aby 

rané brambory byly vnímány jako lahůdková zelenina. Proto jsme projekt nazvali Brambory 

zdravá zelenina a jedna z jeho hlavních součástí je zaměřena na zahájení sklizně raných 

brambor“ řekl předseda Českého bramborářského svazu Miloslav Chlan. 

Předseda Chlan dále informoval, že svaz na základě informací od svých členů oslovil jejich 

obchodní partnery a vyzval je k podpoře projektu. Na výzvu reagovaly společnosti Penny 

Market s.r.o., AHOLD Czech Republic, a.s. a Rohlik.cz. Firmy potvrdily zájem podpořit 

stávající kampaň a se svazem na projektu nadále spolupracovat. 

Postupně se budou moci občané seznámit s řadou užitečných informací o bramborách 

prostřednictvím pořadů v televizi, článků v novinách a letáků. Základní informace o pěstování 

a konzumaci brambor zazněla v pořadu ČT1 Polopatě v březnu letošního roku. Podobné 

informace o bramborách uvidí diváci v podzimním televizním pořadu. 

Produkce raných brambor je stejně jako u většiny sezónní zeleniny velice náročná na logistiku. 

Jejich sklizeň probíhá podle objednávek odběratelů. Pro zachování bezvadné kvality a chuti je 

nemohou spotřebitelé skladovat a proces jejich sklizně a prodeje musí úzce navazovat. Ideální 

by bylo, kdyby se brambory dostaly na kuchyňské zpracování bezprostředně po sklizni. 

Zdroj: MZe 

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

 

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU 
PRO 3. KOLO PŘÍJMU PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA 2014-2020 
  

V Praze dne 5. června 2017  

  

Dne 5. června 2017 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a 

vyplnění formuláře žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 3. kola 

příjmu.  
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V souladu s kapitolou 10. žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace 

na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je na webových stránkách 

www.szif.cz zveřejněn dokument návod na podání žádosti o platbu pro příjemce dotace  3. kolo 

Program rozvoje venkova 2014 – 

– projektová opatření (3. 

kolo)“;   

 

PRV projektová opat -> “Dokumenty – 3. kolo příjmu žádostí“ 

-> složka „Manuály a Instruktážní listy k vyplňování Žádosti o platbu“.  

Informace k vyplňování formuláře Žádost o platbu a formuláře Soupiska účetních/daňových 

dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, jsou uvedeny v příslušných Instruktážních 

listech. Tyto Instruktážní listy jsou k dispozici v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formulářů, 

nebo na Portálu farmáře – 

„KE STAŽENÍ“ -> “ Dokumenty – 3. kolo příjmu žádostí“ -> složka „Manuály a Instruktážní 

listy k vyplňování Žádosti o platbu“.  

 Funkcionalita Portálu farmáře pro nahrání a odeslání formuláře žádostí o platbu je odvislá od 

data podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

 Upozorňujeme příjemce dotace, že počínaje 3. kolem příjmu žádostí o platbu je možné doložit 

přílohy k žádosti o platbu prostřednictvím Portálu farmáře, tj. v rámci uploadu žádosti o platbu. 

Zdroj: SZIF 

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

Středočeský kraj podpoří regionální 
Krajskou hospodářskou komoru půl 

milionem korun 
8. června 

Aktivity Krajské hospodářské komory Střední Čechy v oblasti regionálního rozvoje podpoří 

Středočeský kraj 500 tisíci korunami. Rozhodla o tom krajská rada ve čtvrtek 8. června. Jedná 

se o projekty zaměřené na posílení konkurenceschopnosti kraje, uplatnitelnost studentů, občanů 

i firem na trhu práce či o podporu inovačních prvků. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vyřkne Zastupitelstvo kraje na svém jednání 27. června 2017. 
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„S ředitelkou Krajské hospodářské komory Střední Čechy Ivanou Chottovu jsme se dohodli na 

konkrétní náplni dohody o čerpání této půlmilionové finanční dotace tak, aby byla využita pro 

rozumné a smysluplné projekty. Zároveň chceme hospodářskou komoru vtáhnout do přípravy 

formulování programu rozvoje kraje a využít data, která v hospodářské oblasti dlouhodobě 

shromažďuje a zpracovává,“ přiblížil cíle a přínos vzájemné spolupráce radní pro oblast 

hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav 

Michalik (STAN). 

