
FARMÁŘSKÉ LISTY

„Zemi živitelku považuji za jednu
z nejdůležitějších akcí, která propa-
guje dobrou práci českých a morav-
ských zemědělců a potravinářů,“
řekl Marian Jurečka při zahájení 42.
ročníku festivalu. Ministr se rovněž
s premiérem Bohuslavem So-
botkou, zástupci Jihočeského kraje
a Agrární komory ČR zúčastnil ná-
rodních dožínkových slavností,
pořádaných rovněž v rámci
agrosalonu. Na veletrhu bylo mož-
né vidět výrobky oceněné značkou
kvality KLASA a zapojené do pro-
jektu Regionální potravina. V infor-
mačním stánku v pavilonu T se
návštěvníci seznámili s činností
jednotlivých odborných úseků mi-
nisterstva zemědělství – potravi-
nářství, dotací a lesního hospodář-
ství – či s prací resortních institucí.

Podnikatelé v zemědělství, les-
nictví a potravinářství se dozvěděli,
že na projekty z Programu rozvoje
venkova 2014–2020 je pro ně letos
připraveno pět miliard korun. „Vyšli
jsme vstříc požadavkům zemědělců
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a jako první na podzim vyhlásíme
opatření na investice do země-
dělského majetku, potravinářských
podniků a lesního hospodářství.
Dotace půjdou také na inovativní
technologie v potravinářství nebo
na budování lesních cest. Hlavním
cílem je posílení konkurenceschop-
nosti a podpora sektorů, které by se
bez podpory ocitly v tíživé situaci,“
řekl ministr zemědělství.

V předvečer zahájení výstavy Ze-
mě živitelka se konalo zasedání
ministrů zemědělství Visegrádské
čtyřky rozšířené o Bulharsko, Ru-
munsko, Slovinsko a Rakousko.
„Jedním z témat našeho setkání
byla situace na trhu s mlékem. Naši
zemědělci se potýkají s všeobec-
ným poklesem cen mléka a mléč-
ných produktů. Shodli jsme se proto
na nutnosti společného postupu při
jednáních o nástrojích pro řešení
krizové situace v této oblasti. Vý-
sledky představím na mimořádném
setkání Rady EU a naše požadavky,
částečně formulované ve spo-

str. 3 Země živitelka
den po dni

Rozhovor se zástupcem
Statku Kašperské Hory s. r. o.

str. 4

str. 9

lečném dopise osmi ministrů člen-
ských států EU, jsem začátkem
srpna odeslal eurokomisaři pro ze-
mědělství Philu Hoganovi,“ uvedl
Jurečka.

Dalším tématem veletrhu byly le-
tošní žně. „Jejich průběh byl kvůli
tropickému počasí rychlý a výnosy
základních obilovin jsou příjemným
překvapením i pro zemědělce, pro-
tože s takovou úrodou nikdo ne-
počítal,“ řekl Jurečka. V době konání
národních dožínek na konci srpna
bylo sklizeno 99,9 procent z celko-
vé úrody. Zatímco řepka z celé Čes-
ké republiky už byla pod střechou,
zemědělcům zbývalo sesbírat ještě
obiloviny v Karlovarském, Ústec-
kém a Středočeském kraji včetně
Prahy. Jejich celkový výnos oproti
roku loňsku sice zaostával o 0,11
t/ha, ale převyšoval o 0,62 t/ha
výnosy za rok 2013.

Zdroj: MZe ČR

str. 2 ČMSZP na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích

O situaci na trhu s mlékem i o velmi dobrých výnosech sklizně obilí informoval na letošním
ročníku veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích ministr zemědělství Marian Jurečka.
Jeho úřad se na agrosalonu prezentoval infostánkem v pavilonu T a expozicí v pavilonu Z.
Návštěvníci mezinárodního zemědělského veletrhu s dlouholetou tradicí se tak mohli seznámit
například s Programem rozvoje venkova (PRV) a prací místních akčních skupin.

Příjem žádostí
z Programu rozvoje
venkova na období
2014–2020
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ČMSZP na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích

Tradičně na konci srpna proběhl v Českých Budějovicích
šestidenní mezinárodní agrosalon Země živitelka. Zaštítěný
heslem Budoucnost českého zemědělství a českého venkova
pravidelně nabízí novinky z obnovy a rozvoje venkova, rostlin-
né a živočišné výroby, zemědělské techniky, potravinářské
výroby, lesního a vodního hospodářství, zahradnictví a pěsti-
telství, služeb pro zemědělství i ostatních návazných odvětví.

Veletrh zahájil ve čtvrtek 27. srpna
prezident České republiky Miloš Ze-
man, předseda Senátu Parlamentu
ČR Milan Štěch a ministr zemědělství
Marian Jurečka, který na výstavě za-
stupoval svůj resort až do sobotních
dožínek. Společně s premiérem Bo-
huslavem Sobotkou a prezidentem
Agrární komory ČR a Potravinářské
komory ČR Miroslavem Tomanem
informoval o vývoji českého země-
dělství v roce 2015.

