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M o t t o :  
„Podporujeme 
potravináøské 
v ý r o b k y  
Pardubického 
k r a j e “

Vážení výrobci Pardubického kraje,

v souèasné dobì se pøipravuje II. roèník soutìže „MLS Pardubického kraje 2008”.
Vyhlašovatelem a organizátorem  je AGROVENKOV,o.p.s. spolu s Pardubickým krajem. Akce se bude 
konat na pardubickém závodišti u pøíležitosti 10. mezinárodní výstavy o koních a lidech                           
„ KONÌ V AKCI“ dne 6. záøí 2008.   Ocenìný pøihlašovatel obdrží Certifikát Potravináøský výrobek 
Pardubického kraje  “MLS Pardubického kraje 2008” . 
Vítìzným výrobkùm je pøidìleno právo užívání oznaèení Potravináøský výrobek Pardubického kraje 
„MLS Pardubického kraje“  formou loga. Ochranná známka - MLS Pardubického kraje - je 
registrována na úøadu prùmyslového vlastnictví. Bližší podmínky pro rok 2008 budou v závazných 
pravidlech uveøejnìné na stránkách .                                         Ing. Vladimír Šabatawww.agrovenkov.cz

K plánu pro zefektivnìní a modernizaci spoleèné zemìdìlské politiky EU
Zdroj: Centrum  pro studium demokracie a kulturu (CDK)

Reforma SZP 
(Health Check) 
a její souvislosti
I na bøeznovém 
zasedání Rady 
m i n i s t r ù  
zemìdìlství byla 
k l í è o v ý m  
t é m a t e m  
s t ø e d n ì d o b á  
r e v i z e  S Z P.  

Evropský parlament k ní na únorovém 
jednání Zemìdìlského výboru vydal 
stanovisko v podobì Goepelovy zprávy 
s pøíslušnými pozmìòovacími návrhy, 
svá stanoviska již indikovaly také 
èlenské státy. 
Navyšování a rušení mléèných kvót
Revize CAP byla projednávána již          
na pracovních skupinách Rady 
ministrù, jednal o ní i speciální Výbor 
pro zemìdìlství, který je souèástí 
systému tzv. komitologie (spojuje na 
rùzných úrovních Radu a Komisi). Mezi 
kontroverzní téma náleží postupné 
zrušení mléèných kvót,               s nímž 
se poèítá do roku 2015. Poèítá se s tím, 
že v rámci „hladkého pøistání“, které by 
mìlo postupnì pøipravovat zemìdìlce 
na zrušení mléèných kvót, budou 

mléèné kvóty v EU nejprve navýšeny o 
2%, to je však návrh s nímž se 
neztotožòují všechny èlenské státy.
Nìmecko èi Rakousko patøící mezi 
nejvìtší producenty mléka se chystají 
návrh, o nìmž má být hlasováno 
kvalifikovanou vìtšinou, vetovat. 
Francie ohlásila, že se pravdìpodobnì 
zdrží hlasování. Kritika poukazuje na 
potøebu zohlednit rùzné podmínky 
znevýhodnìných regionù, které se 
obávají, že zrušení mléèných kvót 
povede k nárùstu konkurence na trhu 
sedmadvacítky, poklesu cen mléka a 
mléèných výrobkù, dosud umìle 
udržovaných relativnì vysoko právì 
díky kvótám. Je zmiòována také 
skuteènost, že nadpolovièní vìtšina 
èlenských státù vùbec nenaplòuje svojí 
produkcí již stávající kvóty. Opaèné 
hlasy ovšem zdùrazòují všeobecný 
negativní vliv paušálnì nastavených 
kvót, které nedostateènì zohledòují 
individuální situaci 
èlenských státù, a za  
nejlepší øešení proto 
p o v a ž u j í  p r á v ì  
úplné uvolnìní kvót 
a vystavení sektoru 
po témìø tøiceti 

letech volné konkurenci.
Kompromisní a relativnì logické øešení 
se zdá nabízet pozice EP prezentovaná 
zprávou Elisabeth Jeggleové (EPP-ED, 
Dánsko), která navrhuje dobrovolné 
dvouprocentní navýšení kvót, podle 
potøeb jednotlivých státù.
(pozn.:  problematiku navyšování 
mléèných kvót  øeší NAØÍZENÍ RADY 
(ES) è. 248/2008)

Konec podpory pìstování 
energetických plodin?

Mléèné kvóty však nejsou v rámci 
Health Check jediným kontroverzním 
tématem. K dalším patøí napø. zrušení 
speciální podpory energetických plodin 
v zemìdìlství, které navrhuje Komise, 
jak potvrdila 13. bøezna komisaøka 
Boelová na svìtovém kongresu, jenž se 
zabýval tématem trhù s biopalivy. Podle 
komisaøky rychlý vývoj biopaliv druhé 
generace a experimenty s využitím 
GMO pro produkci biopaliv, stejnì jako 
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možnos t  využi t í  pùdy vyòaté                       
z produkce nabízí nové možnosti. Ty by 
mìly také pøedejít hrozícímu zahlcení 
e v r o p s k é  z e m ì d ì l s k é  p ù d y  
energetickými plodinami (a z toho 
plynoucímu nedostatku potravináøské 
produkce, napø. obilovin, jejichž cena             
v dùsledku toho narùstá) tváøí v tváø 
desetiprocentnímu limitu podílu 
biopaliv na spotøebì fosilních paliv           
do roku 2020, s nímž poèítá klimaticko-
energetický balíèek. Podle komisaøky 
by splnìní tohoto limitu mìlo pøi 
maximálním využití dostupných 
možností  (GMO, využití  pùdy 
ponechané ladem, biopaliva druhé 
generace) vyžadovat nárùst ploch 
osázených energetickými plodinami          
v EU maximálnì o 13%. Dùležitou 
otázkou z pohledu èlenských státù však 
samozøejmì je, jak bude tato plocha           
v rámci EU rozložena

 Budoucnost pøímých plateb                          
a Cross-compliance

Zástupci èlenských státù v Radì                  
i europoslanci se dále vyjadøovali                      

k tématu budoucnosti pøímých plateb, 
systému cross-compliance èi dalšímu 
oddìlování plateb od produkce.
Z hlediska ÈR je dùležité, že Goepelova 
zpráva, která vyjadøuje pozici EP k Health 
Check, jednoznaènì odmítá degresivní 
snižování plateb podle velikosti farem. 
Ménì pozitivní již je skuteènost, že zpráva 
poè í tá  s  pos tupným ukonèením 
dodateèných plateb pro nìkteré plodiny a 
jejich úplným oddìlením od produkce 
(decoupling). Skonèit by tedy mìly tyto 
s p e c i á l n í  p o d p o r y  v  s e k t o r e c h  
bramborového škrobu, lnu, konopí èi 
chmele, které využívá v rámci plateb TOP-
UP i ÈR. Naproti tomu by mìly být 
zachovány nìkteré speciální platby                 
v živoèišné výrobì (pøedevším prémie         
pro krávy bez tržní produkce mléka).
Stanovisko EP také podporuje všeobecné 
a co nejdøívìjší zavedení cross-
compliance jako podmínky zisku pøímých 
plateb.

Legislativní pozadí
V souvislosti s Health Check je možné 
zmínit ještì jednu zajímavou skuteènost. 

Komise v bøeznu zveøejnila výsledky 
prùzkumu veøejného mínìní, který si 
objednala u organizace TNS Opinion. 
Podle nìho 58% dotazovaných 
podporuje zachování dosavadních 
finanèních prostøedkù vìnovaných na 
SZP z rozpoètu EU a nesouhlasí s jejich 
snižováním, které je obecnì považováno 
za žádoucí cestu, jak optimalizovat 
výdaje rozpoètu EU. Vìtšinovou 
podporu mají dle prùzkumu také normy 
c r o s s - c o m p l i a n c e ,  p ø e d e v š í m  
dodržování norem spojených se zdravím 
zvíøat. Jako urèitá ilustrace, kterou je 
možné zobecnit i mimo oblast SZP, velmi 
èasto i na další veøejnosti prezentované 
aktivity EU, ovšem mùže sloužit fakt, že 
souèasnì dvì tøetiny respondentù 
zmínìného prùzkumu prohlásili, že             
o samotné spoleèné zemìdìlské politice 
slyší poprvé a neznají mechanismy, 
podle nichž funguje. Relevanci 
zmínìných „odpovìdí“ je tedy možné 
také úspìšnì zpochybnit.

Zemìdìlský výbor Evropského parlamentu se  zabýval revizí spoleèné zemìdìlské politiky. Poslanci odmítli návrh Komise na omezení 
dotací pro velká zemìdìlská družstva. Nová opatøení podle nich musí navíc vìnovat zvláštní pozornost znevýhodnìným regionùm a 
„citlivým sektorùm“ jako je napøíklad chov dobytka.
Evropská komise v loòském roce zveøejnila svùj plán „ozdravìní“ spoleèné zemìdìlské politiky, která stále pøedstavuje nejvýznamnìjší 
položku evropského rozpoètu a je èasto kritizována pro podporu neefektivního hospodaøení. 
V oblasti pøímých podpor od roku 2003 mizí vazba mezi objemem produkce a výší dotací zvýhodòující zejména velké zemìdìlské 
výrobce na úkor malých. Komise ve svém loòském návrhu poèítá ale s dalším omezováním dotací pro velké výrobce. Dotace by se podle 
návrhu mìly snižovat nepøímo úmìrnì k velikosti producenta. 
Tento návrh ovšem narazil v Èeské republice, ale také nìkterých dalších nových èlenských zemích. ÈR argumentovala tím, že právì v 
postsocialistických zemích se z historických dùvodù (kolektivizace) nacházejí nejvìtší zemìdìlská družstva a snižování podpory pro 
velké farmy by proto tyto zemìdìlce znevýhodnily. Ani poslanci ze zemìdìlského výboru s poklesem dotací pro velké výrobce 
nesouhlasí. Podle nich návrh Komise neobsahuje jasnou vazbu mezi velikostí a bohatstvím zemìdìlských producentù. Návrh dále 
nebere v úvahu, že velké farmy musí vynakládat daleko vyšší výdaje na údržbu svého rozsáhlého majetku, øíkají. 
Komise poèítá ve svém návrhu s rychlejším oddìlováním vazby mezi objemem produkce a výší dotací u zemí, které si v minulosti pøály 
tuto vazbu zachovat. Poèítá ale zároveò s tím, že vazba bude zøejmì i nadále hrát roli v regionech s nižším objemem zemìdìlské výroby 
nebo v oblastech, které mají mimoøádný hospodáøský nebo ekologický význam. 
Tento návrh  podpoøili i poslanci v zemìdìlském výboru. Uvedli ale, že by prozatím mìly zùstat zachovány pøíplatky na chov 
hospodáøských zvíøat, nebo� tento sektor je v souèasné dobì zasažen rostoucími cenami krmiva. Poslanci vyzvali k vypracování 
dlouhodobé strategie na zachování chovu hospodáøských zvíøat. Výbor se vyjádøil nesouhlasnì k návrhu Komise rychleji snižovat 
pøímé platby všem producentùm, kteøí v souèasné dobì dostávají vyšší dotace než 5.000 eur roènì. Tyto prostøedky by se pak mìly podle 
návrhu pøesunout do fondu rozvoje venkova. Tempo snižování pøímých plateb by mìlo ze souèasných 5% postupnì vzrùst na 13% v 
roce 2013. 
Poslanci ovšem tvrdí, že v takovém pøípadì je zapotøebí vzít v úvahu jaké dùsledky bude mít toto opatøení pro strukturu farem, pracovní 
sílu a pracovní náklady. Ušetøené prostøedky by mohly být pøidìleny regionùm nebo zemím, kde k úsporám došlo. Pøímé platby by podle 
poslancù mìly zùstat zachovány i po roce 2013 (kdy má dojít k reformì spoleèné zemìdìlské politiky). Dùvodem pøitom nejsou jen 
intervence v pøípadì tržních selhání. Podporu by podle výboru mìli zemìdìlci dostávat i za to, že poskytují veøejné statky. Podpora má 
být i urèitou formou kompenzace za vysoké standardy v oblasti bezpeènosti potravin, ochrany životního prostøedí nebo chovu zvíøat. 
Poslanci souhlasí i s plánem Komise omezovat intervence u obilovin na nulu (s výjimkou pšenice) a souèasný systém intervencí 
nahradit systémem „bezpeènostní sítì pro pøípady krizí“, které budou s nejvyšší pravdìpodobností v dùsledku globálního oteplování 
èastìjší. Pro pøípady krizí by se zemìdìlci mìli pojiš�ovat a to buï v rámci soukromých nebo veøejných pojistných schémat. Musí být 
ale zaruèeno, že tato schémata nenarušují hospodáøskou soutìž. 
Poslanci ve výboru jednali také o mléèných kvótách. Mléèné kvóty mají podle plánu Komise po roce 2015 skonèit. Komise ovšem 
zvažuje postupnì zvyšovat kvóty tak, aby v roce 2015 nedošlo k velkému šoku. Poslanci Komisi vyzvali, aby vypracovala pro 
mlékárenský sektor zvláštní plán, v nìmž by zohlednila zvláštní potøeby oblastí, které jsou závislé na produkci mléka. Poslanci zároveò 
podpoøili nárùst mléèné kvóty o 2% s úèinností od 1. dubna 2008. S tímto návrhem pøišla Komise 12. prosince 2007. Zdùraznili ovšem, 
že by zvýšení kvóty mìlo být pro každý èlenský stát dobrovolné.