Finančně bude podpořeno pořádání odborných soutěží pro žáky středočeských škol, zpracování 

profesních databází, zprostředkování stáží či praxí studentů ve firmách, anebo získávání 

podnikatelů pro vedení technických kroužků ve školách. Kraj finančně přispěje i na pořádání 

tří kulatých stolů, jejichž hlavním obsahem bude seznámit potenciální zájemce s možnostmi a 

podmínkami využití inovačních voucherů. „Součástí této podpory je i projekt SIC Lab - jak 

začít podnikat, zorganizování tří burz práce, jejichž hlavním cílem je pomoci firmám nalézt 

pracovníky a navázání spolupráce mezi zaměstnavateli a školami,“ doplnil radní Michalik. 

Zvýšení zájmu o studium technických oborů pak má podnítit i uspořádání druhého kola soutěže 

„Poznejte firmy ve Středočeském kraji“. Soutěže se zúčastní děti ve věku žáků základních a 

středních škol společně se svými rodinnými příslušníky v době letních prázdnin. 

  Zdroj: Středočeský kraj 

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

Mezinárodní veletrh vína Wine Prague 

Veletrh každoročně přináší do 

Prahy profesionální prostředí a 

podmínky pro obchod s vínem a 

navazování odborných kontaktů. 

Wine Prague se tento rok konal 

29.5. -31. 5. Své vítězné výrobky 

zde k ochutnání a prodeji nabídli 

koordinátoři soutěže Středočeská 

Regionální potravina.                                                                           Ing. Gabriela Jeníčková 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Slavnost královny Johanky 

Dovolujeme si vás pozvat 

na již patnáctý ročník 

historických slavností 

pod novým názvem 

Slavnost královny 

Johanky. Již tradičně 

začínáme v 10hod 

jarmarkem a dětskými 

hrami v zámeckém parku. 

Ve 14hod královna 

Johanka opět povede 

průvod kolem náměstí 

a po obvyklých 

ceremoniích se spolu s ní 

staneme svědky bitvy 

o Třemšín. Všichni, kdo 

se chtějí historického 

průvodu zúčastnit, mohou 

si v Podbrdském muzeu 

zapůjčit zdarma kostým 

ve dnech 13. - 

23. 6. 2017 mezi 9. - 

17. hodinou. Vedle 

královny Johanky se na vás budou těšit trhovci, divadelníci, děti ze ZUŠ J.J. Ryby, Třemšínská 

kvítka a další. Večer od 20hod společně oslavíme letošní jubilejní ročník s kapelou Příbramský 

Big Band, vystoupením performerů Firelovers s jejich ohňovou a světelnou show. A zbytek 

večera protančíme v rytmu elektroswingu. Více informací se dozvíte na webu 

www.slavnostjohanky.cz či www.podbrdskemuzeum.cz a  facebooku Slavnost královny 

Johanky. Těšíme se na vás.                              Za organizátory Iva Ryjáčková a Rudolf Šimek 

 

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

http://www.slavnostjohanky.cz/
http://www.podbrdskemuzeum.cz/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mistrovství floristů České republiky – 
Děčínská kotva 2017 

Ve dnech 17. a 18. května se na zámku v Děčíně uskutečnil 46. ročník nejstarší a nejvýznamnější 

floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2017, jako součást 

městských slavností v Děčíně, s výstavou pro veřejnost od 19. do 21. května 2017. Toto mistrovství 

zařadil Ústecký kraj mezi akce „RODINNÉ STŘÍBRO“ Ústeckého kraje. 

Letošní Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2017 se odehrálo pod záštitou ministra zemědělství 

Mariana Jurečky a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Děčínská kotva byla 

letos rovněž součástí projektu Rok venkova 2017, vyhlášeným AMSP. 

U zrodu Děčínské kotvy stáli pedagogové Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 

Komerse, Děčín – Libverda Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. Dagmar Kubíčková, kteří se 

aktivně věnovali organizaci soutěže po 30 let. 
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Děčínská kotva započala svoji dlouhou tradici v květnu 1971. Od roku 1996 se soutěž Děčínská kotva 

oficiálně stala Mistrovstvím České republiky ve floristice. Od roku 2007 je při hodnocení soutěže 

používán evropský 100 bodový hodnotitelský systém FLORINT. 