Českomoravský svaz zeměděl-
ských podnikatelů (ČMSZP) se pre-
zentoval v pavilonu Z. Zástupci svazu
v něm veřejnosti představili nové
logo a propagační materiály, upozor-
ňující na činnost svazu včetně rea-
lizace projektu Farmáři Farmářům,
jehož realizaci podpořilo Minister-
stvo zemědělství ČR. Prezentaci do-
plnila ukázka techniky, zapůjčené
členem ČMSZP firmou SOME Jin-
dřichův Hradec s. r. o.

foto: VČB

Den Země živitelky – čtvrtek 27. srpna

Země živitelka den po dni

První den mezinárodního agrosa-
lonu zahájil v 10 hodin v pivovarské
zahradě prezident České republiky
Miloš Zeman. Ve svém proslovu zmí-
nil, že jídlo je součástí každé kultury.
Mezi hosty prvního dne byl i bývalý

Nejčastějším letošním tématem
diskuzí na Zemi živitelce bylo dras-
tické sucho a jeho dopady. Očekávají
se nižší výnosy například chmelu,
kukuřice a brambor, počasí naopak
přálo obilovinám. Podle Miloše Ze-

prezident Václav Klaus, který pod-
pořil nákup českých potravin. Podle
něj Češi mohou zemědělcům pomoci
hlavně nákupem tuzemských
výrobků.

mana je třeba posilovat schopnost
krajiny zadržovat vodu a znovu-
obnovovat zrušené rybníky. Prezi-
dent také podpořil kompenzace pro
zemědělce, kterým sucho poškodilo
úrodu. Případné náhrady by však
musela projednat vláda. Česká repu-
blika má u Evropské komise noti-
fikovaný program, jehož prostřed-
nictvím může stát poskytnout do
konce roku 2020 zemědělcům až
12,25 miliardy korun. Prezident
uvedl, že napřed je třeba vyzkoušet
všechny možnosti na evropské úrov-
ni, a teprve potom odčerpat peníze
ze státního rozpočtu.

Ministr zemědělství měl možnost
společně s předsedou Senátu Par-
lamentu České republiky Milanem
Štěchem zhlédnout prezentaci v pa-
vilonu Z, kde byla umístěna také ex-
pozice ČMSZP.

V tento den zasedala ekonomická
komise Agrární komory ČR, které se
zúčastnil první místopředseda
ČMSZP Miroslav Buchta.
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Den českého venkova – pátek 28. srpna
Veletrh není jen příležitostí pro-

hlédnout si stroje a vybavení, ale ta-
ké možností dále se vzdělávat a vyu-
žít odborných konzultací. Druhý den
agrosalonu patřil českému venkovu
a byl plný seminářů, jednání a tisko-
vých konferencí.

Seminář nazvaný Podpora rozvoje
venkova v ČR se setkal s velkým záj-
mem. Na sto účastníků akce mohlo
vyslechnout a diskutovat na aktuální
témata, jako jsou pozemkové úpra-
vy, Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a práce místních
akčních skupin (MAS), národní do-
tační programy, Program rozvoje
venkova po roce 2014 a nové a při-
pravované legislativní změny
v oblasti nakládání s majetkem.

Ministr zemědělství se zúčastnil
jednání představenstva a dozorčí
rady Agrární komory ČR, kde byli
rovněž zástupci ČMSZP jako její čle-
nové. Dle časopisu Zemědělec dala
komora ministrovi ultimátum, aby do
konce září schválil nové mléčné do-
tační programy. Případné další kroky
nechtějí agrárníci specifikovat.
Vedení komory požaduje okamžité
zahájení intervenčních nákupů
mléčných produktů za státní peníze.
Marian Jurečka se bude těmto po-

žadavkům snažit vyhovět.
Potravinářům patřil odpolední blok

seminářů na téma perspektiva čes-
kého potravinářství, který probíhal
souběžně s diskuzním fórem Ovo-
ce 2015. Školení na téma aktuality
z Programu rozvoje venkova
2014–2020 navázalo na informace
ministra, podle nějž je pro podnika-

tele v zemědělství, lesnictví a potra-
vinářství připraveno přes 5 miliard
korun na projekty.

„Vyšli jsme vstříc požadavkům ze-
mědělců a na podzim nejdříve vyhlá-
síme opatření na investice do země-
dělského majetku, potravinářských
podniků a lesního hospodářství. Do-

tace půjdou také na inovativní tech-
nologie v potravinářství nebo na
budování lesních cest. Hlavním cílem
je posílení konkurenceschopnosti a
podpora sektorů, které by se bez
podpory ocitly v tíživé situaci,“ řekl
ministr zemědělství Jurečka.

Prezentace ze semináře jsou dostupné z těchto odkazů:

Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí  MZe ČR

Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí  SZIF

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.1.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.2.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.3.2 + operace 8.6.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 16.2.2

Celodenní maraton vzdělávání byl
zakončen neformálním setkáním
zástupců ministerstev, odborných
organizací a veřejnosti na akci Večer
venkova. Jeho letošní sedmý ročník
byl věnován oslavě 20. výročí sou-
těže Vesnice roku. Akce se zúčastnili
předseda Senátu Parlamentu ČR Mi-
lan Štěch, ministr zemědělství Ma-
rian Jurečka a ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová.

Národní dožínky – sobota 29. srpna
Sobota patří už tradičně národním

dožínkovým slavnostem, kterých se
zúčastnili představitelé Jihočeského
kraje a Agrární komory ČR. Letoš-
ního zahájení dožínek se ujal premiér
Bohuslav Sobotka. Slíbil, že koalice
prosadí novelu zákona o významné
tržní síle, od níž si zemědělci a po-
travináři slibují posílení své pozice
v jednáních s obchodními řetězci. Ti
by podle premiéra neměli být těmito
řetězci diskriminováni.

