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Velice děkuji za dosavadní spolupráci, přeji požehnané, klidné vánoční svátky a v novém roce mnoho 

zdraví, pohody a pracovních i osobních úspěchů. 

                                                                                       Gábina Jeníčková 
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Ministr Jurečka schválil sazby přechodných 
vnitrostátních podpor pro rok 2017 

30.11.2017 

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních 

podpor. Ministerstvo zemědělství na podporu citlivých sektorů, kromě dobrovolné 

podpory vázané na produkci, poskytne v rámci přímých plateb dalších 732 mil. korun. 

Evropská právní úprava přímých plateb umožňuje i nadále novým členským státům Evropské 

unie, které uplatňují jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS), poskytovat 

přechodné vnitrostátní podpory (PVP). Finanční prostředky z národních zdrojů tak i v letošním 

roce směřují na vybrané citlivé sektory rostlinné a živočišné výroby. 

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2017: 

Sektor Sazba  

Zemědělská půda 159,25 Kč/ha 

Chmel 4 370,55 Kč/ha 

Brambory na škrob 1 449,39 Kč/t 

Přežvýkavci 85,65 Kč/VDJ 

Krávy bez tržní produkce mléka 100,93 Kč/VDJ 

Ovce/kozy 50,43 Kč/VDJ 

PVP bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě Jednotné žádosti, 

která se podává SZIF každoročně od poloviny dubna do poloviny května. 

Zdroj: MZe 

 

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

Informace pro žadatele k opatření 
Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

 Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)   

 V Praze dne 11. prosince 2017   

 Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují 
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podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření I.3.3 Předčasné 

ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2018 na Regionálních 

odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.   

 Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním 

zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách 

 sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné 

ukončení zemědělské činnosti.  Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.   

 U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze 

na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé, 

rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.   

Ing. Lukáš Pelle Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem  

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

Ministerstvo zemědělství chce v ČR snižovat 
používání glyfosátu, zvažuje zákaz 

neprofesionálního používání i předsklizňové 
aplikace 

29.11.2017 

Tisková zpráva – Pětileté prodloužení licence glyfosátu v pondělí 27.11. odhlasovali 

zástupci členských zemí EU v Odvolacím výboru Evropské komise. Ministerstvo 

zemědělství (MZe) připravuje návrhy na omezení použití této účinné látky. V současnosti 

analyzuje možnosti, jaké může v rámci evropských pravidel využít.  

„I přes prodloužení licence chceme snižovat používání glyfosátu. Změny, které tomu pomohou, 

zapracujeme do nyní připravované aktualizace Národního akčního plánu k bezpečnému 

používání pesticidů v ČR. Z konkrétních opatření v úvahu připadá například úplný zákaz 

neprofesionálního využití glyfosátu nebo omezení četnosti aplikace na stejném pozemku,“ řekl 

ministr zemědělství Marian Jurečka. 
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Jednou z variant omezení využití glyfosátu je úplný zákaz jeho používání jinak než jako 

herbicidu včetně jakékoliv předsklizňové aplikace. Zemědělci jej nyní používají pro tzv. 

desikaci, tedy předčasné ukončení vegetace před sklizní. „Předsklizňové aplikace mohou být 

problematické kvůli krátké časové lhůtě do sklizně, rezidua pesticidů se pak mohou objevovat 

v potravinovém řetězci. Případný zákaz by se ale musel vztahovat na všechny účinné látky 

používané k desikaci, jinak hrozí, že by se glyfosát nahrazoval látkami, které mohou znamenat 

ještě větší riziko,“ uvedl ministr Jurečka. 

Další návrh omezení počítá s tím, že by glyfosát mohli aplikovat pouze proškolení profesionální 

pracovníci, kteří vedou evidenci jeho použití. MZe zvažuje i zákaz používání glyfosátu 

v intravilánu obcí a na místech navštěvovaných veřejností. V zemědělství by mohl být glyfosát 

využíván pouze cíleně na ohniska vytrvalých plevelů (pýr, pcháč a další) namísto plošné 

aplikace. 

Za posledních 6 let se podařilo omezit používání pesticidů v ČR celkově o 8 %. U glyfosátu je 

loňská spotřeba v porovnání s rokem 2012 o zhruba 309 tisíc litrů (téměř o 30 %) menší. 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

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

Evropské dotace se vyplácí za hospodaření 
na zemědělské půdě, pozemky s 

nejednoznačným vlastníkem jsou problém 
legislativy 

28.11.2017 

Tisková zpráva – Dotace na plochu jsou zemědělcům vypláceny za činnost na zemědělské 

půdě podle evidence LPIS. U jednotlivých pozemků zde nejsou zapsaní vlastníci, ale 

zemědělci, kteří na půdě hospodaří. Výplata samotných dotací tak neřeší právní vztah 

žadatele k pozemkům, což se týká i pozemků s tzv. nejednoznačným vlastníkem. 