Hlavním pořadatelem je Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín – Libverda, 

příspěvková organizace. Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže je Svaz květinářů a floristů ČR, 

díky kterému má Mistr florista ČR v kategorii senior (člen SKF ČR s nejvyšším bodovým ohodnocením) 

možnost reprezentovat ČR na mezinárodní floristické soutěži profesionálů – EUROPA CUP. Děčínská 

kotva je rovněž nominační platformou pro evropský floristický šampionát juniorů EUROFLEURS. 

Na finančním zabezpečení soutěže se pravidelně podílí Ústecký kraj i statutární město Děčín, ale i řada 

dalších partnerů, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné soutěž pořádat. Společnost Klia Praha 

byla partnerem květinové výzdoby. Partnerem floristického představení byla společnost Storge. 

Společnost Florasis byla letos partnerem tajné soutěžní disciplíny a třetí soutěžní disciplíny – svatební 

kytice. Partnery tajné disciplíny byly a věcné ceny do soutěže věnovaly společnosti Irisa Vsetín, 

Clayrton’s, Zahradnictví Dvořák Teplice a Svaz květinářů a Floristů ČR. Partnerem 4. soutěžní 

disciplíny v kategorii juniorů byla společnost Agro CS. Dál do soutěže věnovaly hodnotné ceny 

společnosti Semo Smržice, Bohemisaseed, Tulipa Praha, Flortrend, Fleurop Česká republika, Agrofim, 

a Lovochemie. Hlavním mediálním partnerem soutěže byl tradičně časopis Floristika a vydavatelství 

Profi Press. Dalším z mediálních partnerů byl svatební portál Svatba.cz. Dlouholetým a velmi důležitým 

partnerem soutěže je i Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici. 

Hlavním tématem, v duchu kterého se nesla celá soutěž, měl letos název „Ladovská zima“ a připomínal 

130. výročí narození českého malíře Josefa Lady. 

Soutěž proběhla již tradičně v juniorské a seniorské kategorii. Přihlášení floristé a studenti 

zahradnických škol soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich měli předem zadané a jedna byla 

tajná. Všechny soutěžní úkoly byly propojeny hlavním tématem soutěže. 

Úkolem soutěžících v obou kategoriích v první disciplíně pod názvem „Adventní věnec“ bylo vytvoření 

adventního věnce dle požadavků soutěžní disciplíny a vlastní fantazie kompozičního záměru 

soutěžícího. Zadání soutěžního úkolu se odvolávalo na Ladovo umění. Výsledné aranžmá by tedy mělo 

vystihovat ducha Ladových obrazů. 

Druhý soutěžní úkol byl tajný a jeho zadání, spolu s materiály na jeho vytvoření, bylo soutěžícím 

odhaleno až v průběhu soutěže. V této práci s názvem „Hvězdy zimní oblohy“ měli soutěžící za úkol 

dárkově zabalit hrnkovou rostlinu, přičemž museli povinně použít přiloženou krabici i s víkem, pět 

skleněných vánočních baněk, přiložené logo děčínské kotvy a přizdobit celou práci motivem hvězd. 

Třetí soutěžní disciplínou byla svatební floristika v podobě vypichované kytice, určené pro zimní svatbu 

pod názvem „Žezlo paní Zimy“. Kytice musela vystihnout zimní ledovou atmosféru. 

Druhý soutěžní den patřil poslednímu soutěžnímu úkolu, kdy soutěžící měli vytvořit prostorovou 

květinovou kompozici, jejíž hlavním tématem byly Vánoce. Soutěžní disciplína s názvem „Sním o 

Vánocích bílých“ byla tvořena a instalována na jižních terasách děčínského zámku. Soutěžící 

v kategorii juniorů vytvořili do dodané nádoby sesazovanou kompozici z květin, která bude po celé 

vegetační období zdobit prostor zahrad na jižních terasách. Soutěžící v kategorii seniorů vytvořili 

prostorové aranžmá stylizovaného vánočního stromku tak, aby evokovalo pocit Vánoc. 

Ve čtvrtek 18. května od 18 hodin vyvrcholilo celé mistrovství slavnostním galavečerem v prostorách 

děčínského zámku. Novým Mistrem Floristou České republiky pro rok 2017 se stal v kategorii juniorů 

student prvního ročníku děčínské zahradnické školy Vlastimil Kucharovič. V kategorii seniorů získal 

prestižní titul Mistr Florista České republiky 2017 Tomáš Hakl z Ostroměře, který tento titul získal 

v loňském roce v kategorii juniorů za zahradnickou školu v Kopidlně. 
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Přítomní diváci galavečera kromě oceněných soutěžících v jednotlivých disciplínách mohli na pódiu 

v úvodu večera sledovat floristické představení Marie Bittnerové, známé české floristky, která úspěšně 

reprezentovala v loňském roce Českou republiku na mezinárodní floristické soutěži v Singapuru. 