Výbor EP nepodpoøil snižování dotací velkým producentùm

Zdroj:  informaèní portál EurActiv
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Shrnutí navržených zmìn v NV è. 79/2007 Sb. o provádìní agroevironmentálních opatøení pro rok 2008
Vstupní výmìry
Dochází ke zmìnì ve vstupní výmìøe pro titul biopásy. Vstupní výmìra se snižuje z 5 ha na 2 ha. Dále dochází ke zmìnì ve 
vstupních výmìrách pro titul ekologické zemìdìlství. Pro tento titul bude platit vstupní výmìra 0,5 ha, a to bez ohledu na kulturu.
Zmìna v podmínkách na ochranu vod pøed zneèištìním dusiènany ze zemìdìlských zdrojù
Dochází ke zmìnì podmínek v návaznosti na implementaci 2. Akèního programu nitrátové smìrnice na období 2008 - 2011 a na 
zmìnu naøízení vlády è. 103/2003 Sb.

Obnova travních porostù
Dochází k nové úpravì podmínek, za kterých je možné provést 
obnovu travních porostù (rozorání travního porostu za úèelem 
zúrodnìní). Každý zemìdìlec má ze zákona o zemìdìlství 
možnost jednou za pìt let rozorat travní porost za úèelem jeho 
zúrodnìní. Toto rozorání se nepovažuje za zmìnu kultury              
v LPIS. Zemìdìlec dle nastavených podmínek musí zajistit, 
aby se na rozorané ploše nacházel souvislý travní porost                 
do 31. 8. a v tomto termínu na nìm byla provedena první seè            
s odklizem biomasy. Pokud zemìdìlec provádí obnovu 
travního porostu s krycí plodinou je opìt nutné, aby se do 31. 8. 
nacházel na rozorané ploše souvislý travní porost a do tohoto 
termínu je povinen krycí plodinu sklidit. Sklizeò krycí plodiny 
se v tomto pøípadì považuje za provedení první seèe. 
Zemìdìlec je tedy v pøípadì provádìní obnovy travních 
porostù povinen plnit všechny podmínky vyplývající z AEO 
závazku. Pouze je mu umožnìno provést v pøípadì 
obnovované plochy pozdìjší seè èi sklizeò krycí plodiny. Jde-li 
o obnovu pastvin v titulu pastviny nebo druhovì bohaté 
pastviny, není zde výjimka z podmínek a je nutné zajistit 
alespoò jedno pøepasení plochy do 31. 10., tak jak stanovují 
podmínky titulù. V roce 2008 není zavedena u obnovy 
oznamovací povinnost vùèi SZIF.

Výjimka z povinnost údržby travních porostù
U ploch oznaèených v LPIS jako nevhodné pro AEO èi u ploch 
vylouèených z celofaremního podopatøení ošetøování travních 
porostù a základì souhlasného vyjádøení OOP není 
vyžadována údržba travních porostù seèemi èi pastvou, ani 
nebude vyžadována a kontrolována podmínka výšky travního 
porostu po 31. 10.

Úprava zaøazení ze strany SZIF
Pokud žadatel neupraví podáním zmìnové žádosti zaøazení 
pùdních blokù/dílù do AEO v pøípadì, že dojde ke ztrátì 
pùdního bloku/dílu a tato ztráta vede k zahájení øízení o vrácení 
dotace, je SZIF novì oprávnìn upravit žadateli zaøazení tak, 
aby neobsahovalo pùdní bloky/díly, které již na sebe žadatel                     
v LPIS nemá evidované.

Zpøesnìní definice ostatních plodin na orné pùdì 
pìstovaných v titulu ekologické zemìdìlství

Dochází ke zpøesnìní definice ostatních plodin na orné pùdì                
v titulu EZ. Za ostatní plodiny na orné pùdì jsou považovány 
všechny plodiny pìstované na orné pùdì, které nejsou 
vyjmenované v pøíloze è. 1 k NV AEO.

Zmìna žádosti o zaøazení do titulu integrovaná produkce 
ovoce

V žádosti o zaøazení se od roku 2008 již nebudou uvádìt druhy 
a výmìra ovocných stromù a keøù.

Zpøesnìní definice minimálního poètu jedincù v titulu 
integrovaná produkce ovoce

Dochází ke zpøesnìní podmínky minimálního prùmìrného 
poètu životaschopných jedincù ovocných stromù nebo keøù. 
Zjištìní prùmìrného poètu jedincù daného druhu se vztahuje          
k výmìøe plochy osázené daným druhem ovocných stromù 
nebo keøù.
Posun koneèného termínu pro provádìní prosvìtlení keøù               

v titulu integrovaná produkce révy vinné
Posunuje se koneèný termín pro provádìní prosvìtlení keøù 

révy vinné odstraòováním zálistkù nebo èásti listové plochy      
v zónì hroznù z 31. srpna na 30. záøí.

Zmìny podmínek v titulu integrovaná produkce zeleniny
Do výètu pìstovaných druhù se doplòují druhy Cibule seèka               
a Tykev obecná. Upravují se nìkteré maximální limity hnojení 
dusíkem pro jednotlivé druhy zeleniny a nìkteré minimální 
poèty výsevkù/výsadby u jednotlivých druhù zelenin.

Zpøesnìní definice pastvy zvíøat pro úèely                             
vedení evidence hnojiv

Dochází k zpøesnìní definice pastvy zvíøat tak, aby byla                  
v souladu s vyhláškou è. 274/1998 Sb., o skladování a zpùsobu 
používání hnojiv, v platném znìní. V souladu s touto vyhláškou 
je každý zemìdìlec povinen vést evidenci o použití hnojiv, 
statkových hnojiv, pomocných pùdních látek, pomocných 
rostlinných pøípravkù, substrátù a upravených kalù, pokud je 
používá. Vzhledem k tomu, že vyhláška hovoøí o evidenci 
pøívodu živin výkaly a moèí hospodáøských zvíøat pøi pastvì 
nebo pobytu zvíøat na zemìdìlské pùdì, dochází k úpravì NV 
AEO tak, aby bylo zøejmé, že do evidence je povinen zemìdìlec 
zaznamenat nejen pøívod dusíku pastvou zvíøat, ale i pøi jejich 
jiném pobytu na zemìdìlské pùdì (napø. v zimì).
Zmìna podmínky posuzování výšky travního porostu po 31. 

10. u nìkterých titulù
Podmínka dodržení výšky travního porostu 30 cm po 31. 10. se 
nebude vyžadovat a kontrolovat u titulu horské a suchomilné 
louky, trvale podmáèené a rašelinné louky, ptaèí lokality                
na travních porostech – hnízdištì chøástala polního a suché 
stepní trávníky a vøesovištì.

Zmìna definice lehké mechanizace v titulu trvale 
podmáèené  a rašelinné louky

Dochází k doplnìní definice lehké mechanizace, pøièemž novì 
platí, že maximálnì tolerovaná lehká mechanizace je 
dvounápravová širokorozchodná mechanizace s váhou do 2,5 t 
a nízkotlakými pneumatikami šetrnými k pùdì. Tuto 
mechanizaci ze použít jak k provedení seèe, tak i k odklizení 
biomasy. Tato mechanizace mùže být uzpùsobena k sezení.
Povolení pastvy u titulu ptaèí lokality na travních porostech 

– hnízdištì chøástala polního 
Novì je povoleno provádìt pastvu hospodáøských zvíøat                 
na pùdních blocích/dílech zaøazených do titulu ptaèí lokality    
na travních porostech – hnízdištì chøástala polního, a to           
po provedení první seèe s odklizem biomasy.

Zpøesnìní definice vodního útvaru v titulu                
zatravòování orné pùdy

Dochází ke zpøesnìní definice vodního útvaru podle 
pojmosloví v zákonì o vodách tak, aby bylo zøejmé, že                  
pøi posuzování vhodnosti zatravnìní pùdních blokù/dílù u vody 
je rozhodující vzdálenost od vodního útvaru povrchových vod, 
nikoliv vod podzemních.

Zpøesnìní povinnosti osetí výmìry v titulu pìstování 
meziplodin 

Zpøesòuje se podmínka v titulu pìstování meziplodin tak, aby 
bylo zøejmé, že žadatel v období rozhodném pro poskytnutí 
dotace (od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. 
následujícího roku) má povinnost zajistit, aby souhrnná zjištìná 
výmìra, na níž požaduje dotaci neklesne pod 75 % výmìry 
zaøazené v tomto období.
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AGROVENKOV

Zavedení povinnosti oznaèení skuteèné hranice biopásu                
pøi nedodržení maximální šíøky 12 m

Zavádí se povinnost oznaèit skuteèné hranice biopásu, a to           
v pøípadì, že žadatel nedodržuje maximální stanovenou šíøku 
biopásu 12 metrù a smìsí na biopás osévá plochu širší.                
V tomto pøípadì je žadatel povinen oznaèit skuteèné hranice 
dvanáctimetrového biopásu, na který je požadována dotace 
tak, aby bylo možné ovìøit plnìní podmínek (napø. zda 
vzdálenost mezi jednotlivými biopásy èiní více jak 50 metrù). 
Zpùsoby oznaèení lze nalézt v kapitole biopásy.
Diferenciace sazby v titulu ekologické zemìdìlství
Zavádí se diferenciace sazby v rámci EZ na travních 
porostech. Sazba ve výši 89 EUR/ha bude platná pro žadatele, 
kteøí celkovou výmìru vedenou k datu podání žádosti                  
o poskytnutí dotace v LPIS obhospodaøují v systému 
pøechodného období do EZ nebo v systému EZ. Tato výmìra 
musí být obhospodaøována v EZ až do konce sledovaného 
období v daném kalendáøním roce tj. do 31. 12. Za porušení 
podmínky se nepovažuje ztráta užívání této výmìry v LPIS 
ani nabytí výmìry po datu podání žádosti o poskytnutí dotace 
a její nepøevedení do systému EZ. Sazba ve výši 71 EUR/ha 
bude platná pro žadatele, kteøí celkovou výmìru vedenou               
k datu podání žádosti o poskytnutí dotace v LPIS 
neobhospodaøují v systému pøechodného období do EZ nebo                  
v EZ nebo tato výmìra není obhospodaøována v systému EZ 
až do konce sledovaného období v daném roce, tj. do 31. 12.

Zmìna systému sankcí za porušení podmínky 
obhospodaøování travních porostù

Podmínka obhospodaøování všech TP, které má žadatel                

v LPIS, je jednou ze základních podmínek pro poskytování 
dotací v AEO vzhledem k tomu, že se jedná o standard 
zemìdìlského hospodaøení. Základem této podmínky je 
obhospodaøování TP seèením, popøípadì spásáním 
hospodáøskými zvíøaty, pøièemž tituly podopatøení ošetøování 
travních porostù základní nastavení podmínky obhospodaøování 
TP modifikují napø. v termínech seèí èi pastvy, v poètu seèí apod. 
Úprava sankèního systému spoèívá v jednotném posuzování 
podmínky obhospodaøování TP vùèi všem titulùm v AEO, 
pøièemž pro výši sankce je rozhodující celková výmìra 
neobhospodaøovaných TP (zaøazených i nezaøazených                        
v podopatøení ošetøování travních porostù) vùèi celkové výmìøe 
TP v LPIS na žadatele. Pouze v pøípadì speciálních titulù                   
v podopatøení ošetøování travních porostù (trvale podmáèené              
a rašelinné louky, ptaèí lokality na travních porostech – hnízdištì 
bahòákù, ptaèí lokality na travních porostech – hnízdištì 
chøástala polního, suché stepní trávníky a vøesovištì) je 
uplatnìna za neplnìní podmínek obhospodaøovaní TP sankce 
neposkytnutí dotace v daném titulu. Výmìra porušení v tìchto 
titulech je zapoèítávána i do celkové výmìry porušení, která je 
poté rozhodující pro míru snížení nebo neposkytnutí dotace              
ve všech titulech v AEO.

Zmìna systému sankcí za porušení podmínky                      
vedení evidence hnojiv

Dochází k diferenciaci sankce tak, aby k neposkytnutí dotace                 
v AEO došlo pouze v pøípadì nevedení evidence hnojení nebo 
vedení takové evidence hnojení, která neumožòují ovìøení plnìní 
podmínek souvisejících s limity dusíku ve vyjmenovaných 
paragrafech. Zdroj: MZe 

Pøehled dotaèních titulù vyplácených dle Zásady pro dotace 2008. V tìchto Zásadách jsou 
stanoveny podmínky  pro poskytování dotací na základì § 2 a § 2d  zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù
1.D. Podpora vèelaøství
Úèel: zabezpeèení opylování zemìdìlských hmyzosnubných plodin.
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách
Úèel: zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznù a školkaøských výpìstkù.
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadù 
Úèel: restrukturalizace ovocných sadù, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromù a zlepšení kvality 
produkovaného ovoce. 
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodáøských zvíøat 
2.A.a. Podpora ovìøování pùvodu 
2.A.b. Podpora zavádìní a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných hospodáøských zvíøat 
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dìdiènosti (dále 
jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodáøských zvíøat 
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
Úèel: zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetøení a prevence šíøení hospodáøsky závažných 
virových a bakteriálních chorob a chorob pøenosných osivem a sadbou.
8. Nákazový fond                 
8.A) Úèel: podpora vybraných èinností zamìøených proti rozšiøování nebezpeèných nákaz hospodáøských zvíøat.
8.B) Úèel: èásteèná úhrada nákladù spojených s neškodným odstraòováním kadáverù - udržení pøíznivé nákazové situace v 
chovech hospodáøských zvíøat a minimalizace rizik šíøení nákaz a nemocí pøenosných ze zvíøat na èlovìka.
8.E) Národní ozdravovací program od infekèní rinotracheitidy skotu (IBR) 
9. Poradenství a vzdìlávání
Úèel: organizaèní, ekonomické a odborné poradenství. 
9.A.    Speciální poradenství 
9.A.a. Speciální poradenství pro živoèišnou výrobu ve vztahu k zákonu è. 154/2000 Sb. 
9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinou výrobu.
9.E.    Školní závody
9.F.    Podpora poradenství v zemìdìlství
Úèel:  pomoc zemìdìlským podnikùm pøi plnìní zákonných požadavkù a správné zemìdìlské praxe, šíøení informací o  
opatøeních Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova a o aktuálních problémech pøi realizaci spoleèné zemìdìlské 
politiky. 