„Výplata plošných dotací je navázaná na oficiální zápis v evidenci LPIS. V něm jsou podle 

evropských pravidel uvedeny subjekty, které na daném pozemku hospodaří, nikoliv vlastníci. 

Pro oprávněnost výplaty dotací tedy není určující právní vztah žadatele k zemědělským 

pozemkům,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 
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Pro poskytnutí dotace je rozhodující obhospodařování zemědělské půdy a plnění dalších 

dotačních podmínek. Tedy pokud je subjekt zapsán v LPIS, je oprávněným žadatelem o 

zemědělské dotace. 

Právní vztah uživatele k zemědělské půdě je dle zákona o zemědělství pro zápis do LPIS 

relevantní pouze ve dvou případech. Prvním případem je rozpor mezi údaji vedenými v LPIS a 

ohlášením změny ke stejným pozemkům nebo zápis nového pozemku do LPIS. Druhým 

případem, kdy se prošetřují právní důvody užívání, jsou podněty vlastníka pozemku, případně 

Ministerstva, jiného orgánu veřejné správy či z vlastního zjištění SZIF.  

Podle nového občanského zákoníku se musí všichni majitelé nemovitostí, u kterých je 

v současnosti majitel nejednoznačný, přihlásit o tyto nemovitosti do konce roku 2023. Pokud 

tak neučiní, připadnou opuštěné nemovitosti státu. Nejednoznačného vlastníka mají ty 

pozemky, u kterých v katastru není uveden nikdo, nebo chybí údaje pro dostatečnou 

identifikaci, např. rodné číslo nebo adresa. 

„Problém je tedy primárně legislativní, není dořešený výkon vlastnických práv u těchto 

pozemků do roku 2023. Některé pozemky, na kterých se historicky desítky let hospodaří, by se 

musely nechat ležet ladem, protože ještě několik let se nepodaří určit jejich jasného vlastníka,“ 

uvedl ministr Jurečka. 

Je důležité upozornit, že nelze udělat jednoduchou zkratku a říct, že na všech pozemcích 

s nejednoznačným vlastníkem hospodaří zemědělci neoprávněně. Užívání těchto pozemků 

může mít historický původ. Souhlas mohl být udělen i ústně, problém tak může být spíše 

s prokázáním užívacího titulu než se skutečnou protiprávností užívání pozemků. 

V soukromém právu musí být rovněž protiprávnost spojena s porušením práv jiného subjektu. 

Takový subjekt však bude z podstaty věci u pozemků s nejednoznačným vlastníkem chybět. Při 

zápisu do LPIS se zkoumají pouze nezbytné případy, a to ty, ve kterých dochází ke konfliktu 

s právy jiného subjektu. 

Není a nemůže být smyslem LPIS, jakožto podpůrné evidence výlučně pro dotace Společné 

zemědělské politiky, nastolit absolutní pořádek v užívacích vztazích k zemědělské půdě. Ty 

vyžadují aktivitu toho, komu práva náleží (vigilantibus iura scripta sunt – právo náleží bdělým). 
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„Je výhradně na každém jednotlivém zemědělském podnikateli, zda si v LPIS nechá zakreslit 

daný pozemek pro vznik nároku na dotaci na hospodaření. Důrazně žádám, aby všichni, kteří 

pobírají nárokové dotace na plochu, o ně žádali pouze pro pozemky, pro které mají jakýkoliv 

platný užívací titul (vlastnictví, pachtovní smlouva apod.). Nechám SZIF prošetřit, o kolik půdy 

jde, kolika zemědělců se tento problém týká a jaké se dají navrhnout legislativní změny,“ uvedl 

ministr Jurečka. 

 Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

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

Ministr zemědělství Jurečka: Dostihový 
sport v Chuchli bude zachován, stát 

pozemky nerozprodá 

29.11.2017 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka rozhodl, že pozemky Dostihového 

závodiště Praha, státního podniku v likvidaci, nebudou prodány a stát si je ponechá. S 

ohledem na rozsah areálu a více než stoletou tradici dostihového sportu sahající ve Velké 

Chuchli až do roku 1906 se Ministerstvo zemědělství v pozici zakladatele rozhodlo pro 

řešení, které umožní zachovat pořádání koňských dostihů v Praze. 