Jurečka zhodnotil letošní sklizeň
obilnin jako velice dobrou. Upozornil
ale, že hospodářský rok je třeba hod-
notit teprve tehdy, až je prodáno a
zaplaceno. Zároveň vyzval obyvatele
České republiky, aby nakupovali re-
gionální výrobky. Podle expertů bu-

de letošní sklizeň obilnin dostatečná,
potravinářské výrobky by proto ne-
měly zdražovat.

V čase konání dožínek byla sklizeň
téměř u konce. V důsledku nadále
příznivého počasí se podařilo sklidit
celkem 1301,7 tisíce z celkových
1303 tisíc hektarů určených ke
sklizni, což představuje 99,9 procent.
V posledních dnech pokročila pře-
devším sklizeň ovsa na 99,1 procent
sklizňových ploch s poměrně vyso-
kým výnosem 4,18 t/ha a dále 98,9
procent sklizňových ploch triticale
s výnosem 5,23 t/ha. Oproti roku
2014 tento výnos zaostává o 0,11
t/ha, ale převyšuje výnosy z roku
2013 (5,45 t/ha) o 0,62 t/ha.

Zbývající plochy obilovin ke sklizni
se nacházely v Karlovarském (skli-
zeno 92,98 procent), Ústeckém
(sklizeno 99,97 procent) a Středo-

českém kraji včetně Prahy (sklizeno
99,98 procent). V ostatních krajích již
bylo hotovo. Řepka byla k tomuto
datu sklizena ve všech krajích ČR.

foto: CSV MZe

http://eagri.cz/public/web/file/417749/Obecne_podminky_PRV_.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417751/SZIF_prezentace_1_kolo_PRV_2014.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417753/Prezentace_4._1._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417755/Prezentace__4._2._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417757/Prezentace_4._3._2_8._6._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417759/Prezentace_16._2._2.pdf
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Den zdraví
– neděle 30. srpna

Hlavním tématem třetího dne
Země živitelky se stala bezpečnost
potravin. Především děti mohly pro-
střednictvím her získat řadu infor-
mací, spojených s touto tematikou.

Den myslivosti
– pondělí 31. srpna

Celý jeden pavilon byl na veletrhu
věnován myslivosti. Na své si v něm
přišli příznivci myslivosti, lovu a ryba-
ření. Prohlédli si potřeby pro mysliv-
ce, rybáře, zbraně, střelivo, oblečení
nebo optiku.

Den zemědělství
– úterý 1. září

Poslední den veletrhu patřil země-
dělství. Podle vystavovatelů bývá
nejvíce vyhledáván k uzavírání ob-
chodů o nákupu techniky nebo zaří-
zení.

Další ročník veletrhu Země živitelka
proběhne od 25. do 30. srpna 2016.

Zdroj: MZe ČR, VČB, časopis Zemědělec a Agrární komora ČR

Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova
na období 2014–2020
První tři celostátní semináře k operacím vyhlašovaným
v prvním kole přijímání žádostí z Programu rozvoje venkova
na období 2014–2020 již proběhly. Přinášíme vám základní
informace z prezentací Ministerstva zemědělství ČR a Státního
zemědělského intervenčního fondu.

ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY
PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

OD 29. 9. 2015 8.00 HODIN
DO 12. 10. 2015 13.00 HODIN.

Žádost o dotaci musí být vygenerována
z účtu Portálu farmáře žadatele – spuštění
Portálu farmáře pro možnost vygenerování

žádosti o dotaci proběhne zhruba týden
před zahájením příjmu žádostí.

foto: CSV MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
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Struktura žádosti o dotaci

Strany A
Strany B

Strany C

Strany D

Strany E
Strany F
Strany G

Informace o žadateli

Popis projektu – obecná část
Popis projektu – specifika operace
Popis projektu – zadávání zakázek
Výdaje projektu
Struktura financování
Přílohy (relevantní dle operací – podíl příjmů
z prvovýroby, podíl příjmů z výroby krmiv,
hodnocení aspektu efektivnosti investice
/projektu atd.)
Preferenční kritéria (požadovaná žadatelem)

Hodnotící indikátory

Čestná prohlášení

Podporované operace v 1. kole

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

4.3.2 Lesnická infrastruktura

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh

OBECNÁ USTANOVENÍ
·

·
·

·
·

·

hlavní komunikace SZIF se žadatelem probíhá prostřednictvím
Portálu farmáře
za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace
žadatel může na způsobilé výdaje projektu čerpat i z jiných finančních
nástrojů za splnění následujících podmínek:

není překročena max. míra podpory stanovená předpisy EU
finanční nástroje EU mohou být použity pouze na financování
vlastního podílu žadatele na projektu
podpory PGRLF mohou být použity na všechny způsobilé výdaje
financované z PRV

realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody (vyjma 16.2.2)
žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci
předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho
vlastnictví či spoluvlastnictví
lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace
na účet příjemce dotace, v případě projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel
splňovat finanční zdraví (Metodika pro výpočet finančního zdraví)

·
·
·

·

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

·

·

·
·

·

všechny výdaje musí splňovat princip 3 E
(hospodárnost, efektivnost, účelnost)
způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou
prostřednictvím vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje
do 100 tis. Kč na projekt)
leasing ani věcné plnění není způsobilé
způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení žádosti o dotace
(ŽOD) do podání žádosti o platbu (ŽOP)
obecně není způsobilé

pořízení použitého movitého majetku
DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ
prosté nahrazení investice
v případě zemědělských investic nákup platebních nároků,
zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin
a jejich vysazování

·
·
·
·

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

·

·

·

·

žadatel musí vybrat dodavatele před podpisem dohody o poskytnutí
dotace
pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem, postupuje podle
zákona o veřejných zakázkách, ostatní podle pravidel a příručky
samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek,
služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí
ministerstvo zemědělství vydalo podrobné
podmínky pro zadávání veřejných zakázek