Dotace dle Zásad 2008 Zdroj: MZe, upravil: Ing. Smítal
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9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahranièí
Úèel: Podpora marketingu a propagace vystavovatelù z Èeské republiky, jejich výrobkù, pøípadnì služeb na vybraných 
mezinárodních veletrzích a výstavách v zahranièí
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
Úèel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovnì èinnosti nevládních organizací formou podpory integrace v rámci ES.
10.E. Podpora Èeské technologické platformy pro potraviny
13., 13 A. Podpora zpracování zemìdìlských produktù a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravináøského prùmyslu 
Úèel: zvýšení kvality zpracování zemìdìlských produktù, zvyšování konkurenceschopnosti potravináøských podnikù na  
evropském trhu, hlavnì s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobkù. Zabezpeèení funkènosti a úèinnosti 
jakostních systémù (vèetnì Integrované prevence a omezování zneèištìní).
13.B. Podpora zvýšení jakosti zpracování zemìdìlských produktù pøi výrobì krmiv 
15.   Podpora mimoprodukèních funkcí rybníkù  
Úèel: èásteèná kompenzace újmy rybáøským subjektùm vzniklé zajiš�ováním vodohospodáøských  a celospoleèenských funkcí 
rybníkù.
 Ukonèení pøijímání žádostí     Dotaèní programy
Do 31. 3. 2008 vèetnì                    9.F., 10.D., 10.E.
Do 30. 4. 2008 vèetnì                     13.A., 13.B.
Do 30. 5. 2008 vèetnì                     3.c., 3.e., 9.E. 
Do 30. 6. 2008 vèetnì                     1.I., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.), 15.
Do 30. 9. 2008 vèetnì                     1.R., 3.a., 3.b., 3.d., 3.h., 8.A) 
Do 15.10. 2008 vèetnì                     8.B.a), 8.E), 9.H.
Žádosti podávané prostøednictvím pøíslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávnìné osoby s výjimkou 1.D. 
Do 31.10. 2008 vèetnì                     1.D., 2.A., 9.A.b.4.
     
Žádosti budou osobnì pøedány na pøíslušnou ZA a PÚ, uznanému chovatelskému sdružení, oprávnìné osobì, pøípadnì zaslány 
poštou s razítkem pošty nejpozdìji ve stanoveném termínu. 

Národní doplòkové platby k pøímým podporám                                           Zdroj: MZe
 
     Více než sedm miliard korun pro témìø 25.000 žadatelù navrhuje pro letošní rok ministerstvo zemìdìlství na národní 
doplòkové platby. Novela naøízení vlády upravuje administraci systému poskytování národních doplòkových plateb k pøímým 
podporám od roku 2008 dále. Doplòkové platby budou nadále smìøovat pøedevším do sektorù zemìdìlství znevýhodnìných 
systémem jednotné platby na plochu zemìdìlské pùdy, oproti minulým úpravám se podstatnì sníží administrativní zátìž.
     Souèástí návrhu je rozdìlení plateb na platby vázané na produkci, takzvané kaplované, a platby oddìlené od produkce, tedy 
dekaplované, podle závazných pokynù Evropské komise. 
 
Návrh rozlišuje platby oddìlené od produkce (decoupled payments):
                  platba na chmel
                  platba na skot, ovce, popøípadì kozy (tzv. platba na pøežvýkavce) 
                  platba na zemìdìlskou pùdu 
                  platba na brambory pro výrobu škrobu
 
a platby vázané na produkci (coupled payments):
                  platba na pìstování lnu na vlákno
                  platba na pìstování chmele 
                  platba na chov ovcí, popøípadì koz
                  platba na chov krav bez tržní produkce mléka

Krátce k vybraným dotaèním titulùm z Programu rozvoje venkova
1.Pøedèasné ukonèení provozování zemìdìlské èinnosti zemìdìlského podnikatele

* k dotaènímu  titulu PUZÈ vyšla novelizovaná legislativa a sice NV è. 96/2008 Sb.
(Naøízení vlády è. 69/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s pøedèasným 
ukonèením provozování zemìdìlské èinnosti zemìdìlského podnikatele ve znìní naøízení vlády è. 512/2006 Sb. a naøízení vlády 
è. 96/2008 Sb.)
        * žadatelé mohou podávat žádosti celoroènì na místnì pøíslušný SZIF
2. Dotaèní titul I.3.4.Vyžívání poradenských služeb 

* k dotaènímu titulu vyšla provádìcí specifická pravidla
* pøedmìtem podpory je:
* finanèní podpora pro zemìdìlce ke krytí nákladù pøi využívání služeb zemìdìlského poradenského systému, který bude 

zemìdìlcùm poskytovat poradenské služby k hospodaøení a dodržování zásad spoleèné zemìdìlské politiky, zejména 
cross-compliance a správné zemìdìlské praxe, nejménì v rozsahu povinných norem Spoleèenství v oblasti životního 
prostøedí, ochrany pøírody a krajiny a norem bezpeènosti práce. Finanèní podpora bude dále sloužit k podpoøe šetrného 
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zpùsobu hospodaøení v souvislosti napø. s agro-environmentálními opatøeními
* finanèní podpora vlastníkùm lesa a nájemcùm lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanèní podpora bude 

dále sloužit k podpoøe šetrného zpùsobu hospodaøení v lesích v souvislosti napø. s lesnicko-environmentálními 
opatøeními

* dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálnì 60 – 80 % zpùsobilých výdajù
* zpùsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou stanoveny do cca 40 000 Kè, maximálnì však do 1500 € dle kurzu
* maximální výše dotace na jednoho pøíjemce je 315 tis. Kè pro období 2007 – 2013.
* poradenská služba musí být poskytnuta poradcem vedeným v Registru poradcù MZe, certifikovaným v pøíslušném 

poradenském oblasti dle Smìrnice Ministerstva zemìdìlství è.j. 48975/2007-10000 ze dne 3.1.2008 o akreditaci 
poradcù a jejich vedení v Registru poradcù Ministerstva zemìdìlství (Registr poradcù MZe je k dispozici na 

 a na  ) 
* žadatelé mohou podávat žádosti poprvé v èervnovém kole pøíjmu žádostí na místnì pøíslušný SZIF

www.agroporadenstvi.cz www.agrovenkov.cz

AGROVENKOV

 REGISTRAÈNÍ ÈÍSLO JMÉNO BYDLIŠTÌ TELEFON 

012/2003 Ing. Jiøí Dostál, CSc. Lukavská 1262, 564 01 Žamberk 605 52 97 39

009/2005  Ludmila Dostálková Èeské Libchavy 159, 561 14 Èeské Libchavy 605520631

020/2003  Jitka Grygarová Kláštrec nad Orlicí 202, 561 82 Klášterec nad Orlicí 605724260

17/2007 Ing. Lenka Hajzlerová, DiS. Nepomuky 38, 563 01 Lanškroun 732 11 09 76

012/2005 Ing. Radek Hanèák Dubinská 734, 530 12 Pardubice 606732754

18/2007 Ing. Martin Harsa Medunova 818, 538 21 Slatiòany 775 75 51 76

014/2005 Ing. Jaroslav Hensl Mezihoøí 3, 571 01 Moravská Tøebová 1 737764572

029/2003 Ing. František Chlad Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl 603218413

030/2003 Ing. Jarmila Chladová Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl 737534705

032/2003 Ing. Ivo Janecký Vodìrady 90, 566 01 Vysoké Mýto 724 06 49 35

045/2003 Ing. Jaroslav Kratochvíl Kamenièná 35, 564 01 Kamenièná 605529741

030/2005 Ing. Vladimír Kuèera, CSc. Kunèina 253, 569 24 Kunèina 602191069

054/2003 MVDr. Pavel Kysilka K. Svìtlé 509, 572 01 Polièka 604296619

034/2005 Ing. Jana Martincová Hnátnice 69, 561 01 Hnátnice 603990890

44/2007 MVDr. Ing. Martin Matìjíèek Dolní Dobrouè 112, 561 02 Dolní Dobrouè 608 10 24 22

014/2006 Ing. Monika Michalcová Malolánské 9, 530 02 Pardubice 776323907

048/2007 Ing. Vítìzslav Novák Benešovo nám. 2453, 530 02 Pardubice 608 94 35 59

53/2007 Ing. Pavel Pecháèek Dolní Dobrouè 108, 561 02 Dolní Dobrouè 775 75 51 77

66/2007 Ing. Jana Svobodová Vítìjeves 60, 569 06 Vítìjeves 737 11 25 47

085/2004 Ing. Jiøí Šebestyán Železnièního pluku 1623, 530 02 Pardubice jsebestyan@volny.cz

090/2004 MVDr. Vladimír Tluèhoø, CSc. Bartoòova 890, 530 12 Pardubice 466 61 12 00

099/2003 Ing. Karel Urbášek Západní 27, 571 01 Moravská Tøebová 606765487

063/2005 Ing. Pavel Vacek Jiráskova 230, 533 13 Øeèany nad Labem 605 96 84 90

80/2007 Ing. Martin Vlasák Strádovská 271, 538 25 Nasavrky 604 79 35 68

109/2003 Ing. Miroslav Vraný Jindøišská 1748, 530 02 Pardubice 602434897

Seznam akreditovaných poradcù v registru MZe ke dni 1.3.2008  žijících v Pardubickém kraji

 
 

Autor: ing. František Smítal

Podpora vèelaøù v Pardubickém kraji Autor: Ing. Šilar Petr, 
P a rd u b i c k ý  k r a j

Zaèátkem roku 2007 se Rada Pardubického kraje rozhodla 
reagovat na neustálé snižování poètu vèelstev na území 
Pardubického kraje, kdy v nìkterých katastrálních území nejsou 
evidována žádná vèelstva  a na zvyšování prùmìrného vìku 
vèelaøù schválením dotace pro zaèínající vèelaøe ve výši do 15 tis. 
Kè. Dotace byla urèena zaèínajícím vèelaøùm, kteøí dosud 
nevlastní žádná vèelstva na poøízení 3 vèelstev, 3 úlù                           
s pøíslušenstvím a základní vybavení. Další podmínkou bylo 
dosažení 18 let vìku, horní hranice nebyla omezena. Vèelaøení je i 
koníèek, který lze provozovat v každém vìku, na venkovì i              
ve mìstech.
Neèekaný zájem o tuto finanèní dotaci, kdy Pardubický kraj 
obdržel celkem 97 žádostí, pøinutil radu pøehodnotit pùvodní 
zámìr a navýšit èástku o 400 tis. Kè na celkem 600 tis. Kè, tak aby 
bylo možné uspokojit alespoò 40 žadatelù, kteøí tak v loòském 

roce rozšíøili øady vèelaøù.
Na základì velkého zájmu a kladného ohlasu vèelaøské veøejnosti 
Pardubický kraj vyhlásil grantový program pro zaèínající vèelaøe pro rok 
2008 se stejnými podmínkami.  Žádosti o grant bylo možno zaslat                    
v období od 1. 11. 2007 do 29. 2. 2008 a v této dobì se sešlo celkem 58 
žádostí. Výbìrová komise žádosti posoudila, sestavila poøadí podle 
plnìní stanovených kritérií a doporuèila Radì Pardubického kraje 40 
žádostí ke koneènému schválení. Úspìšní žadatelé obdrží v prùbìhu 
mìsíce dubna oznámení o pøidìlení grantu, smlouvu a mohou zaèít 
realizovat své pøání, stát se vèelaøem.
Pardubický kraj poèítá s touto podporou i v následujících letech, protože 
zastavení poklesu poètu vèelstev je dlouhodobá záležitost, která                   
se neobejde bez systematické pomoci nejen ze strany Pardubického 
kraje. Teprve vyhodnocení po nìkolika letech ukáže, zda snaha 
Pardubického kraje v této oblasti byla úspìšná.
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Zdroj: Ing. Jan Klír,CSc., upravil : Ing.Smítal

1. novela na1. novela naøøíízenzeníí vlvláády dy èè. 103/2003 Sb.. 103/2003 Sb.

• Vyšla naøízením vlády è. 219/2007 (27. 8. 2007)

• Úèinnost od 1. 9. 2007

• HLAVA II = „zranitelné oblasti“, nová pøíloha è. 1

• Platnost vymezení: 4 roky (9. 2007 – 8. 2011) 

• Rozsah: 45 % – 3 % (zrušené) + 8 % (nové) = 50 % z.p.