„Ministerstvo zemědělství uvítalo ukončení mnohaletého konkurzu státního podniku, který byl 

vyhlášen na základě předlužení chuchelského areálu. Rozhodl jsem, že státní majetek v rámci 

dostihového závodiště nerozprodáme, a to s ohledem na jeho rozsah a význam pro pořádání 

dostihů v hlavním městě. Chceme vytvořit takové podmínky, aby mohli areál dostihového 

sportoviště využívat i budoucí generace,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

První dostihy se na chuchelské dráze uskutečnily 28. září 1906. Tehdy je pořádal Český závodní 

spolek, později sehrával klíčovou roli při organizaci dostihů Jockey Club. Po roce 1950 se již 

dostihy odehrávaly v režii státní organizace. V 90. letech byly na část areálu vzneseny restituční 

nároky, počítalo se také s privatizací. Předlužení areálu však vedlo k vyhlášení konkurzu, který 

byl v případě státního podniku Dostihové závodiště Praha ukončen až v roce 2016. Jinou část 
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areálu mezitím získal Jockey Club ČR, respektive nástupnické subjekty, které zajišťují pořádání 

dostihů ve Velké Chuchli. 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

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

Ministerstvo rozšířilo pro zemědělce správu 
přístupových účtů do Portálu farmáře 

15.11.2017 

Nový nástroj, který na Portálu farmáře spustilo Ministerstvo zemědělství, umožňuje 

zemědělským podnikatelům, aby spravování účtu přidělili i svým zaměstnancům a poradcům. 

V praxi tak například majitel zemědělského podniku bude moci předat správu portálu svému 

agronomovi nebo zootechnikovi.  To zatím nebylo možné a veškerou administrativu spojenou 

s Portálem farmáře musel vykonávat jeden člověk. Ministerstvo rozšířením přístupů vyhovělo 

zemědělcům, kteří o tuto možnost žádali. 

Dosavadní správce účtu nyní může požádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebo 

Ministerstvo zemědělství o nový přístup s rolí administrátora. Tiskopisy už jsou vystaveny na 

webových stránkách: 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-

pristup-na-portal-eagri.html. 

Portál farmáře je aplikace, ve které mohou zemědělci zadávat evidenci hnojení a postřiků, 

osevních postupů atd. Portál jim například vypočítá správnou dávku, kterou mají při hnojení 

použít. Portál je zabezpečený, nemůže do něj vstoupit nikdo jiný než konkrétní zemědělec. 

Zdroj: Mze 

 

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

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
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Výsledky agrárního zahraničního obchodu 
ČR za období leden až září roku 2017 

13.11.2017 

Český statistický úřad zveřejnil 3. listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě 

za září 2017. 

V celkovém českém zahraničním obchodu zaujímalo agrární zboží [1] v lednu až září 2017 na 

straně vývozu 4,7 % a na straně dovozu 6,1 %, což představuje nejnižší hodnoty za posledních 

pět let, viz tab. 1. V meziročním porovnání se oba uvedené podíly snížily, a to o 0,4 p. b. 

Obrat AZO ČR se za první tři čtvrtletí roku 2017 meziročně téměř nezměnil (vzrostl o pouhou 

0,1 %), neboť agrární vývoz z ČR poklesl o 1,6 mld. Kč (tj. o 1,1 %), zatímco agrární dovoz do 

ČR vzrostl o 1,8 mld. Kč (tj. o 1,1 %). Záporná bilance českého AZO se tak prohloubila o 3,4 

mld. Kč na 20,9 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil o 1,9 p. b. na 87, 7 %. 

Bilanční schodek se meziročně zhoršil jak v obchodě s EU 28 (o 3,8 mld. Kč) na 9,6 mld. Kč, 

tak i v menší míře v obchodě s třetími zeměmi (o 0,5 mld. Kč) na 10,9 mld. Kč. [2] V samotném 

3. čtvrtletí roku 2017 došlo u záporné bilance obchodu s Unií k velmi výraznému 

mezičtvrtletnímu propadu, viz graf 1, k čemuž přispěla změna doposud kladné bilance na 

zápornou u řepkových semen. 