PODMÍNKY DLE VÝŠE ZAKÁZKY

·

·

·

·

do 20 000 Kč

do 400 000 Kč do 500 000 Kč

do 2 000 000 do 6 000 000 Kč

nad 2 000 000 Kč nad 6 000 000 Kč

– je možné napřímo zadat
(součet těchto zakázek je max. 100 tis. Kč na projekt)

(dotovaný či veřejný zadavatel) nebo
– cenový marketing nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím
elektronického tržiště

Kč (dodávky, služby) nebo
(stavební práce) – uzavřená výzva

(dodávky, služby) nebo
(stavební práce) – otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele,
ve věstníku veřejných zakázek nebo na stránkách PRV) nebo
elektronické tržiště

REGISTRACE ŽÁDOSTI O DOTACI

registrace žádosti o dotaci na příslušném
RO SZIF

o zaregistrování žádosti o dotaci bude
žadatel informován pouze na Portálu

farmáře SZIF nejpozději do 5 kalendářních
dnů od ukončení příjmu žádostí

(nejpozději do 17. 10. 2015)

·

·

DOLOŽENÍ PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O DOTACI

·
·

·

·
·

dokládají pouze žadatelé v kategorii doporučen a náhradník
předložení povinných příloh, příp. nepovinných
(dle specifické části pravidel pro žadatele) se provádí prostřednictvím
Portálu farmáře – skenované dokumenty
nejpozději do 21 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí
(nejpozději do 2. 11. 2015)
SZIF nezasílá výzvy k předložení příloh k žádosti o dotaci
v případě objemných příloh je zde možnost jejich doložení v listinné
podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF

Alokace

3,28 mld. Kč

973 mil. Kč

345 mil. Kč

190 mil. Kč

603 mil. Kč

http://eagri.cz/public/web/file/404139/Metodika_pro_vypocet_financniho_zdravi_2014.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/verejne-zakazky/
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DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

www.eagri.cz/prv www.szif.cz

·

·

zaregistrované žádosti o dotaci budou seřazeny podle žadatelem
požadovaného počtu bodů v žádosti o dotaci sestupně
(v případě shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace)
dle alokace stanovené řídicím orgánem PRV budou žádosti o dotaci
rozděleny do kategorií:

doporučen
náhradník
nedoporučen

·
·
·

· zveřejnění seznamu dle kategorií proběhne
do 14 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí
(do 26. 10. 2015) na nebo

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

·

·

·

stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné
stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhod-
nutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se
změnou stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného
inspektora
projektovou dokumentaci dokládá žadatel na SZIF po zaregistrování
žádosti o dotaci (nemusí být ověřena stavebním úřadem)
řízení stavebního úřadu musí být dokončeno nejpozději k podpisu
dohody o poskytnutí dotace

ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA ŽÁDOSTI O DOTACI, KONTROLA
PŘIJATELNOSTI A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

·

·
·

·

·

výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků
a vyhodnocení chyb na žádosti:

neodstranitelné – ukončení administrace
odstranitelné – výzva SZIF (žádost o doplnění neúplné dokumen-
tace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře do 63 kalendářních
dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 14. 12. 2015)

odstranění nedostatků do 14 kalendářních dnů od vyhotovení
žádosti o doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím
Portálu farmáře
neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení
administrace

DOLOŽENÍ PŘÍLOH PO KONTROLE ŽÁDOSTI O DOTACI,
KONTROLE PŘIJATELNOSTI A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Předložení příloh prostřednictvím Portálu farmáře
(v případě objemných příloh osobně nebo v listinné podobě).

(nejpozději do 14. 3. 2016)

Předložení (16. – 19. týden od ukončení příjmu žádostí
– od 26. 1. do 22. 2. 2016)
kompletní dokumentace ke zrealizovanému výběrovému/zadávacímu
řízení dle seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení
a další přílohy dle specifické části pravidel pro žadatele:

v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního
úřadu, pak pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního
úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
(dokládá se, pouze pokud již nebylo předloženo v rámci povinných
nebo nepovinných příloh předkládaných po zaregistrování žádosti
o dotaci)

aktualizovaný formulář žádosti o dotaci

Kontrola ze strany SZIF – dokumentace nekompletní:
výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí

neodstranění nedostatků – ukončení administrace
odstranění nedostatků – do 5 pracovních dní od vyhotovení žádosti
o doplnění dokumentace

·

·

·

·

·

·
·

SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Schválení žádostí doporučených/žádostí náhradníků na základě alokace
stanovené řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů
(v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace).
V případě ukončení žádosti o dotaci nebo klesne-li bodové hodnocení
pod hranici kategorie doporučen bude doplněno z kategorie náhradník.

Informace o schválení/neschválení žádosti budou k dispozici
na stránkách nebowww.eagri.cz/prv www.szif.cz.

DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PRV

·

·
·
·

v případě, že je projekt schválen ke spolufinancování, je zaslána výzva
k podpisu dohody
nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě
podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF
vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály
změna obsahu prostřednictvím dodatku k dohodě, případně
vyrozuměním

·

PROVÁDĚNÍ ZMĚN

·
·
·

·

·

·

všechny změny ŽOD se oznamují prostřednictvím hlášení o změnách
v jednom okamžiku lze podat pouze jedno hlášení o změnách
změna nesmí mít vliv na zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
s dodavatelem
změnu termínu podání ŽOP je třeba hlásit nejpozději v původně
stanoveném termínu
změny, které je možné realizovat až po souhlasu SZIF

změna žadatele a vlastnictví majetku
změna místa realizace
změna dodavatele (jen ve výjimečných případech)

změny, které je možné realizovat bez souhlasu SZIF,
ale je třeba je hlásit k ŽOP

změna technických parametrů
změna trvalého pobytu, sídla, statutárního orgánu apod.
další změny v ŽOD

·
·
·

·
·
·

MONITORING A HODNOCENÍ

·

·

·

·

nezbytná součinnost žadatelů, podmínky včetně sankcí jsou upraveny
v obecné i specifické části pravidel
data pro monitoring budou sbírána v rámci žádosti o dotaci a žádosti
o platbu
data pro hodnocení – tj. po realizaci projektu – budou sbírána v tzv.
monitorovacích listech (formulář obdobný jako specifická část žádosti
o platbu s vybranými daty pro monitoring/hodnocení)

zejména ekonomická data k podniku po proplacení projektu
hodnocení vedlejších efektů

případné oslovení dotazníkovým šetřením (snaha o minimalizaci
zátěže na žadatele) – potřeba důsledně uvádět/aktualizovat
v žádostech e-mailový (telefonický) kontakt

·
·

Odkazy na prezentace k jednotlivým operacím najdete zde:

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.1.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.2.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 4.3.2 + operace 8.6.1

Základní podmínky, způsobilé výdaje operace 16.2.2

Na první semináře pořádané v Praze, Českých Budějovicích a Kralicích na
Hané navazují regionální semináře pořádané SZIF v průběhu září. Pozvánky
jsou zveřejněny na webu SZIF a MZe ČR. zdroj: MZe ČR, SZIF

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://www.szif.cz/cs
http://www.szif.cz/cs
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/file/417753/Prezentace_4._1._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417755/Prezentace__4._2._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417757/Prezentace_4._3._2_8._6._1.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417759/Prezentace_16._2._2.pdf
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Informační materiály
k Agroenvironmentálně
-klimatickým opatřením

Brožury určené všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco
o dotacích pro zemědělce trochu jinou formou, právě spatřily
světlo světa. Jedná se o informační materiály, tematicky
věnované jednotlivým agroenvironmentálně-klimatickým
opatřením (AEKO). Dokumenty seznamují nejen zemědělce,
ale i širší zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby
podporovaného hospodaření.

Nové informační brožury by měly
daná dotační opatření srozumitelně
popsat. Jedná se o poměrně rozsáhlý
komplex různě zaměřených podopa-
tření, jejichž podmínky jsou navrže-
ny tak, aby motivovaly zemědělce
k ochraně a zlepšení životního pro-
středí na zemědělské půdě. V AEKO
se zemědělcům poskytují platby
výměnou za službu společnosti. Ta
spočívá v dodržování podmínek
AEKO, které jdou vždy nad rámec
běžné zemědělské praxe. Svým na-
stavením chrání a zlepšují všechny
složky životního prostředí, krajinu
a její vlastnosti, přírodní zdroje a pů-
du a biologickou rozmanitost.

Aby byl dopad těchto opatření
skutečně významný, jejich přijetí je
podmíněno uzavřením pětiletého zá-
vazku hospodaření v souladu s da-
nými podmínkami. Jedná se tedy
o dlouhodobější kontrakt se státem,
na jehož základě jsou zemědělcům
vypláceny dodatečné náklady a na-
hrazena ztráta příjmu (např. z dů-
vodu snížené produkce), které vzni-
kají jako důsledek plnění stanove-
ných podmínek. AEKO jsou spolufi-
nancované Evropskou unií z Evrop-
ského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova a Ministerstvem země-
dělství ČR ze státní kasy.

AEKO čítají v programovém obdo-
bí 2014–2020 osm podopatření.
Některá se dále dělí na tituly. Daná
podopatření se zaměřují na různé
zemědělské kultury a na způsoby
hospodaření. Každé z nich sleduje
alespoň jeden ze dvou hlavních cílů,
kterými jsou snižování environmen-
tálních rizik spojených s moderním
zemědělstvím a zachování přírody
a obdělávané krajiny. Jednotlivá
opatření se liší podle oblasti, do níž
jsou směrovány. Například v rámci
intenzivní zemědělské výroby se čas-
to zaměřují na snižování environ-
mentálních rizik (např. zatravnění
orné půdy snižující riziko eroze). Mo-
hou být ovšem určená také k ochra-
ně přírody (např. zatravnění druhově
bohatou směsí, podporující biodiver-
zitu).

Podpora AEKO byla v České
republice zavedena v roce 2004.
Nejprve v rámci Horizontálního
plánu rozvoje venkova v letech
2004–2006 se závazky dobíhajícími
až v roce 2010 a poté v rámci
Programu rozvo je venkova
2007–2013. Poslední závazky byly
v předcházejícím programovém
období přijímány v roce 2013 (pouze
zatravňování orné půdy), což zna-
mená, že v letech 2015 až 2017
dojde u některých zemědělců k sou-
běhu starých a nových závazků.

Zdroj MZe ČR

Zatravnění drah
soustředěného odtoku
nebude v letošním roce

spuštěno.