Partnerem tohoto představení byla společnost Storge a.s. Návštěvníci galavečera dále mohli vidět 

předvedení svatebních kytic vytvořených v soutěži modelkami, uvedení paní Zdeňky Fousové do 

Floristické síně slávy, předání čestného členství ve Svazu květinářů a floristů panu Jiřímu Gregorkovi. 

Před vyhlášením vítězů v celkovém pořadí v obou kategoriích hosté zažili vtipnou módní přehlídku 

nevšedního zimního oblečení od návrhářky Kamily Jahodové, která byla završena „papírovou 

koulovačkou“, které součástí se stali i přítomní hosté. Po vyhlášení celkových výsledků a Mistrů floristů 

v obou kategoriích, poděkovali ředitel děčínské zahradnické školy Libor Kunte a předseda Svazu 

květinářů a floristů ČR Jiří Horák na úplný závěr celého večera za 

soustavnou a dlouholetou práci pro Děčínskou kotvu paní Dagmar 

Kubíčkové, spoluzakladatelce celého mistrovství a její dceři, současné 

ředitelce soutěže, Olině Fojtíkové symbolicky předáním perníkových 

kotev. 

Druhé místo obsadila Veronika Vítková, studentka  3.ročníku. 

Studentka se účastnila: Děčínské kotvy 2017,  Děčínské kotvy  v  roce 

2016, Polabského  motýla 2016, kde získala 3.místo za  florální objekt, 

dále soutěže Flora Pragensis 2016, kde získala 1.místo za adventní 

věnec, soutěže v Hejnicích 2016, kde získali studenti celkově  1. za 

družstvo 

Veronika se zúčastnila semináře v Lednici na Moravě, který pořádal SKF. Pro školní rok 2017/2018 se 

Veronika rozhodla pro floristický blok, kde se bude dále vzdělávat a účastnit seminářů a soutěží. 

 

Zdroj: Svaz květinářů a floristů 

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

Průvodce zemědělce Kontrolou 
podmíněnosti platný pro rok 2017 

Pro tento rok je připravena příručka určená zejména zemědělským subjektům, které žádají o přímé 

platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu 

s vínem. Příručka obsahuje aktuální nastavení pravidel a podmínek Kontrol podmíněnosti pro rok 2017. 

Příručka bude zemědělské veřejnosti k dispozici také v tištěné formě nebo na nosičích CD 

prostřednictvím Regionálních odborů SZIF. Pokud Vás budou zajímat další informace ohledně 

nastavení podmínek pro kontroly podmíněnosti,  obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy: 

cross-compliance@mze.cz. 

Příručka ke stažení ve verzi pdf ZDE (5 707kB) 

Zdroj: Agroporadenství 

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

mailto:cross-compliance@mze.cz
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/Kontrola_podminenosti_2017_finalni_verze.pdf
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Zemědělský poradce pro živočišnou 
výrobu 

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím „Národní soustavy kvalifikací“ (viz. 

http://www.narodnikvalifikace.cz/). Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít 

přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané 

vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb.). Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. 

platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace 

být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace. V takovém případě získáte certifikát o profesní kvalifikaci 

automaticky se zakončením kurzu, pokud zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složíte. 

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Kvalifikační standard uvádí, co má 

uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard udává, jak se tyto znalosti/dovednosti 

budou zkoušet. V informačním textu pod tabulkami hodnoticí standard naleznete také požadavky na uchazeče 

– vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke 

zkoušce. aj.  

Více informací o profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R) zjistíte na 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu  

Bližší informace k průběhu absolvování zkoušky pro kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou 

výrobu (41-064-R), kterou vypisuje pro rok 2017 autorizovaná osoba ČZU v Praze, zjistíte v příloze  

Prihlaska_ke_zkousce_2017_poradciZV.doc    Osnova_projektu_a_info.pdf 

Zdroj: agroporadenství  

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/2017-profesni_kval_ZV/Prihlaska_ke_zkousce_2017_poradciZV.doc
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/2017-profesni_kval_ZV/Osnova_projektu_a_info.pdf