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v lednu až září 2017 cigarety (11,1 

%), pšenice (6,2 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,2 %), pekařské zboží (5,0 %), 

nezahuštěné mléko a smetana (4,4 %), z čehož 73 % po meziročním nárůstu podílu o 6 p. b. 

tvořilo surové mléko [4], potravinové přípravky [5] (4,1 %), řepkový olej (3,9 %), pivo (3,3 

%), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,2 %), dále limonády, sýry a tvaroh, 

cukrovinky bez kakaa, živý skot, káva, cukr, semena řepky, výtažky a koncentráty z kávy 

(vč. přípravků na jejich bázi), masné přípravky a konzervy, slad, ječmen, zahuštěné mléko 

a smetana, uzenky a salámy, vepřové maso, pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli 

apod., živá drůbež, řepkové pokrutiny a slunečnicový olej. 

Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly v prvních třech čtvrtletích roku 2017 

vepřové maso (7,2 %), cigarety (4,4 %), pekařské zboží (4,0 %), sýry a tvaroh (3,9 %), 

čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), potravinové přípravky (3,5 %), přípravky 

používané k výživě zvířat (3,2 %), dále maso a droby drůbeže, káva, víno, limonády, 

hovězí maso, lihoviny, sójové pokrutiny, banány, výtažky a koncentráty z kávy, přípravky 

z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, rajčata, konzervované ovoce a ořechy, citrusové 

plody, řepkový olej, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), cukrovinky bez kakaa, semena 

řepky, omáčky, ochucovadla a hořčice a máslo.  

Na straně vývozu i dovozu došlo v lednu až září 2017 k nejvýraznějšímu meziročnímu snížení 

hodnot u stejných položek, a to u kávy, řepkového oleje a čokolády a ostatních kakaových 

přípravků (s tím, že poklesy exportu byly o něco výraznější než importu). Naopak nárůst 

hodnoty zaznamenaly v případě vývozu zejména nezahuštěné mléko a smetana (ačkoliv 

vyvážené množství vzrostlo jen o 1,8 %), dále přípravky používané k výživě zvířat, 

slunečnicový olej, kukuřice a semena řepky, zatímco v dovozu se zvýšila nejvíce hodnota 

vepřového masa (jehož importované množství však bylo meziročně vyšší jen mírně – o 2,3 %), 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftn1
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftn2
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftn3
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftn4
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftn5
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cigaret, semen řepky, sýrů a tvarohu, vína a másla (u sýrů a tvarohu a másla navzdory tomu, že 

množstevní objem dovozu se snížil – o 3,7 %, resp. o 19,8 %). 

K meziročnímu zhoršení bilance AZO ČR celkem v komoditním pohledu přispěly zejména 

nárůst bilančního schodku u vepřového masa (o 1,4 mld. Kč) a pokles bilančního aktiva 

u cigaret (o 1,1 mld. Kč). V opačném směru působil především nárůst aktivní bilance 

v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou (o 1,4 mld. Kč), způsobený vyšším exportem 

do hlavní odběratelské země této komodity – Německa. V případě vepřového masa se zvýšila 

především hodnota dovozu z Německa a Španělska (tj. hlavních dvou dodavatelů), nicméně 

výrazný procentický nárůst byl patrný např. i z Belgie. U netto-vývozních cigaret došlo 

k relativně vysokému nárůstu dovozu (zejména z menších dodavatelů – Litvy a Řecka) při 

současně menším poklesu vývozu (ačkoliv do některých zemí hodnota exportu vzrostla). 

Agrární zboží směřovalo z ČR v lednu až září 2017 tradičně největší měrou na  Slovensko (z 

21,6 %), do Německa (19,6 %), Polska (10,7 %), Itálie (9,4 %), Rakouska (5,6 %) a 

Maďarska (4,5 %). V rámci uvedených zemí byl zaznamenán meziroční nárůst hodnoty 

vývozu pouze do Německa a Rakouska, do ostatních zemí export v různé míře poklesl. Z třetích 

zemí zůstalo naším hlavním partnerem Rusko (s 1,3 %) a dále se změnou v pořadí oproti 

předchozímu roku Japonsko (0,7 %), Turecko (0,6 %) a Švýcarsko (0,6 %). 

Český agrární dovoz pocházel v lednu až září 2017 zejména z Německa (21,5 %), Polska (16,6 

%), Nizozemska (7,3 %), Slovenska (6,4 %), Španělska (5,7 %) a Itálie (5,6 %). Pořadí 

uvedených zemí se počínaje 3. místem v posledních třech letech mírně pozměnilo. 