Přehled podopatření AEKO
včetně odkazů na materiály

Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce révy vinné

Integrovaná produkce zeleniny Ošetřování travních porostů

Zatravňování orné půdy Biopásy

Ochrana čejky chocholaté

http://eagri.cz/public/web/file/417907/Ovoce_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417911/Vino_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417909/Zelenina_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417913/OTP_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417915/Zatravnovani_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417917/Biopasy_A5_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417919/Ochrana_Cejky_A5_web.pdf


Chcete se aktivně
zapojit do zemědělské
nevládní problematiky
a předávat svoje
zkušenosti a názory,
staňte se členem
Českomoravského
svazu zemědělských
podnikatelů.

V současné době je naším hlavním tématem
činnosti nastavení méně příznivých oblastí

Předáváme zkušenosti
v oblastech regionální
produkce a výroby,
finalizace zemědělských
produktů a minimaliza-
ce prodejního řetězce.

Účastníme se jednání Monitorovacího výboru Programu
rozvoje venkova 2014-2020 a jeho pracovních skupin.

Naším tématem je hospodaření a chov
skotu v horských a podhorských
oblastech.

Jako člen budete mít
přístup k aktuálním
informacím ze sektoru
zemědělství a prostřed-
nictvím našich zástupců
se můžete vyjadřovat
k návrhům dokumentů
z rezortu ministerstva
zemědělství.

Náš zástupce je
součástí týmu
odborných
poradců
ministra
zemědělství.

Máte problém se stou-
pající administrativní
náročností různých
opatření uplatňovaných
a využívaných v resortu
zemědělství, kontaktuje
nás, máme svého člena
v Antibyrokratické komisi
ministerstva zemědělství.

www.cmszp.cz

(LFA) smysluplným způsobem
s ohledem na hospodaření
a využívání možných
dotačních
prostředků.

Naším cílem je, aby podpora
méně příznivých oblastí
pro zemědělství (LFA)
přispívala k udržení
konkurenceschopnosti
hospodaření v oblastech,
kde využití půdy určují
výhradně přírodní podmínky.

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP)
byl založen 14. září 1990 jako samostatná právnická
osoba sdružující právnické a fyzické osoby,
které realizují svoji podnikatelskou činnost
především v zemědělské výrobě.

www.cmszp.cz

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů

Jankovcova 938/18a, 170 37 Praha 7

Slezská 7, 120 00 Praha 2

IČ: 14888220

Podívejte se na náš elektronický zpravodaj:

sídlo:

kancelář a pošta:

+420 227 010 354
info@cmszp.cz

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Hlavním předmětem činnosti je hájení zájmů svých
členů v oblastech:

Ve spolupráci s ostatními zemědělskými nevládními
organizacemi se ČMSZP podílí na plnění výše
uvedených témat a také obecně na tvorbě agrární
politiky.

ČMSZP je účasten všech významných aktivit týkající se
tvorby a realizace Společné zemědělské politiky, jako je
například jednání Monitorovacího výboru PRV, poradců
ministra zemědělství nebo Antibyrokratické komise
Ministerstva zemědělství ČR.

ČMSZP je členem mezinárodní organizace GEOPA
v Bruselu, která sdružuje zaměstnavatelské svazy.

Trvale udržitelný rozvoj zemědělství
a venkova.

Podpora chovu skotu v LFA oblastech.

FARMÁŘSKÉ LISTY
www.cmszp.cz/farmarske-listy/

www.cmszp.cz
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ČMSZP představil na veletrhu Země živitelka propagační materiál informující o činnosti svazu.
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Ze zemědělství se postupně vytrácí selský rozum
Statek Kašperské Hory s. r. o. byl založen v roce 1996. Spo-

lečnost, jejímž jediným vlastníkem je město Kašperské Hory,
hospodaří na výměře 850 hektarů v oblasti NP a CHKO Šumava.
Přinášíme vám rozhovor s jejím jednatelem Jaroslavem Krato-
chvílem.

Jaroslav Kratochvíl

Jak vznikla firma Statek Kašper-
ské Hory a jakou jste v tom hrál
roli?

Vždycky jsem chtěl zůstat
na Šumavě, kde jsem se narodil.
A tak jsem po absolvování Vyso-
ké školy zemědělské v Praze
v roce 1985 začal pracovat
ve státním statku Sušice, kde
jsem dělal agronoma ve středisku
Volšovy. Ke konci roku 1989
jsem přešel do střediska Kašper-
ské Hory jako vedoucí provozní
jednotky, jedné ze čtyř farem již
zmiňovaného statku. Revoluce
přinesla velké změny a na statku
začala probíhat privatizace.
Vedení se rozhodlo, že celé stře-
disko Kašperské Hory vyčlení
na vykrytí restitučních nároků
oprávněným osobám. Po disku-
zích se starostou Kašperských
Hor Františkem Kortusem jsme
zastupitelstvu navrhli, aby město
zkusilo část tohoto střediska
zprivatizovat. S kolegou jsme
zpracovali privatizační projekt,
který bohužel ministerstvo nedo-
poručilo s tím, že města nemají
podnikat. Jediným řešením bylo
pronajmout si od státu majetek
obsažený v privatizačním pro-
jektu. Město proto v roce 1993
zřídilo příspěvkovou organizaci
Statek města Kašperské Hory,
která začala na pronajatém ma-
jetku zemědělsky hospodařit.
Nikdo jiný se ani po několika
letech k privatizaci nepřihlásil,
stát změnil pohled na tyto
projekty, a tak město v roce
1996 podepsalo kupní smlouvu