2. novela naøízení vlády è. 103/2003 Sb. 

•Schváleno vládou  ÈR 25. 2. 2008 
•Naøízením vlády è. …/2008 
•HLAVA III = „akèní program“ nitrátové smìrnice 
•II. akèní program na období 2008 – 2011 

Období zákazu hnojení 
Neplatí pro výkaly a moè zanechané hospodáøskými zvíøaty pøi pastvì  (pobytu) 
na zemìdìlské pùdì a pro hnojení zakrytých ploch  (skleníky, fóliovníky).  

Tab. è. 1 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemìdìlské pùdì 

Zemìdìlský pozemek  Období zákazu hnojení 

Plodina nebo kultura Klimatický region*  
 Hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem 
Minerální 

dusíkatá hnojiva  

0 - 5  15. 11. - 31. 1. 1. 11. - 31. 1. Plodiny na orné pùdì 
(mimo travních a 
jetelovinotravních 
porostù), trv. kultury 

6 - 9 (pùv. 1.) 5. 11. - 28. 2. 15. 10. -  
15. (28.) 2. 

0 - 5 15. 11. - 31. 1. 1. 10. - 28. 2. Travní 
(jetelovinotravní) 
porosty na orné pùdì, 
trvalé travní porosty 

6 - 9 (pùv. 1.) 5. 11. - 28. 2. 
15. 9. -  

15. (31.) 3. 

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem (a upravených kalù) na orné pùdì 
je zakázáno v období 1. 6. – 31. 7. (toto ustanovení neplatí v pøípadì následného 
pìstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1. 12. – 31. 1.  

 

Nitrátová smìrnice v ÈR - zmìny v kostce

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanovena zvláštním právním
pøedpisem (= vyhláška è. 274/1998 Sb., tj. Kj - 4 mìs., Mè a Hnj - 3 mìs.) a musí
být dostateèná pro uskladnìní statkových hnojiv v období zákazu hnojení a v období,
kdy nelze hnojit s ohledem na pùdnì -klimatické podmínky zranitelné oblasti a 
pìstované plodiny. (do 31.12.2013)

Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva musí být dostateèná pro
uskladnìní jejich šestimìsíèní produkce , pøi možnosti snížení této potøeby
v pøípadech uvedených ve zvláštním právním pøedpisu. (od 1.1.2014)

Tuhá statková hnojiva mohou být uložena na zemìdìlské pùdì až po jejich
tøímìsíèním skladování nebo po jednorázovém vyskladnìní ze stáje s hlubokou 
podestýlkou. (od 1.1.2014)

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanovena zvláštním právním
pøedpisem (= vyhláška è. 274/1998 Sb., tj. Kj - 4 mìs., Mè a Hnj - 3 mìs.) a musí
být dostateèná pro uskladnìní statkových hnojiv v období zákazu hnojení a v období,
kdy nelze hnojit s ohledem na pùdnì -klimatické podmínky zranitelné oblasti a 
pìstované plodiny. (do 31.12.2013)

Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva musí být dostateèná pro
uskladnìní jejich šestimìsíèní produkce , pøi možnosti snížení této potøeby
v pøípadech uvedených ve zvláštním právním pøedpisu. (od 1.1.2014)

Tuhá statková hnojiva mohou být uložena na zemìdìlské pùdì až po jejich
tøímìsíèním skladování nebo po jednorázovém vyskladnìní ze stáje s hlubokou 
podestýlkou. (od 1.1.2014)

Omezení hnojení na orné pùdì k následným plodinám (od 15.6 do zákazu hnoj.)
A = minerální dusíkatá hnojiva         B =  hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem

Tabulka è. 7 Limity hnojení (v kg N . ha-1) 
III. aplikaèní pásmoI. 

aplikaèní 
pásmo

II. 
aplikaèní 

pásmo
a) støední riziko

infiltrace
b) vysoké riziko

infiltrace

Podmínka hnojení

A B A B A B A B
k ozimé plodinì 
následující po obilninì

60 120 50 100 40 80 20 0

k ozimé plodinì 
následující po jiné 
pøedplodinì než je obilnina

40 80 20 0 15 0 10 0

k meziplodinám nebo
k podpoøe rozkladu slámy
(mimo luskovin a olejnin)

60 120 50 100 40

 

80

 

0

 

80

 

pro následné jarní plodiny* 0 120 0 100 0 100**

 

0

 

0

 

Poznámky: * až  od 15. øíjna ** pouze s

 
inhibitorem nitrifikace

 

Limity hnojení  

Plodina
Limit hnojení*

(kg N . ha-1)

pšenice ozimá                       220

jeèmen jarní                      150

kukuøice na zrno                 260

luskoviny** 70

brambory konzumní           200

cukrovka                                   220

øepka ozimá                                          240

 

mák                                                   120

 

kukuøice na siláž            260

 

jetel** 0

 

vojtìška** 0

 
trávy na orné pùdì               200 

Období zákazu hnojení
Neplatí pro výkaly a moè zanechané hospodáøskými zvíøaty pøi pastvì  (pobytu)
na zemìdìlské pùdì a pro hnojení zakrytých ploch  (skleníky, fóliovníky).

Tab. è. 1 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemìdìl ské pùdì

Zemìdìlský pozemek Období zákazu hnojení

Plodina nebo kultura Klimatický region*  Hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem

Minerální 
dusíkatá hnojiva 

0 - 5  15. 11. - 31. 1. 1. 11. - 31. 1.Plodiny na orné pùdì 
(mimo travních a 
jetelovinotravních 
porostù), trv. kultury

6 - 9 (pùv. 1.) 5. 11. - 28. 2.
15. 10. -

15. (28.) 2.

0 - 5 15. 11. - 31. 1. 1. 10. - 28. 2.Travní 
(jetelovinotravní) 
porosty na orné pùdì, 
trvalé travní porosty

 

6 - 9 (pùv. 1.) 5. 11. - 28. 2.
15. 9. -

15. (31.) 3.

Používání hnojiv s

 

pomalu uvolnitelným dusíkem (a upravených kalù) na orné pùdì 
je zakázáno v

 

období 1. 6. – 31. 7. (toto ustanovení neplatí v pøípadì následného 
pìstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1. 12. – 31. 1.



Uložení tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv pøipravených pro 
vlastní úèely ze statkových hnojiv  na zemìdìlské pùdì je pøípustn é nejdéle po dobu 
12 mìsícù. Na stejném místì je uložení možné opakovat nejdøíve po ètyøech letech
kultivace pùdy v

 

rámci obhospodaøování zemìdìlského pozemku. Uložení je možné 
pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu a pokud: 

§

 
nehrozí nebezpeèí zneèištìní povrchových a podzemních vod,

§ je složištì vzdáleno minimálnì 50 m od vodního toku nebo jiného útvaru 
povrchových vod a není ohroženo pøi rozvodnìní toku,

§

 

není složištì umístìno 

 
o

 

na pùdách meliorovaných odvodnìním, 

o na zamokøených pùdách (HPJ 65 – 76)

o na orných pùdách ohrožených erozí

§jsou tuhá statková hnojiva urovnávána do vrstvy o minimální výšce 1,5 m, 
pøi orientaci pásových hromad delší stranou po spádnici, 

§je zabránìno odtoku hnojùvky a pøítoku povrchové vody vyhloubením 
záchytných brázd ve svahu pod a nad složištìm.
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Do limitu hnojení se zapoèítá:

-  celkový dusík z minerálních hnojiv

- pøímo využitelný N (1. rok pùsobení)

§40 % celkového N ze hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a uprav. kalù 

§60 % celkového N ze hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem

Do limitu hnojení se nezapoèítá:

- následnì využitelný N (2. rok pùsobení)

 

- dusík použitý k podpoøe rozkladu slámy

 

Pøíklad: 40 t hnoje = 200 kg N, zapoèteno 80 kg (= 40 %)

30 t KjP  = 150 kg N, zapoèteno 90 kg (= 60 %)

Na zemìdìlských pozemcích pøímo sousedících s 
útvary povrchových vod se 
a) zachová ochranný pás nehnojené pùdy o šíøce 
nejménì 3 m od bøehové èáry
b) u zemìdìlských pozemkù se sklonitostí pøevyšující 7 
stupòù se zachová ochranný pás o šíøce nejménì 25 m 
od bøehové èáry s tím, že v nìm nebudou užita tekutá 
hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem; toto se 
nevztahuje na výkaly a moè zanechané hospodáøskými 
zvíøaty pøi pastvì nebo pøi jejich jiném pobytu na 
trvalých travních porostech.

AGROVENKOV

  Cross compliance v ÈR
14.února roku 2008 vyšlo NAØÍZENÍ RADY (ES)                 
è. 146/2008  o zmìnì naøízení (ES) è. 1782/2003, kterým se 
stanoví spoleèná pravidla pro režimy pøímých podpor v rámci 
spoleèné zemìdìlské politiky a kterým se zavádìjí nìkteré 
režimy podpor pro zemìdìlce, a naøízení (ES)  è. 1698/2005          
o podpoøe pro rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dle tohoto Naøízení musí 
od 1. ledna 2009 musí zemìdìlci v nových èlenských státech, 
tedy i ÈR, kteøí jsou pøíjemci plateb  v rámci režimu jednotné 
platby na plochu  v uvedených èlenských státech, dodržovat 
zákonné požadavky podle pøedpisù v oblasti øízení uvedené           
v pøíloze III Naøízení Rady (ES) è.1782/2003 podle tohoto 
harmonogramu:

A) zákonné požadavky (SMR) uvedené  v èl. 3, 4 a v bodì A 
pøílohy III Naøízení Rady (ES) è. 1782/2003 se použijí v ÈR 
od 1. 1.  2009:

Životní prostøedí
1.  Smìrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979                     
o ochranì volnì žijících ptákù (Úø. vìst. L 103, 25.4.1979,          
s. 1)  Èlánek 3, èl. 4 odst. 1, 2 a 4, èlánky 5, 7 a 8 
2.  Smìrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979                 
o ochranì podzemních vod pøed zneèiš�ováním nìkterými 
nebezpeènými látkami (Úø. vìs. L 20, 26.1.1980,s. 43) Èlánky 
4 a 5 
3.  Smìrnice 86/278/EHS ze dne 12. èervna 1986 o ochranì 
životního prostøedí a zejména pùdy pøi používání kalù            
z èistíren odpadních vod v zemìdìlství (Úø. vìst. L 181, 
4.7.1986, s. 6) Èlánek 3 
4.  Smìrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991                  

o ochranì vod pøed zneèištìním dusiènany                         ze 
zemìdìlských zdrojù (Úø. vìst. L 375, 31.12.1991, s. 1)  
Èlánky 4 a 5 
5.  Smìrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kvìtna 1992                      
o ochranì pøírodních stanoviš�, volnì žijících živoèichù                   
a planì rostoucích rostlin (Úø. vìst. L 206, 22.7.1992, s. 7)  
Èlánky 6, 13 a 15 a èl. 22 písm. b) 

Veøejné zdraví a zdraví zvíøat. Identifikace a evidence zvíøat
 6.  Smìrnice Rady 92/102/EHS z 27. listopadu 1992                                 
o identifikaci a evidování zvíøat (Úø. vìst. L 355, 5.12.1992,           
s. 32)  Èlánky 3, 4 a 5 
 7.  Naøízení Komise (ES) è. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, 
kterým se stanoví provádìcí pravidla k naøízení Rady (ES)              
è. 820/97, pokud jde o ušní znaèky, evidenci hospodáøství            
a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu (Úø. vìst. L 
354, 30.12.1997, s. 19)  Èlánky 6 a 8 
8.  Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1760/2000 
ze dne 17. èervence 2000 o systému identifikace a registrace 
skotu, o oznaèování hovìzího masa a výrobkù z hovìzího 
masa a o zrušení naøízení Rady (ES) è. 820/97 (Úø. vìst. L 204, 
11.8.2000, s. 1) | Èlánky 4 a 7 

B) zákonné požadavky (SMR) uvedené v èl. 3, 4 a v bodì B 
pøílohy III Naøízení Rady (ES) è. 1782/2003 se použijí v ÈR 
od 1.  ledna 2011:

Veøejné zdraví, zdraví zvíøat a rostlin
9.Smìrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. èervence 1991 o 
uvádìní pøípravkù na ochranu rostlin na trh (Úø. vìst. L 230, 
19.8.1991, s. 1) Èlánek 3 
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10.Smìrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu 
používání nìkterých látek s hormonálním nebo 
tyreostatickým úèinkem a beta-sympatomimetik v chovech 
zvíøat a o rušení smìrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS                        
a 88/299/EHS (Úø. vìst. L 125, 23.5.1996, s. 3) Èlánky 3, 4, 5 a 7 
 11.Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady                  
a požadavky potravinového práva, zøizuje se Evropský úøad 
pro bezpeènost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpeènosti potravin (Úø. vìst. L 31, 1.2.2002, s. 1)  Èlánky 14 a 
15, èl. 17 odst. 1, èlánky 18, 19 a 20 
 12.Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 999/2001 
ze dne 22. kvìtna 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, 
tlumení a eradikaci nìkterých pøenosných spongiformních 
encefalopatií (Úø. vìst. L 147, 31.5.2001, s. 1)  Èlánky 7, 11, 
12, 13 a 15 