K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu hodnoty dovozu, a to v rámci všech zemí, došlo 

v prvních třech čtvrtletích roku 2017 z Polska a Maďarska, zatímco nejvýraznější nárůst byl 

vykázán z Německa. Z mimounijních zemí byly našimi hlavními dodavateli Čína (s 1,3 %), 

Turecko (1,1 %), USA (1,0 %), Norsko (0,9 %) a teprve na pátém místě, zejména v důsledku 

poklesu importu masa a drobů drůbeže a kávy, Brazílie (0,8 %). 

Meziroční vývoj celkové bilance AZO ČR v teritoriálním pohledu ovlivnily největší měrou 

pokles netto-vývozu na Slovensko, pokles netto-dovozu z Polska a změna v posledních třech 

letech aktivní bilance na pasivní v obchodě s Maďarskem. V případě Maďarska ke změně 

přispěly mj. nárůst hodnoty dovozu denaturovaného lihu a pokles hodnoty vývozu čokolády 

a ostatních kakaových přípravků, kávy a živého skotu. 
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Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až září 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)  

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí 

(mimounijní) země. 

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2017 

Údaje o zahraničním obchodu za celé období ledna až září 2017 zveřejnil Český statistický úřad 

3. listopadu 2017. Tato data jsou předběžná, zatímco za rok 2016 již definitivní. 

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2017 naleznete v příloze. 

 [1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku. 

[2] Součet bilancí obchodu s EU 28 a třetími zeměmi se nerovná přesně celkové bilanci, neboť 

některé obchodní operace nejsou v databázi přiřazeny ani jedné ze skupin. 

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to nejen na základě 4-místných, ale 

i podrobnějších kódů celní nomenklatury. 

[4] Přibližně vymezeno KN 0401 20 99 „mléko o obsahu tuku > 3 % a ≤ 6 % v balení > 2 litry“. 

[5] Potravinové přípravky jiné HS 2106. 

Přílohy 

 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 3. čtvrtletí 2017 (DOCX, 370 KB)  

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

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftnref1
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftnref2
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftnref3
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftnref4
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-10.html#_ftnref5
http://eagri.cz/public/web/file/562923/vyvoj_AZO_CR_v_1_3.Q._2017_fin.docx
http://eagri.cz/public/web/file/562923/vyvoj_AZO_CR_v_1_3.Q._2017_fin.docx
http://eagri.cz/public/web/file/562923/vyvoj_AZO_CR_v_1_3.Q._2017_fin.docx
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MIMOŘÁDNÁ AKTUALIZACE LPIS 2017 

 

V Praze dne 5. prosince 2017  

V LPIS jsou k dispozici nové letecké snímky pro západní polovinu ČR, které byly pořízeny v průběhu 

roku 2017. Na základě nově pořízených snímků SZIF zahájil v souladu s §3h zákona č. 252/1997 Sb. o 

zemědělství, mimořádnou aktualizaci evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků na 

západní polovině republiky. 

Zdroj: SZIF 

 

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

 

Erozní pozemky vs. DPB 

V Praze dne 5. prosince 2017  

V souvislosti s častými dotazy zemědělské veřejnosti k otázce dělení DPB dle erozní ohroženosti, 

sdělujeme, že rozdílná erozní ohroženost dílčích částí pozemku není důvodem pro rozdělení pozemku 

na dva samostatné DPB.   

 Pro potřeby stanovení nejvhodnějšího členění DPB dle erozní ohroženosti byla do LPIS vyvinuta nová 

funkcionalita – erozní pozemky, která umožňuje předpočítat erozní ohroženost dílčích částí pozemku a 

rozplánovat tak vysetí vhodných plodin v souladu s DZES 5 na konkrétním DPB bez nutnosti tento DPB 

dělit. Podrobný popis, jak tato funkcionalita funguje, byl prezentován na stránkách MZE zde a v 

uživatelské příručce iLPIS v kapitole 6.13 Eroze na straně 68. 

Zdroj: SZIF 

 

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

Programy dotačních řízení ze Středočeských 

fondů jsou zastupitelstvem kraje schváleny 

5. prosince 2017 

Středočeští zastupitelé schválili v úterý 5. prosince 2017 Programy pro poskytování dotací ze 

‚Středočeských fondů‘ pro rok 2018. Ve fondech je stejně jako v roce 2017 alokováno celkem 410 

milionů korun. Nově však dochází k úpravě vzorů smluv, které budou s úspěšnými žadateli uzavírány. 