na dotčený majetek a zároveň pro
jeho správu zřídilo novou společ-
nost Statek Kašperské Hory s. r. o.
Začali jsme hospodařit na 550
hektarech zemědělské půdy,
z toho 200 hektarů činila orná
půda. Základ chovu tvořilo 140
krav plemene červená straka.
V té době na statku pracovalo 24
zaměstnanců. Výroba mléka však
nebyla rentabilní a pro zajištění
konkurenceschopnosti bychom
museli investovat do rekonstrukce
zastaralých stájí a technologií, což
by obnášelo spoustu peněz. V té
době nebyly k dispozici dotace ani
jiné finanční podpory. Jedinou
možností byl program chovu krav
bez tržní produkce mléka v hor-
ských a podhorských oblastech
podporovaný ministerstvem
zemědělství. Postupně jsme se
do tohoto programu zapojili převo-
dem celého mléčného stáda a chov
rozšířili o nakoupené plemenné
jalovice Masný simentál z Kanady,
které se staly základem současného
čistokrevného chovu. V roce 1997
jsme definitivně ukončili chov
dojných krav a začali postupně
zatravňovat ornou půdu.

Statek v současné době obhospo-
dařuje 850 hektarů TTP zapsaných
v LPIS, z toho jsou dvě třetiny
v majetku města nebo firmy.
Uvedená výměra se nachází
na sedmnácti katastrálních územích
v nadmořské výšce 650 až 1 100 m
n. m. Od roku 1999 statek funguje

Jak aktivně hospodaříte v součas-
nosti?

v režimu ekologie a současný stav
základního stáda činí 340 masných
krav. Čistokrevné stádo zajišťuje
produkci plemenných býků a chov-
ných jalovic. Chovná zvířata prodá-
váme ve většině případů stálým
zákazníkům, kteří si vybrali plemeno
Masný simentál zejména kvůli jeho
mléčnosti, schopnosti dosahovat
vysoké přírůstky a rovněž i velmi
dobrých porodů.
Systém chovu krav v našem pod-
niku není založen jen na celoroč-
ním odchovu venku. Telení probíhá
ve stájích pod stálým dohledem
ošetřovatelů. Tele je pro nás vý-
znamným zdrojem finančních pro-
středků, a proto je nutné věnovat
mu maximální péči. V pastevním
období, kdy je veškerý skot na past-
vinách místo ve stájích, probíhá
mechanická očista spojená se
závěrečnou dezinfekcí.

Zaměstnáváme čtrnáct lidí a obrat
činí 25 miliónů korun.

Historie spolupráce je opravdu
dlouhá, protože statek Sušice je
zakládajícím členem svazu. Jezdil
jsem společně s ředitelem jako
předseda dozorčí rady na všechna
jednání svazu. Když vznikl v roce
1993 Statek města Kašperské Ho-
ry, stal jsem se členem i samostatně
pod svým IČ. Osobně jsem ve sva-
zu po celou dobu od jeho založení.

Kolik lidí zaměstnáváte a jaký je
obrat vaší firmy?

Jak jste začali spolupracovat s ČMSZP?

Při tak dlouhé spolupráci jste určitě
zastával i nějaké funkce v orgánech
svazu, je to tak?

Vyznáte se v systému Společné
zemědělské politiky (SZP)
a Programu rozvoje venkova (PRV)?

Ano. V roce 2011 jsem byl zvolen
členem předsednictva svazu a při
zvolení Lubomíra Burkoně před-
sedou jsem jedno volební období
zastával funkci prvního místopřed-
sedy.
V návaznosti na funkci ve svazu
jsem se stal členem poradního sbo-
ru ministra zemědělství Mariana
Jurečky. Tato funkce je časově
náročná, poradci připomínkují
veškeré materiály – zákony, naříze-
ní, vyhlášky, pravidla pro výplatu
podpor z národních i evropských
zdrojů.

Věřím, že ano, ale jako poradce
mohu říci, že k SZP se nám nepoda-
řilo úplně prosadit správný směr
zemědělství do dalšího období.
Nezískali jsme plnou podporu
živočišné výroby, a naopak se nám
stává, že ji farmáři ukončují a „hos-
podaří“ v rámci bioplynových stanic
a intenzivní rostlinné výroby.
Ze zemědělství se stal ekonomický
byznys, a to není dobře. Nemělo by
jít o produkci za každou cenu
a vykazování miliardových zisků,
ale zejména o práci s živými
organismy a přírodou jako celkem.
Vztah lidí s okolím by se měl pro-
hloubit a provázat tak, jak to měli
naši předci, což se ze společnosti
bohužel vytratilo. Důsledkem je
stále se zhoršující kvalita podzem-
ních a povrchových vod a dochází
k degradaci toho nejcennějšího
– půdy. To není správný signál pro
budoucí generace ani pro současné
veřejné mínění.
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Máte na dotace školené kolegy, nebo
si žádosti zpracováváte sám?
Využíváte poradenství Krajské
agentury pro zemědělství a venkov
(KAZV)?

Využíváte poradenství nebo dotace
od místní akční skupiny (MAS)?

Využíváte aktivně dotace?

Je vaše hospodaření udržitelné
i bez dotací? Myslíte si, že je možné
v současných podmínkách vytvořit
udržitelný systém?

Žádosti si zpracovávám sám. Dříve
jsem využíval školení, ovšem teď
jako poradce jsem u zdroje infor-
mací. Ale například žádost o inves-
tice na první kolo Programu rozvoje
venkova 2014–2020 si nechám
zpracovat.

I když jsme patřili mezi zakládající
členy MAS Sušice, tak se nám
z těchto zdrojů nikdy nepodařilo
získat podporu a využít tak tento
typ dotace.