 Oznamování chorob
 13.Smìrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, 
kterou se zavádìjí opatøení Spoleèenství pro tlumení slintavky 
a kulhavky (Úø. vìst. L 315, 26.11.1985, s. 11) Èlánek 3 
 14.Smìrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, 
kterou se zavádìjí obecná opatøení Spoleèenství pro tlumení 

nìkterých chorob zvíøat a zvláštní opatøení týkající se 
vezikulární choroby prasat (Úø. vìst. L 62, 15.3.1993, s. 69) 
Èlánek 3 
 15.Smìrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, 
kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a 
eradikace katarální horeèky ovcí (Úø. vìst. L 327, 
22.12.2000, s. 74)  Èlánek 3 

C) zákonné požadavky (SMR) uvedené v èl. 3, 4 a v bodì C 
pøílohy III Naøízení Rady (ES) è. 1782/2003 se použijí v ÈR 
od 1. ledna 2011:

Zdraví zvíøat
 16. Smìrnice Rady 91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, 
kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat 
(Úø. vìst. L 340, 11.12.2000, s. 28)  Èlánky 3 a 4 
 17. Smìrnice Rady 91/630/EHS ze dne 19. listopadu 1991, 
kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat 
(Úø. vìst. L 340, 11.12.2000, s. 33)  Èlánek 3 a èl. 4 odst. 1 
 18. Smìrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. èervence 1998 o 
ochranì zvíøat chovaných pro hospodáøské úèely (Úø. vìst. 
L 221, 8.8.1998, s. 23)  Èlánek 4 

Zpracoval : Ing. Smítal,  zdroj: legislativa EU

Zákonné požadavky na hospodaøení a jejich kontrola

V souladu s ustanovením èl. 42(1) NK 796/04, budou kontrolou dodržování zákonných požadavkù na 
hospodaøení (SMR) povìøeny pøímo øízené organizace MZe vykovávající dozor v oblastech životního 
prostøedí, veøejného zdraví a zdraví rostlin a zvíøat a pohody zvíøat a Èeská inspekce životního prostøedí, 
která je øízena MŽP. Kompetence dozorových orgánù ve vztahu ke kontrolám zákonných požadavkù na 
hospodaøení je vymezena v následující tabulce. 

VYMEZENÍ ODPOÌDNOSTI ZA REALIZACI KONTROL zákonných požadavkù na 
hospodaøení 

gestor 
kontrola 

realizována 
v souèinnosti  

název normy 

ÈIŽP 

MŽp  
smìrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o 

ochranì volnì žijících ptákù 

MŽp  
smìrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochranì 

podzemních vod pøed zneèištìním zpùsobeným urèitými 
nebezpeènými látkami 

MŽp  
smìrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kvìtna 1992 o ochranì 

pøírodních stanoviš�, volnì žijících živoèichù a planì 
rostoucích rostlin 

 

AGROVENKOV



ÚKZÚZ 

MŽp/MZe  
smìrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 týkající se 

ochrany vod proti zneèištìní zpùsobenému dusiènany ze 
zemìdìlských zdrojù. 

MŽp  
smìrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. èervna 1986 o ochranì 
životního prostøedí a zejména pùdy, jsou-li èistírenské kaly 

používány v zemìdìlství 

MZe 17400 

SVS 

SRS 

SZPI 

naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zøizuje se Evropský úøad pro bezpeènost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpeènosti potravin 

SVS SVS 
naøízení (ES) 999/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. 
ledna stanovující pravidla pro prevenci, kontrolu a vymýcení 

pøenosných spongiformních encefalopatií 

SRS 

SRS  
smìrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. èervence 1991 týkající se 

uvádìní výrobkù na ochranu rostlin  na trh 

MZe 

ÚKZÚZ 

SVS 

SZPI 

naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zøizuje se Evropský úøad pro bezpeènost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpeènosti potravin 

SZPI 

MZe 17400 

ÚKZUZ  

SRS 

SVS 

naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, zøizuje se Evropský úøad pro bezpeènost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpeènosti potravin 

ÈPI 

MZe 17210 SVS 

naøízení Komise 2629/97 ze dne 29. prosince 1997 stanovující 
podrobná pravidla pro implementaci Naøízení Rady 820/97 týkající 

se ušních známek, vedení registrù a pasù v rámci systému 
identifikace a registrace hovìzího dobytka 

MZe 17210 SVS 

naøízení 1760/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. 
èervence 2000 ustanovující systém pro identifikaci a registraci 

hovìzího dobytka v souvislosti s oznaèováním hovìzího masa a 
produktù z hovìzího masa , které ruší Naøízení Rady (ES) è. 

820/97 

Dobrý zemìdìlský a ekologický stav GAEC 
Kontrolou dodržování dobrého zemìdìlského a ekologického stavu bude, v souladu s ustanovením 
42(2) NK 796/04, povìøen Státní zemìdìlský intervenèní fond Zdroj: MZe
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Spoleènost AGROVENKOV, o.p.s. podala na SZIF v listopadu 2007 v rámci vyhlášeného II. kola Programu rozvoje venkova ÈR 
projekt v rámci OPATØENÍ I.3.1. DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAÈNÍ ÈINNOST s názvem 
                                      Manažer pro øízení CROSS-COMPLIANCE 
Úèastníci kurzù „Manažer pro øízení CROSS-COMPLIANCE“ budou mít možnost: 
- získat základní znalosti o reformované SZP EU 
- získat základní znalosti o vazbì dotací na plnìní zákonných požadavkù a standardù 
            podle pravidel SZP 
-          osvojit si zásady  v oblasti správného hospodaøení na pùdì, welfaru hospodáøských 
            zvíøat a potravinové bezpeènosti 
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné znalosti a kvalifikace managerù (vlastníkù) zemìdìlských podnikù v Pardubickém 
kraji. Získané znalosti pomohou ke snadnìjšímu pochopení systému Cross compliance( køížové shody) i k seznámení se s 
pøíslušnými naøízeními a smìrnicemi ve vztahu k odpovídající èeské legislativì. 

Èasový plán projektu:
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 Charakteristika vzdìlávací akce:
 Odborné vzdìlávání ( akce do 20 úèastníkù na akci v 
každém okrese Pardubického kraje)

Obsah vzdìlávání:
1.  Teoretická èást – turnusový kurz (3 dny po 6 hodinách)
2.  Odborná exkurze – modelové stáje ve Výzkumném 
ústavu živoèišné výroby Praha - 
     Uhøínìves, v.v.i. – praktické cvièení získaných dovedností 
– posouzení CC v praxi
3.  Praktické posouzení CC ve vlastním podniku (tištìná 
forma i CD)
Zámìrem projektu je podpoøit odborné vzdìlávání managerù 
(vlastníkù) zemìdìlských podnikù. Hlavní oblastí je zavádìní 
systému Cross – compliance (køížové shody) do praxe 
zemìdìlských podnikù. 
 Vzdìlávací materiály
Úèastníci vzdìlávacích kurzù obdrží:

- písemné materiály
- CD

      -    osvìdèení o absolvování vzdìlávací akce
  Forma výuky
1. Prezentace  zákonných norem v uèebnì – pøednášky 
lektorù

2. Odborná exkurze s praktickým cvièením, øešení 
pøíkladù
3. Praktické provedení CC ve svém podniku a obhájení pøed 
komisí
Vybraná témata odborných pøednášek:
1.Úvod do problematiky CC
2.CC a zemìdìlský podnik
3.Zavádìní CC v EU a ÈR
4.Pøíprava ÈR na plné schéma CC
5.Kontrola dodržování dobrého zemìdìlského a ekologického 
stavu v zem. podniku
6.Ochrana podzemních vod, pøírodních stanoviš�, volnì žijících 
ptákù a planì rostoucích 
   rostlin a povinnosti zem. podniku
7.Hospodaøení ve zranitelných oblastech a zpùsob jeho kontroly
8.Používání upravených kalù v zemìdìlském podniku
9.Ochrana rostlin v zemìdìlském podniku (používání pøípravkù 
na OR, sklad.evidence, aj.)
10.Identifikace, registrace a oznaèování hospodáøských zvíøat, 
kontrolní mechanismy
11.Povinnosti krmiváøských podnikù na úseku hygieny krmiv 
(Naøízení EP Rady ES è. 
     183/2005)
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12.Analýza rizik a kritické kontrolní body v krmiváøských 
podnicích
13.Minimální požadavky na ochranu telat a prasat a jejich 
kontrola v zemìdìlském podniku
14.Ochrana zvíøat chovaných pro hospodáøské úèely a 
povinnosti zem. podniku.
15.Nákazy hospodáøských zvíøat a povinnosti zem. podniku 
16.Používání veterinárních léèiv a pøípravkù v zemìdìlském 
podniku
17.Pøíruèka hodnocení jakosti hospodaøení zemìdìlského 
podniku se zamìøením na 
     dodržování zákonných požadavkù EU, správné zemìdìlské 
praxe a legislativy ÈR

18.Zadání praktického posouzení CC
Seznam pøednášejících:
Ing. Z. Trnka, M. Polívka Dis., Dr. Ing. P. Èermák,                      
Ing. M. Proòková, Ing. Z. Majzlíková, Ing. Z. Magda, Ing. Jiøí 
Zedník,CSc., MVDr. J. Dousek, MVDr. Z. Semerád,               
Ing. P. Klement, Ing. F. Smítal, Ing. V. Šabata
Pøedpokládaný termín vlastní realizace projektu:
Období záøí – øíjen 2008 , z každého okresu se mùže z dùvodù 
omezených kapacit uèeben zúèastnit max. 20 úèastníkù !
Závìr:  SZIF  vybral  21. bøezna 2008 projekt spoleènosti 
AGROVENKOV v.p.s Manažer pro øízení CROSS-
COMPLIANCE  k realizaci a podpoøil jej dotací ve výši cca 
600.000 Kè.

Zájemci o absolvování výše uvedené vzdìlávací akce se mohou hlásit pøedbìžnì na adresu:
AGROVENKOV,o.p.s.,Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, tel 465 524 214
e-mail agrovenkov.uo@tiscali.cz

Povinnosti zemìdìlských podnikù 
v oblasti ochrany životního prostøedí

       Zemìdìlských podnikù se standardnì dotýkají povinnosti prakticky všech 
složkových oblastí legislativy pùsobící v ochranì životního prostøedí. Zemìdìlci 
jsou pùvodci nebezpeèných odpadù, potøebují souhlas k nakládání s nimi, potøebují 
povolení k odbìrùm podzemních i povrchových vod, musí mít schválený havarijní 
plán pro ochranu vod, provozují zemìdìlské zdroje zneèištìní ovzduší apod.
      Vìtšinu svých povinností dle mé vlastní zkušenosti s nejlepším vìdomím a 
svìdomím plní. Pøi své praxi se však setkávám s povinnostmi, které pozornosti 
zemìdìlcù pøeci jenom trochu unikají. Jedná se napø. o: 

P r o v o z  t z v.m a l ý c h  zdrojù zneèištìní ovzduší. 
Zde musí provozovatel zajiš�ovat  prostøednictvím  oprávnìné osoby  mìøení úèinnosti spalování, mìøení množství 
vypouštìných  látek a kontrolu stavu spalinových cest  u  spalovacích  zdrojù , a to nejménì jedenkrát za 2 roky a  tuto 
povinnost plní provozovatelé u  zdrojù spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného  výkonu  15  kW  a  u  zdrojù 
spalujících plynná nebo  kapalná paliva  od  jmenovitého  tepelného  výkonu  11  kW; za  oprávnìnou osobu  se považuje 
držitel  živnostenského oprávnìní v oboru kominictví.  

Kategorizaci zemìdìlských zdrojù zneèištìní ovzduší
Oproti pùvodnímu zpùsobu (podle naøízení vlády è. 353/02 Sb.), kdy za samostatný zdroj byla považována samostatnì 
kolaudovaná stáj schopná technicky samostatného provozu, na základì oficiálního výkladu MŽP ÈR uvedeného ve 
Vìstníku MŽP ÈR z února 2008, se za samostatný zdroj považuje soubor stájí v rámci farmy, kde jsou chována 
hospodáøská zvíøata, a to v souètu všech druhù. (Pøíklad: farma – porodna prasat, odchovna selat a výkrm – 3 stáje, OMD a 
2 kravíny. V rámci této farmy je dle výkladu provozován jeden zdroj zneèištìní ovzduší – chov hospodáøských zvíøat). 
Tento zpùsob kategorizace má dopad na zmìnu kategorií malých, døíve neevidovaných zdrojù, na støední nebo dokonce 
velké zdroje. S tím je pochopitelnì spojená povinnost evidence, cyklických hlášení a zejména tzv. Plánu zásad správné 
zemìdìlské praxe pro oblast ochrany ovzduší.

Ohlašování údajù do integrovaného registru zneèiš�ování
Se zmìnou kategorií zdrojù zneèištìní ovzduší mùže souviset další povinnost, a to povinnost ohlašovat údaje do 
integrovaného registru zneèiš�ování. Do tohoto registru ohlašuje provozovatel zdroje, který emituje více jak 10 tun 
amoniaku za rok (opìt v souètu za celou farmu).
Rozsah tohoto pøíspìvku neumožòuje podrobnìji popsat veškeré zkušenosti s dodržováním platných právních pøedpisù v 
oblasti ochrany životního prostøedí a je tedy pouze zestruènìním nejèastìji se vyskytujících nedostatkù.