Žadatelé budou moci své žádosti podávat v termínu od 22. ledna do 31. ledna 2018. 
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„Rozdělení celkové částky 410 milionů korun pro jednotlivé fondy je sice shodné s rokem letošním, ale 

ve všech Programech, ve kterých hodnotí podané žádosti hodnotící komise, jsme oproti přepracovali 

hodnotící kritéria. Naším cílem bylo odstranit či alespoň minimalizovat subjektivní hodnocení žádostí 

tak, aby bylo jejich schvalování maximálně spravedlivé,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná 

Jermanová (ANO 20011), která má v gesci oblast regionálního rozvoje a tím i grantová řízení. Změna 

hodnotících kritérií se týká následujících Programů: 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Středočeského Humanitárního fondu (v obou jeho tematických zadání) 

  

O krajské dotace se budou moci žadatelé v roce 2018 ucházet z následujícího přehledu Středočeských 

fondů: 

                                                                                                                                  mil. Kč 

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS                                          38 

Středočeský Fond kultury a obnovy památek                                                          20 

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence                              25 

Středočeský Humanitární fond – TZ Sociální oblast                                                35 

                                                    TZ Zdravotnictví a zdraví 2020                                  2 

Středočeský Infrastrukturní fond – TZ Životní prostředí                                        50 

                                                       TZ Podpora rozvoje a obnovy ZŠ                       110 

Středočeský Fond obnovy venkova                                                                         100 

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof                 30 

  

Zastupitelé také schválili tematické úpravy u některých vybraných fondů. „U Středočeského Fondu 

kultury a obnovy památek je to rozšíření tematického zadání na ‚Podporu přípravy obnovy kulturních 

památek‘, na čtyři tematická zadání je rozšířena možnost čerpání dotací u Středočeského Fondu 

sportu, volného času a primární prevence, Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

také obsahuje dvě nová tematická zadání, a to na pořízení svolávacího a informačního systému 

jednotek SDH a podpory spolkové činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,“ 

upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.  Nově jsou také upravena Pravidla pro 

poskytování individuálních účelových dotací a darů ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění 
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následků živelních katastrof a Program 2017-2020 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu 

obnovy venkova. A vypracovány jsou i nové vzory smluv, které budou se Středočeským krajem úspěšní 

žadatelé podepisovat. 

Po schválení ‚Programů‘ i veškerých změn souvisejících s dotačním řízením, budou nyní zveřejněny 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje v termínu od 20. 12. 2017 

do 30. 3. 2018. V případě Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof to 

bude do 18. 12. 2020. 

„Žadatelé budou moci své žádosti o finanční dotaci z krajských fondů podávat již od 22. ledna do 31. 

ledna příštího roku,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala: „Dotace budou 

propláceny už od konce dubna, tj. o dva měsíce dříve než vloni.“  

Zdroj: Středočeský kraj 

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

Ministr zemědělství: Na národní zemědělské dotace dáme 2 

miliardy korun 

V Praze dne 6. prosince 2017  

Tisková zpráva – Vláda schválila národní dotační programy pro české zemědělství na rok 2018, které jí 

předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2 miliardy korun. 

Peníze půjdou například na zlepšení genetického potenciálu zvířat, pohodu hospodářských zvířat, 

kvalitu produkce nebo do Nákazového fondu.  

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního 

potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Největší částka ve výši 600 milionů korun jde do Nákazového 

fondu, ze kterého se hradí vybrané preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže,“ řekl ministr 

zemědělství Marian Jurečka.  

Struktura podpory pro rok 2018 navazuje na programy z předešlých let. Velká část je směřována do 

živočišné výroby, kde jsou programy zaměřeny zejména na udržování a zlepšování genetického 

potenciálu a úrovně pohody hospodářských zvířat, zlepšení kvality produkce mléka, prevenci 

nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (Nákazový fond) a podporu včelařství. Programy v rostlinné 

výrobě podpoří například biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin, 

vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a restrukturalizaci 

ovocných sadů. Přispějí také k ozdravování polních a speciálních plodin podporou prevence virových a 

bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a podporou šlechtitelské činnosti  
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Na národní zemědělské dotace v roce 2018 vláda vyčlenila ve státním rozpočtu 2,05 miliardy korun. Na 

neinvestiční výdaje je určeno 1,6 miliardy, 420 milionů mohou žadatelé využít na pořízení 

dlouhodobého majetku. Probíhají jednání o dalším posílení tohoto rozpočtu z úspor rezortu. Podmínky 

pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách.  

    Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

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