Již od počátku. První jsme získali
na telata, od roku 1997 také spolu-
pracujeme s Podpůrným a garan-
čním rolnickým a lesnickým fondem
při využití úvěrů na nákup země-
dělské techniky. Po přistoupení do
Evropské unie jsme využili všechny
dostupné podpory, doplněné
i o národní dotace.
Konkrétně z PRV jsme využili
dotaci na výstavbu nové stáje
v roce 2011. Pečlivý výběr dodava-
tele zajistil nejen bezproblémové
čerpání dotace, ale i vlastní realizaci
projektu. V posledním kole PRV
2007–2013 jsme ještě jsme ještě
využili dotaci na získání stroje pro
sklizeň pícnin.

Udržitelný systém bez dotací?
Hospodaříme v méně příznivých
oblastech LFA horská A, v novém
programovém období došlo k re-
definicím a přejmenování těchto
takto dříve označovaných oblastí
HA. Podstatné je, že zemědělskou
činnost provozujeme v nadmořské
výšce od 700 do 1 100 m. V těchto
podmínkách je zapotřebí brát zřetel
na nutnost hospodaření v souladu
s přírodou, respektive co nám příro-
da a systém dovolí. Takže trvalé
travní porosty a chov skotu bez
tržní produkce mléka.
Nezastupitelný je příjem z prodeje
telat, plemenných zvířat a služeb
pro veřejnost. Veškerý skot prodá-
váme v biokvalitě. Do budoucna
uvažujeme o prodeji vlastního
biomasa. Tento příjem zhruba
pokrývá, ale spíše nepokrývá ani

provoz statku. Pro naši společnost
jsou v současné době rovněž důle-
žitým zdrojem příjmu dotace, které
tvoří významnou část našeho roz-
počtu. Tyto finanční prostředky
vyčleňujeme na rozvoj firmy.
Proto si nemůžeme dovolit je nevy-
užívat. Naší snahou je jejich maxi-
mální čerpání s ohledem na námi
provozovaný systém hospodaření.
Horské oblasti nejsou o intenzivní
výrobě, ale měla by zde být upřed-
nostněna především ochrana příro-
dy a zemědělské postupy příznivé
pro klima a životní prostředí.

Šumava je plná ubytovacích kapa-
cit. Jako firma jsme se nad tím také
zamýšleli, ale zkušenosti kolegů
ukazují, že to není dlouhodobě
udržitelný cíl. Jediné, co bychom
možná chtěli v budoucnu využít,
jsou naše dílny a šikovní zaměst-
nanci. Mohli bychom proto rozšířit
naše služby a nabízet je obyvatel-
stvu.

S lidmi vycházíme i kvůli tomu,
že statek patří městu. Lidé jsou rádi,
že se krajina udržuje a že se „město
stará“. Občas máme problém s tu-
risty, kteří si stěžují na bučení krav,
ale to prostě k hospodaření neod-
myslitelně patří.

K welfare jako dotacím se vyjadřuji
již dlouhodobě. Myslím si, že je
v zemědělství dostatek finančních
prostředků, ale některé jejich vyu-
žití je spíše jen hašením nárazových
situací místo toho, aby šlo o kon-
cepční strategii alespoň na pět let.
Je samozřejmé, že se nedá vše
naplánovat, ale každý zemědělec je
i podnikatel a měl by předvídat
a ochraňovat svůj podnikatelský
záměr.
Dotace musí být na něco vázané.
Buď jsem šetrný k přírodě a lidé to
ocení, nebo je potřeba podpořit
nějakou komoditu, která je v této
době žádoucí a která nastaví jasné
priority. Teď je to například živo-
čišná výroba. Proč máme zeměděl-
ce, kteří ji ukončují, protože jim
něco vynáší víc? Asi proto, že je
něco nastaveno špatně.
Dotace na welfare má částečně
nahradit nižší příjem z určité komo-
dity a snížit ztrátu při její výrobě.

Využili jste možnosti diverzifikace
nezemědělských činností? Na území
CHKO by se logicky nabízela
agroturistika.

Jak vnímáte spolupráci s občany
Kašperských Hor?

Co říkáte na welfare, jaký důraz mu
dáváte v praxi?

Jak jsem uvedl, my hospodaříme
v souladu s přírodou a nastavenými
přírodními podmínkami, což přímo
souvisí se základními pravidly
welfare v praxi. Bohužel na tento
typ teď žádné dotace nejsou.

Po ukončení funkce prvního místo-
předsedy svazu mi zbývá více času
a tím i větší prostor věnovat se
činnostem na farmě. Na statku jsem
i dvanáct hodin denně včetně sobot
a nedělí. Jsem neustále v kontaktu
se všemi zaměstnanci, při běžné
provozní práci jsme jeden tým.
Nemám problém otelit krávu,
opravit ohrady nebo sednout

Jak vypadá váš běžný den
na farmě?

do traktoru a lisovat seno.
Po večerech pak vyřizuji korespon-
denci zaslanou k připomínkování
z ministerstva. A pokud se najde
chvilka, čerpám energii v přírodě
na posedu ve firemní honitbě.

Žádný takový projekt nechystáme.
Potřebuji šikovné a odpovědné
zaměstnance, které také mám.
V podmínkách, v nichž hospodaří-
me, je nutný odborně a provozně
zkušený pracovník se schopností
samostatně vykonávat svěřené
úkoly.

Přemýšleli jste o sociálním země-
dělství?

Mgr. Olga Špiková,
tajemnice Českomoravského svazu
zemědělských podnikatelů
www.cmszp.cz

Ze zemědělství se postupně vytrácí selský rozum