 

Poznámka redakce:
Autor Ing. Radek Píša
Je soukromým poradcem pro oblast ochrany životního prostøedí. Jeho klienty jsou mnohé 
ze zemìdìlských podnikù, zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 
Blíže na: www.radekpisa.cz

mailto:agrovenkov.uo@tiscali.cz


Zmìna v plnìní ohlašovacích povinností v oblasti životního prostøedí
životního prostøedí (§ 7 zákona  è. 
25/2008 Sb. o integrovaném registru 
zneèiš�ování).

S ohledem na pøechodná ustanovení v § 
16 zákona è. 25/2008 Sb., platí, že 
povinnost využití (elektronického) 
integrovaného systému ve vztahu k 
ohlašování souhrnné provozní evidence 
podle § 11 odst. 1 písm. e) platí až v roce 
2009, potažmo v roce 2010, vždy zpìtnì 
za uplynulý rok. Za rok 2008, potažmo 
2009 (v závislosti na charakter subjektu 
uvedený v bodech 1. a 2. cit. 
pøechodných ustanovení) se postupuje 
podle dosavadních právních pøedpisù. 
Tento postup je uveden níže pod body (1) 
a (2).
U hlášení poplatku není stanoveno 
pøechodné ustanovení, povinnost tedy 
nabývá úèinnosti okamžitì, nicménì 
vzhledem k tomu, že datový standard v 
rámci (elektronického) integrovaného 
systému nebylo možné pøed nabytím 

Dne 12. února 2008 vstoupil v platnost a 
nabyl úèinnosti zákon è. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru zneèiš�ování 
životního prostøedí a integrovaném 
plnìní ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostøedí a o zmìnì nìkterých 
zákonù, kterým se mimo jiné mìní zákon 
è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a o 
zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon 
o ochranì ovzduší), ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, a to zejména z hlediska 
oznamovacích povinností. Ustanovení § 
15 zákona è. 25/2008 Sb. mìní stávající 
znìní § 11 odst. 1 písm. e) zákona o 
ochranì ovzduší, který se týká souhrnné 
provozní evidence a dále  § 19 zákona o 
ochranì ovzduší, který se týká oznámení 
o poplatku. 
Na základì zmìn provedených zákonem 
è. 25/2008 Sb. pøedávají provozovatelé 
zvláštì velkých, velkých a støedních 
zdrojù zneèiš�ování ovzduší údaje 
souhrnné provozní evidence a oznámení   
o  p o p l a t k u  z a  u p l y n u l ý  r o k  
prostøednictvím integrovaného systému 
plnìní ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostøedí. Oznámení se 
provádí zasláním elektronických údajù 
odpovídajících datovému standardu pro 
pøedávání údajù prostøednictvím 
in teg rovaného  sys tému p lnìn í  
ohlašovacích povinností v oblasti 

úèinnosti novely zákona o ochranì 
ovzduší v dostateèném pøedstihu pøed 
poèátkem ohlašovacího období 
zveøejnit, doporuèujeme pøi ohlašování 
poplatkù zpìtnì za rok 2007 rovnìž 
postupovat  následujícími zpùsoby:
   
(1) Zasláním pøíslušným orgánùm 
ochrany  ovzduš í  e l ek t ron icky  
prostøednictvím Centrální ohlašovny 
M Ž P  ( e l e k t r o n i c k á  a d r e s a :  
podatelna@centralniohlasovna.cz) v 
podobì XML souboru, odpovídajícího 
datovému standardu zveøejnìnému pro 
ohlašování za rok 2006. Soubor XML v 
odpovídajícím datovém standardu lze 
vytvoøit vyplnìním údajù aplikace 
IntForm 2007, která je dostupná na 
internetových stránkách Centrální 
o h l a š o v n y  -  

. Doplnìní a 
opravy údajù se zasílají stejnou cestou 
pøes Centrální ohlašovnu.
(2) Zasláním v listinné formì 
pøíslušným orgánùm ochrany ovzduší 
podle vzorù, poskytnutých tìmito 
orgány (souhrnná provozní evidence), 
nebo podle doporuèovaných vzorù 
(oznámení o poplatku). Doplnìní a 
opravy údajù se zasílají shodným 
zpùsobem v listinné formì.
                                              zdroj: Mze

www.centralniohlasovna.cz
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Vratka spotøební danì v roce 2008 Autor: Ludmila Holadová, 
pøedsedkynì pøedstavenstva OAK Most - Teplice

Vzhledem k nejasnostem pøi možnosti uplatnìní vratky spotøební 
danì zemìdìlcùm v roce 2008 podáváme následující výklad.
Pøi uplatnìní nároku na vrácení „zelené nafty“ je nutno vycházet 
z tìchto vyhlášek:

1) Vyhl. è. 48/2008 Sb. ze dne 11.2.2008 o zpùsobu 
výpoètu nároku na vrácení spotøební danì zaplacené v 
cenách minerálních olejù spotøebovaných v 
zemìdìlské prvovýrobì

2) Zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních ze dne 
26.9.2003 ve znìní pozdìjších pøedpisù, zejména 
zákona è. 575/2006

3) Zákon è. 37/2008 ze dne 17.1.2008, kterým se mìní 
zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních

4) Vysvìtlivky AK ÈR – øeditele úøadu Ing. Fantyše – 
zelená nafta – aktuálnì po novele zákona o 
spotøebních daních

5) Informace GØC z 29.2.2008
6) Pokyny k vyplnìní daòového pøiznání k uplatnìní 

nároku na vrácení spotøební danì podle § 57 zák. è. 
353/2003 Sb.

1) Nárok na vrácení spotøební danì vzniká 
právnickým a fyzickým osobám provozujícím zemìdìlskou 
prvovýrobu, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 

odst. 1) písm. b) zákona a v § 45 odst. 2) písm. c) zákona                   
o spotøebních daních a skuteènì je spotøebovaly v zemìdìlské 
prvovýrobì a prokázaly jejich spotøebu.
Jedná se o:
a) minerální oleje - § 45 odst. 1) písm. b) – MOTOROVÁ NAFTA – 
KN 27101941 vzorec je stejný jako v pøedchozím období – skuteènì 
spotøebovaná nafta v litrech x platná sazba spotøební danì uvedená na 
dokladu o prodeji  (v Kè/1000 l). Z tohoto souèinu èiní vratka spotøební 
danì 60% (stejné). Sazba spotøební danì èiní 9.950,-- Kè/1000 litrù.  
b)  minerální oleje - § 45 odst. 2) písm. c) – KN - 38249099 motorová 
nafta obsahující metylester øepkového oleje v souladu s ÈSN 656508                        
– smìsná motorová nafta. Výpoèet nafty stejný – vratka èiní 80%.          
Od 1.3.2008 je podle § 45 odst. 2) písm.. c) – sazba spotøební danì 
6.866,-- Kè/1000 litrù. KN je povinnou náležitostí dokladù o prodeji v 
pøípadì minerálních olejù. Pokud používá daòový subjekt jak naftu 
podle § 45 odst. 1) písm. b), tak i naftu podle § 45 odst. 2) písm. c), musí 
se vypoèítat nárok na vrácení spotøební danì zvláš� za každý použitý 
výrobek.
2) Ruší se roèní normativy spotøeby nafty na 1 ha, které byly v 
minulém období používány podle druhu pozemku!! To by mìlo být 
odbourané. Vratku spotøební danì je možno uplatnit            za 
naftu skuteènì spotøebovanou v zemìdìlské prvovýrobì!
3) Zpùsob a podmínky vedení dokladù a evidence o nákupu a 
spotøebì nafty - § 2 vyhl. è. 48/2008 Sb. Evidence musí obsahovat:
a)  Skuteènì nakoupené množství nafty a jejich skuteèné spotøebì 
v zemìdìlské prvovýrobì za zdaòovací období
Skuteènì nakoupené množství nafty – evidence stejná jako dosud – 
viz pøíloha. Údaje o množství nakoupené nafty se evidují èasovì podle
jednotlivých dokladù o prodeji a náležitosti jsou stanoveny  § 57 odst. 
9) zákona (pøikládám – je stejné jako dosud).



K tomuto výkazu nákupu nafty za mìsíc musí být pøipojeny
stejnopisy dokladù o prodeji a musí být podepsány osobou
odpovìdnou za daòový subjekt za odebrání nafty.
b) Prokazování spotøeby nafty použité v zemìdìlské 

prvovýrobì
Prokazuje se úèetními doklady podle zákona è. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví.
Mìsíèní pøehled musí obsahovat:
- nákup nafty (v litrech)
- spotøeba nafty (v litrech)
- místo spotøeby (k.ú.)
- druh vykonávané práce
Spotøeba se uvádí souhrnnou položkou zvláš�, podle
druhu použité nafty. Podle vyhl. è. 48/2008 Sb. už se tedy
nemusí uvádìt druh použitého stroje,  è. pozemku, ha       
a normativy.
c) Prokazování výmìry obhospodaøovaných pozemkù
pøehled o výmìøe obhospodaøovaných zemìdìlských
pozemkù se prokazuje dokladem z evidence využití
zemìdìlské pùdy podle uživatelských vztahù § 57 odst. 6)
písm. d) zák. (LPIS). Každý si mùže vyjet z portálu
„FARMÁØ“ podle svého kódu vydaného pøíslušnou ZA  a
nechat potvrdit na ZA. Podle § 57 odst. 7) se skuteènosti o
obhospodaøovaných pozemcích prokazují pøi prvém
uplatòování nároku na vrácení danì. To znamená, že pokud v
roce 2008 nedošlo ke zmìnì výmìry obhospodaøované pùdy

oproti pøedchozímu roku, nemusí se na CÚ výmìra pùdy
pøedkládat. Dojde-li k jakékoliv zmìnì, musí být v daòovém
pøiznání za pøíslušné zdaòovací období pøiložen doklad o této
zmìnì.
4) Nárok na vrácení spotøební danì vzniká dnem
úèinnosti vyhl. è. 48/2008 Sb., tj. od 20.2.2008.
Doporuèujeme všem zemìdìlcùm, aby pro jednodušší
dokladování nároku použili nový výpoèet od 1. bøezna 2008.
Nárok na vrácení spotøební danì dle této vyhlášky se uplatní
poprvé v daòovém pøiznání podaném v dubnu 2008 za
zdaòovací období bøezen 2008.
5) Nový výkaz k uplatnìní nároku na spotøební danì è.
25553 GØC bude vydán v prùbìhu mìsíce bøezna 2008 zde
budou vyplòovány jen tyto údaje: 

- výmìra pozemkù v ha
- množství spotøebovaných PHM v litrech
- sazba v Kè/1000 l
- nárok na vrácení SD
- èíselné oznaèení vybraných výrobkù

6) Nárok na vrácení spotøební danì, který vznikl pøede 
dnem úèinnosti vyhl. è. 48, se uplatòuje podle 
dosavadních právních pøedpisù, tj. vè. normativù.

7) Pokud dojde k nìjakým novým skuteènostem k této 
problematice, budeme Vás neprodlenì informovat.

Tento výklad k vrácení spotøební danì u „zelené nafty“ byl 
konzultován s GØC.

 
 

DRUH NAFTY ..........................................

èíslo dokladu - 

faktura

úèetní 

doklad

množství                      

( l )

množství                          

( l )

místo spotøeby                         

(k.ú.)
druh vykonávané práce

Odpovìdná osoba: ..................................................

VÝKAZ NÁKUPU A SPOTØEBY NAFTY V ZEMÌDÌLSKÉ PRVOVÝROBÌ 

SPOTØEBA NAFTY

Zùstatek

MÌSÍC ............................... 2008

CELKEM

zùstatek z pøedchozího mìsíce

datum

NÁKUP NAFTY
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Okres Pardubice
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       Okres Pardubice ve své dnešní podobì vznikl jako 
územní a správní celek v roce 1960 slouèením pøevážné èásti 
území ètyø tehdy rušených okresù: Holice, Pardubice-mìsto, 
Pardubice-okolí a Pøelouè. Svojí rozlohou 889 km2 je 
nejmenším okresem v kraji, na jeho území se podílí 19,7 %. 
Zemìpisnì je pardubický okres situován zhruba ve støedu 
východoèeského regionu, pøevážnì v Polabské nížinì. 
Nejnižším bodem je místo, kde øeka Labe opouští území okresu 
v nadmoøské výšce kolem 200 m. Západní èást okresu pøechází 
nízkou pahorkatinou do oblasti Železných hor, kde se u obce 
Holotín nachází nejvyšší bod 398 m n.m. Východní èást 
pøechází do podhùøí Orlických hor. Prùmìrné roèní srážky se 
pohybují kolem 625mm a prùmìrná roèní teplota kolem 9 °C. 
      Pùdní podmínky jsou rozdílné. Podle hlediska zaøazení 
zemìdìlské pùdy  - oblast obilnáøská a øepaøská,  má okres 
teoreticky nejlepší pøedpoklady v kraji pro intenzivní 
zemìdìlskou výrobu. Podle zrnitosti jsou  však tyto pùdy 
zaèlenìny tak, že 42% je pùd lehkých , 24% pùd tìžkých a z 
toho 20% extrémnì tìžkých. Oblast Pardubicka má znaènou 
èást písèitých pùd  , naopak oblast Holicka a èásti Pøelouèska 
tìžké pùdy (vteøinové). To je pøíèinou problémù a ztrát 
zemìdìlcù v rostlinné výrobì v období nedostatku nebo 

nadbytku srážek. Proto je Pardubicko nazýváno pohranièím 
Polabí. Tomu odpovídají také výnosy rostlinných komodit.
     Nejvýznamnìjším vodním tokem celého okresu je øeka Labe 
s levostrannými pøítoky – øekou Chrudimkou (vlévá se do Labe v 
Pardubicích) a Louènou (do Labe ústí nedaleko Sezemic). Díky 
vhodným terénním podmínkám a bohatosti krajiny 
pardubického Polabí na vodní toky zde byla již od konce 15. 
století vystavìna øada rybníkù. Ty dnes spolu s ostatními 
vodními plochami zaujímají 2 456 ha, což pøedstavuje nejvyšší 
podíl mezi okresy Pardubického kraje. Nejrozlehlejší vodní 
plochou je Bohdaneèský rybník (158 ha), který byl vyhlášen 
národní pøírodní rezervací a pøedstavuje již pouze zbytek kdysi 
velké rybnièní soustavy z období 15. a 16. století. Dominantou 
rybnièní sítì je umìle vybudovaný Opatovický kanál s délkou 33 
km zaèínající u Opatovic nad Labem a ústící do Labe u Semína. 

      Okres Pardubice tvoøí celkem 186 katastrálních území, 
z toho 4 jsou zaøazeny do LFA . Zemìdìlská výroba je zamìøena 
na rostlinnou a živoèišnou výrobu. Zhruba ètvrtina plochy 
okresu je pokryta lesy. Souvislý lesní porost je pøedevším na 
severovýchodním okraji a dále v jihozápadní a západní èásti 
okresu. 

 
Rok 

Celková 
rozloha 
ha 

Zemìdìlská 
 pùda 
ha 

Orná 
pùda / % 
ze z.p. 

Zahrady  
a ovocné 
sady 

TTP Lesní pozemky/ 
% z celkové 
výmìry 

Vodní plochy/ 
% z celkové 
výmìry 

2001 88 899 
% 

53 806 
60,5 

44 313 
82,3 

2832 
5,3 

6 661 
12,4 

22 448 
29,6 

2 455 
7 

2005* 88 899* 
% 

41 447* 
46,6 

36 977* 
89,2 

     

 

*  Výsledky strukturálního šetøení ÈSÚ v zemìdìlství,  v roce 2005.  

Vývoj struktury rostlinné výroby :

Porovnání výmìr v okrese

Plodina 1988 1993 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
Obiloviny 23 021 21 

705 
23 155 23 

544 
19 
060 

19 
993 

19 832 18 477 18 809 

Øepka 402 1 497 3 520 5 089 4 084 4 833 4 449 4 403 5 470 
 Vývoj výnosù (t/ha) :

P lo d in a  2 0 0 0  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  
O b i lo v in y  3 ,7 4  3 ,8 7  5 ,4 8  4 ,8 4  4 ,3 1  4 ,5 4  
Ø e p k a  2 ,3 6  2 ,1 8  3 ,8  3 ,0 9  2 ,9 6  2 ,9 7  
 Vývoj stavù zvíøat  :

       Stavy chovaných hospodáøských zvíøat kopírují situaci v rámci ÈR. Nejrazantnìji v minulém období poklesly stavy skotu, 
pøevážnì vlivem  pádu  mlékárny MILPA Pardubice a nízkých výkupních cen v minulých letech. Stavy prasat klesají zejména v 
souèasném období. V užitkovosti skotu dosahují zemìdìlci velmi dobrých výsledkù stejnì tak jako podniky zamìøené na chov prasat a 
drùbeže. 
       Za rok 2007 je prùmìrná užitkovost v okrese  8 103 kg mléka , v ÈR 7 155 kg.
Podniky v okrese s nejvyšší mléènou užitkovostí v KU za rok  2007:

1. Zemìdìlská spoleènost Ostøetín a.s.  11 062  kg    plemeno Holštýn, na 4 místì v rámci ÈR v kategorii poètu laktací 401 a více
2. ZEAS,a.s. Pod Kunìtickou horou    10 770  kg    plemeno Holštýn, na 3 místì v rámci ÈR v kategorii poètu laktací 201 – 400

Pro porovnání Ø plemene Holštýn - KU v roce 2007 za ÈR 8 500 kg
3. Miloslav Èerný (SHR), Rokytno           8 132  kg       plemeno Montbeliarde 

Pro porovnání Ø èervenostrakatého skotu  - KU v roce 2007 za ÈR  6 300 kg.

Okresní agrární komora má celkem 79 èlenù v této struktuøe:

Zemìdìlci 
právnické osoby 

Zemìdìlci SHR Podniky služeb a 
ostatní 

17 49 13 
 

Èlenem OAK Pardubice je také Národní høebèín Kladruby 
st.p., který je naší národní kulturní památkou. Èlenové 
OAK hospodaøí cca na 70 % výmìry okresu. Pøedstavenstvo 
OAK Pardubice je složeno z 5ti zástupcù podnikù , 5ti SHR a 
3 zástupcù podnikù služeb.Pøedsedou pøedstavenstva je 
ing.Josef Štìpanovský (SHR).

Autor:  Ing. Jarmila Vlasáková, 
ø ed i t e l ka  AK Pardub ice



Èinnost úøadu OAK Pardubice
       Mimo základních èinností úøadu, které vyplývají ze 
statutu agrárních komor, se již tøetím rokem vìnujeme 
poradenské èinnosti pro èleny OAK Pardubice. Akreditaci 
poradce získala ing. Monika Michalcová, která v rámci 
dotovaného poradenství poskytuje zemìdìlcùm poradenskou 
službu. Mimo to zpracovala témìø 30 havarijních plánù pro 
podniky i soukromé zemìdìlce. Poskytuje konzultace i pomoc 
pøi zpracování evidence hnojení a evidence použití 
chemických pøípravkù. Èlenové se mohou na úøad obracet 
také s požadavky na zpracování projektù na využití finanèních 
prostøedkù z Programu rozvoje venkova. Nìkolika èlenùm 
byly projekty  zpracovány,  nìkolika poskytnuty  konzultace.

Pardubiètí zemìdìlci našli oporu v odbytových 
družstvech - „Jsme pøíkladem ve sdružování  

pro ostatní“
     Pardubiètí zemìdìlci -  po zkušenostech z ukonèením 
provozu pardubické mlékárny ( kde zemìdìlci pøišli cca o100 
miliónù korun za mléko), pozitivnì zareagovali na výzvu 
Agrární komory ÈR, rozhodli se sdružit a založili odbytové 
družstvo. Spolu s ostatními okresy bývalého Východoèeského 
kraje vytvoøili silnou divizi MLECOOPu a zaèali spoleènì 
obchodovat s mlékem. V souèasné dobì pro své èleny velmi 
úspìšnì nakupují i potøebné komodity. V okrese se  dokázali  
dohodnout témìø všichni, bez rozdílu forem hospodaøení. 
Veškeré administrativní záležitosti pøi založení zajistil úøad 
OAK Pardubice. Pøedsedou pøedstavenstva Vè divize 
MLECOOPu je od samého poèátku Ing. David Novák, SHR 

hospodaøící na statku v Uhersku na Pardubicku.  V souèasné 
dobì èeká MLECOOP - ÈR úkol,  pøesunout dennì navíc 500 
000 litrù mléka do zahranièí, aby se pøedešlo poklesu 
výkupních cen za mléko z dùvodu souèasného nárùstu výroby 
mléka v ÈR.
      V roce 2000 bylo na základì požadavku nìkterých èlenù 
OAK v Pardubicích založeno Odbytové a hospodáøské 
družstvo Pardubice (OHD), do kterého se zpoèátku sdružili 
zemìdìlci okresu Pardubice a Chrudim. Veškerou 
administraci se založením a rozbìhem èinnosti zajistil úøad 
Okresní agrární komory v Pardubicích.     
    Od roku 2001 má v Pardubicích sídlo družstvo  Agroodbyt, 
které sdružuje odbytové organizace.  Poskytuje èlenùm 
poradenství o obchodování a zajiš�uje také odbyt komodit. 
Odbytová družstva nejsou mezi sebou rivaly. Výsledkem je  
stav, kdy zemìdìlci mají již dnes jasnì stanovené ceny za 
komodity. Zejména øepky, sladovnického jeèmene a ostatních 
obilovin. Je to velmi dùležité proto, aby o žních nedošlo k 
rozkolísání cen tìchto produktù. Dosahované ceny 
odbytových družstev jsou tak až o 5% vyšší než jaké by dosáhli 
samostatnì, u nakupovaného zboží je to až o 10%. V 
Pardubicích má od roku 2004 sídlo také družstvo Centroodbyt, 
národní odbytové družstvo. 
     Na závìr si dovolím neskromnì tvrdit, že poèet odbytových 
družstev v Pardubicích není náhodou. Jsme pøíkladem pro 
ostatní, jen poèet následovníkù vázne. Spoleènì obchodovat 
lze velmi úspìšnì a založit odbytové družstvo není vùbec 
složité a nákladné. Staèí jen, aby èást zemìdìlcù založit 
družstvo chtìla a ostatní se pøidali.  

Odbytové a hospodáøské družstvo Pardubice                           Autor: Ing. Vítìzslav Novák

Odbytové a hospodáøské družstvo (OHD) Pardubice vzniklo v roce 2000 s hlavním cílem pomoci všem èlenùm družstva k 
dosažení co nejlepších ekonomických výsledkù.
Dnes má OHD 80 èlenù ,  19 právnických a 61 fyzických osob. Èlenové mají od   25 ha do 4000 ha zemìdìlské pùdy. Èlenská 
základna je pøevážnì z okresu Chrudim a Pardubice, také je nìkolik èlenù z okresu Svitavy a Hradec Králové.
Nejvyšší orgánem družstva je èlenská schùze, kdy každý èlen má 1 hlas.
Mezi èlenskými schùzemi øídí družstvo pøedstavenstvo. Od založení družstva  je pøedsedou pøedstavenstva Ing. František 
Mikan a výkonnou funkci øeditele vykonává od roku 2007 Ing.Vítìzslav Novák. Družstvo sídlí na adrese: B. Nìmcové 2625, 
530 02 Pardubice
Hlavní èinností družstva je obchod s rostlinnými komoditami èlenù , nákup nafty, minerálních  olejù a chemie (pesticidù) pro 
èleny OHD. V menším množství nakupuje družstvo krmné doplòky, topné oleje a prùmyslová hnojiva. Také zabezpeèuje pro 
èleny informaèní základnu (nejen cenovou) a právní služby.
Tržby se roènì pohybují ve výši cca 400 mil. Kè. Roènì je prodáno 40 tis. tun obilovin a olejnin. Naopak èlenové 
prostøednictvím družstva nakoupili cca 4,5 mil. litrù nafty a asi za 70 mil. Kè chemických prostøedkù na ochranu rostlin.
V posledním roce OHD Pardubice navázalo spolupráci i s podniky-neèleny pøevážnì ze severních oblastí republiky a dále 
družstvo pomáhá pøi nové organizaci sousedního OHD Kolín.

Úloha CENTROODBYTu na trhu s èerveným masem
Vznik CENTROODBYTu byl inspirován doslova tragickou 
situací v oblasti chovu prasat, kdy farmáøské ceny byly 
dlouhodobì pod výrobními náklady a chovatelé vážnì 
zvažovali chov a výkrm prasat opustit. Ústøedním motivem 
bylo ustavit jednotnou a silnou organizaci výrobcù a 
producentù vepøového masa, která bude zprostøedkovanì 
pùsobit na trh a bude dùstojným partnerem zpracovatelù. 
V listopadu 2003 založilo šest odbytových organizací družstvo, 
které bylo 21. kvìtna 2004 zapsáno do obchodního rejstøíku. V 
roce 2004 do CENTROODBYTu pøistoupila další 3 odbytová 
družstva. Bylo rozhodnuto, že základním posláním družstva 
bude poskytování marketingových služeb, monitoring 
tuzemského a zahranièního trhu s prasaty a pozdìji i skotu, s 
distribucí pro širokou chovatelskou veøejnost, s cílem pøispívat 
k regulaci domácího trhu.  K tomu bylo nutno navázat kontakty 

s našimi i zahranièními marketingovými a obchodními firmami 
i zahranièními zpracovateli. V neposlední øadì byl stanoven i 
støednìdobý úkol - zpracovat marketingovou studii o vepøovém 
mase na období let 2007-2013. K tomuto úèelu jsme iniciovali 
vznik odborného týmu, jehož souèástí jsme byli i my. Díky 
vstøícnému postoji MZe ÈR byla formou Situaèní a výhledové 
zprávy v listopadu 2006 vydána studie s názvem „Trendy ve 
vývoji produkce a spotøeby vepøového masa vèetnì odhadu do 
r.2013“.  
Od bøezna 2004 zaèal CENTROODBYT vydávat tzv.Aktuální 
informace (AI) pro chovatele.  Zpoèátku nahodile a podle 
potøeby, pozdìji systematicky. Nakonec se vydávání AI ustálilo 
na týdenní frekvenci s prohlubujícím se obsahem, vždy ve 
ètvrtek, a sloužilo pøedevším jako podklad pro prvovýrobce pøi 
následných cenových jednáních se zpracovateli. Informace 
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jsme zveøejòovali na našem webu zdarma  Prùmìrný poèet 
respondentù postupnì narostl až na 700 týdnì. Na webovou 
stránku CENTROODBYTu se kromì producentù èerveného 
masa napojili i zpracovatelé a nìkteré øetìzce. Informaèní tok 
sílil o další rozbory, analýzy, informace a doporuèení. Aktuální 
informace CENTROODBYTu zaèal publikovat Zemìdìlský 
týdeník a týdenní pøehledy a porovnání cen jateèních prasat a 
skotu týdnì zveøejòuje i Zemìdìlec. Protože se však stávalo 
èím dál vìtším problémem udržení vyrovnaného rozpoètu, 
zmìnili jsme zpùsob distribuce. Informace jsme zpoplatnili a 
zasíláme je zájemcùm elektronicky. 
Èasový vývoj vygeneroval 2 základní obory èinnosti 
CENTROODBYTu  a to:

· marketingové služby pro èleny, pøidružené 
organizace automaticky zdarma a pro chovatele a 
další zájemce za úplatu. Rozlišujeme dvì formy – 
týdenní AI na základì objednávky (500,- Kè/mìsíc) 
a na základì uzavøené Smlouvy o poskytování 
marketingových služeb (15.000,- Kè/rok) 
poskytujeme nadstandardní informaèní tok.

 
· klasická obchodní èinnost pro pøidružené 

organizace, pøípadnì další chovatele, èi èlenské i 
neèlenské odbytové organizace. CENTROODBYT 
zabezpeèuje i pøímé zahranièní obchody, což pøi 
prùmìrné marži okolo 0,7 % umožòuje dosáhnout 
lepších realizaèních cen pro chovatele, než u jiných 
obchodníkù s dobytkem. Prùmìrný roèní obrat 
samotného družstva se pohybuje okolo 200 mil.Kè, s 
roèním objemem obchodu pøes 7.000 tun jateèného 
skotu a prasat. V souèasné dobì je pøidruženo 17 

zemìdìlských prvovýrobcù. CENTROODBYT 
vèetnì èlenù zobchodují roènì celkem cca 63 tis.tun 
prasat a pøes  4 tisíce tun skotu. Tato èinnost se pro 
nás stala nejvýznamnìjším zdrojem finanèních 
prostøedkù. Bohužel však se poèet pøidružených 
organizací snižuje, protože nìkteré z nich díky 
záporné bilanci ukonèili výkrm prasat a další splnili 
povinnou tøíletou lhùtu, stanovenou jako podmínku 
pro poskytnutí dotací. Rozpoètové výpadky dotují 
èlenská odbytová družstva a to nejde do nekoneèna. 
V ÈR je v souèasné dobì evidováno více než 5.000 
chovatelù prasat a pøes 25.000 producentù skotu. 
Každým rokem si však objednávají Aktuální 
informace, èi uzavírají Smlouvu o poskytování 
marketingových služeb pouze desítky subjektù. 
Pøitom jsme si ovìøili, že tìmito materiály disponují 
chovatelé, zpracovatelé a další instituce v øádu 
stovek až tisícù. Pøíèinou je to, že jednotliví 
respondenti porušují závazek, že informace nebudou 
poskytovat tøetím osobám a vzájemnì si je 
pøeposílají. Proto na Vás apelujeme, abyste 
využívali náš informaèní zdroj za úplatu a tím 
umožnili naši další existenci. Bohužel se nedá 
exaktnì vyèíslit ekonomický pøínos èinnosti našeho 
družstva pro producenty. Víme, že i Vaše 
ekonomická situace producentù èerveného masa je 
složitá, ale jsme pøesvìdèeni, že z pohledu Vašich 
vynaložených celkových roèních nákladù jsou 
uvedené èástky za služby CENTROODBYTu 
zanedbatelné.

A co na závìr ?  Právì pomalu konèí další cyklická celosvìtová krize v chovu prasat. Proto je tøeba vyjádøit úctu a obdiv tìm 
chovatelùm, kteøí stále pøes neuvìøitelné ztráty vepøové ještì vyrábìjí. K této problematice se nehodláme široce vyjadøovat, protože 
naše názory zveøejní týdeník Zemìdìlec v rubrice „Téma týdne“ v dubnu letošního roku. Je však tøeba pøipomenout, že i náš trh 
ovládají øetìzce. Jedinou obranou chovatelù je sdružování do odbytových organizací a ty by mìla zastøešit národní odbytová 
organizace. Tím se posílí pozice chovatelù na trhu. V souèasné dobì existuje v ÈR okolo padesátky odbytových organizací s 
èerveným masem, èleny CENTROODBYTu je 9. Naproti tomu. ve Francii zaèalo intenzivní spojování do odbytových družstev, 
jejichž èleny jsou chovatelé, zpracovatelé, pøepravci, obchodníci a participovat zaèínají i penìžní ústavy. Takové giganty zaèínají mít 
i nadnárodní statut. Škoda, že u nás neprobìhla restituce døívìjších Hospodáøských  družstev, které mìly již tenkrát podobnou 
strukturu. ! CENTROODBYT  - národní odbytové družstvo
                               Pardubice, Zelené Pøedmìstí, Boženy Nìmcové 2625, PSÈ 530 02

Autor: Ing.Pavel Krejèík, CSc., øeditel

Metodická pomùcka je urèena právnickým a fyzickým osobám 
podnikajícím v zemìdìlství pro lepší orientaci v množství 
zákonù v  oblasti bezpeènosti práce a ochrany zdraví pøi práci.
     Nelze s ní operovat  a odkazovat se na ni pøi øešení 
problematiky bezpeènosti práce pøi soudních jednáních, 
protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy zákonù a 
vyhlášek. Jedná se pouze o výbìr nejdùležitìjších oblastí a 
paragrafù. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonù, 
naøízení a vyhlášek  v bìžné praxi.
    Podle statistických údajù ÈSÚ za období leden až prosinec 
2006 došlo v oborech zemìdìlství, myslivost, lesní 
hospodáøství, rybolov celkem k 5072 pracovním úrazùm pøi 
prùmìrném poètu 115 669 nemocensky pojištìných. Èetnost 
vzniku pracovních úrazù na 100 pojištìncù dosáhla výše 4, 
38%. Pro srovnání: v ÈR pøi prùmìrném poètu 4 497 033 
nemocensky pojištìných vzniklo celkem 82 296 pracovních 
úrazù, èetnost vzniku pracovních úrazù na 100 pojištìncù tak 
dosáhla výše 1, 83% (zdroj: ÈSÚ, sestava è. 22, tab.1).  Z toho 
vyplývá, že ve vyjmenovaných oborech podle statistických 

údajù je èetnost vzniku pracovních úrazù více než 
dvojnásobná než èiní prùmìr ÈR! Dále bylo spoèítáno, že 1 
smrtelný pracovní úraz stojí naši spoleènost pøibližnì 8 
milionù korun a celkové náklady na pracovní úrazy se 
pohybují v ÈR roènì okolo 25 miliard korun.
        Je to hodnì nebo málo? Mùžeme tuto statistiku v oblasti 
pracovních úrazù ovlivnit? To jsou otázky, které napadnou 
každého pøi pøeètení uvedených statistických údajù. Vždy� 
veškerá èinnost v oblasti bezpeènosti práce je smìøována k 
tomu, aby k pracovním úrazùm vùbec nedocházelo. Kde jsou 
pøíèiny takové vysoké èetnosti vzniku pracovních úrazù?
        Ze zkušeností víme, že za nìkteré pracovní úrazy mohou 
zamìstnanci i vlastní nedbalostí, rizikovým jednáním pøi 
pracovní èinnosti, ale za podstatnou èást zodpovídají i 
zamìstnavatelé pøi neplnìní nároèných úkolù v oblasti 
bezpeènosti práce. Na nepøíznivé statistice pracovních úrazù 
se podílí v nìkterých pøípadech nedostateèná informovanost.
       Zvláštì malé firmy se v dnešní spleti právních pøedpisù 
nedokáží samy orientovat. Prostudovat všechny paragrafy 

                           Pøíruèka hodnocení bezpeènosti práce Autor:  kolektiv metodikù ÚZPI
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právních pøedpisù, dalších pøedpisù a novel je prakticky 
nemožné. Na nedostateèné informovanosti se podílí i to, že 
pøedpisù je pøíliš, neustále se mìní provádìnými novelami. 
Každý Vám urèitì potvrdí, že oblast bezpeènosti práce a otázek 
souvisejících s ní, je velmi široká. Sledování zmìn v této 
oblasti je velmi nároèné. Podstatné zmìny v pøedpisech, 
napøíklad zákon è. 262/06 Sb. - Zákoník práce, aplikace 
provádìcích naøízení vlády do praxe, vyžadují èasto odbornou 
pomoc odborníkù na danou oblast - poradcù.
         Je možné vyšší informovaností a pøijímáním následných 
preventivních opatøení v podnikatelské sféøe pøedcházet 
vzniku úrazù? Naše odpovìï zní jednoznaènì – ano!
         Vždy platí: pokud dùležité informace nezískám, mohu 
uèinit jako podnikatel z nedostateèné neinformovanosti špatné 
rozhodnutí. Tím si však bohužel musím nést následky za své 
špatné rozhodnutí. V nìkterých pøípadech špatné rozhodnutí v 
oblasti bezpeènosti práce má za následek vznik závažného 
pracovního úrazu, pøípadnì i smrt zamìstnance.        

       V lepším pøípadì, pokud není zpùsoben pracovní úraz, 
skonèí špatné rozhodnutí z dùvodu nedostateèné 
informovanosti po kontrole orgány inspekce práce za 
prokázaný správní delikt v uvozovkách „pouze“ udìlenou 
vysokou pokutou.
        Snahou èinnosti týmu pracovníkù UZPI, metodikù bylo 
zvýšit základní informovanost zemìdìlské odborné veøejnosti 
vydáním souboru checklistù se znìním právních pøedpisù v 
oblasti bezpeènosti práce. Tento soubor checklistù je složený 
pouze ze základních právních pøedpisù v oblasti bezpeènosti 
práce, které musí jednoznaènì znát každý, kdo chce a má 
snahu øešit oblast bezpeènosti práce.
          Naším hlavním cílem je zvýšit základní informovanost v 
oblasti bezpeènosti práce a vìøíme, že práce našich metodikù 
setká pøispìje nemalým dílem ke zvýšení informovanosti. 
Autoøi, tým metodikù, chtìjí tak pøispìt pøedevším ke snížení 
vysoké èetnosti vzniku pracovních úrazù v zemìdìlství a v 
lesnictví.
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P ø í r u è k u  v  e - p o d o b ì  n a j d e t e  n a  a d r e s e :
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/Checklisty_BOZP_250208.xls

Katastrální mapy na internetu
Na webu Èeského úøadu zemìmìøického a 
katastrálního (ÈÚZK) budou  bezplatnì 
zpøístupnìny katastrální mapy celé Èeské republiky. 
Máte na domì hypotéku? Byla na nìj uvalena 
exekuce? Je památkovì chránìn? Cokoliv z toho 
mùže bez potíží kdokoliv zjistit nìkolika kliknutími 
myší. Na webu Èeského úøadu zemìmìøického a 

katastrálního (ÈÚZK) budou bìhem pøíštího týdne bezplatnì 
zpøístupnìny katastrální mapy celé Èeské republiky. Nový 
vyhledávací systém výraznì zjednoduší pøístup k detailním 
údajùm o nemovitostech a potažmo i jejich majitelích. 
Napøíklad o pražské Katedrále sv. Víta, vedené pod 
parcelním èíslem ètyøi v katastru Hradèany, lze zjistit i to, že 
na chrám je podána "žaloba na urèení vlastnického práva". 
Ta souvisí s letitým sporem státu a církve o tuto památku. 
V systému, který web poskytoval pùvodnì, bylo nutné k 
vyhledávání znát alespoò èíslo popisné nemovitosti nebo 
èíslo katastrálního území. Nyní se staèí proklikat ke 
konkrétnímu domu èi pozemku skrz obrázkové detailní 
mapy Èeské republiky, což je mnohem pøehlednìjší. 
K dispozici jsou i ortofota - fotografie území z výšky, do 
nichž jsou zakresleny hranice pozemkù a jejich èísla. 
Novinkou jsou i informace o památkové ochranì nebo 
omezeních vlastnického práva. 
Ostrá verze bude dostupná na , 
testovací režim zaèal už 3. bøezna. Textové vyhledávání 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

všech katastrálních údajù bude k dispozici i pøes mobilní 
telefon. 
Mapy, které budou na webu zveøejnìny bìhem pøíštího 
týdne, nejsou plnì digitalizované - nebo alespoò ne všechny. 
Jde, jak uvádí zemìmìøièský a katastrální úøad, o "orientaèní 
mapy parcel", o jakési rastry. "Plnì digitalizovány jsou 
zatím katastrální mapy šestatøiceti procent èeského území," 
øíká Jaroslav Gall z úøadu. 
Podrobná data nejsou v mapách, ale ve druhé, "vyhledávací" 
èásti nového systému. Ten chrání soukromí jen tím, že 
neumožòuje hledat podle jména majitele parcely èi domu 
nebo jeho adresy. Hledání v systému je jinak snadné, 
vylepšit by jej mìla ještì koneèná digitalizace katastrálních 
map, která má být hotová do roku 2015. 
Digitalizace by mohla zajistit rovnìž rychlejší aktualizaci 
úøední databáze: momentální mapové rastry se základními 
údaji jsou podle Galla aktualizovány jednou za ètrnáct dní. 
Zájem o katastrální informace on-line je rok od roku vìtší. V 
roce 2004, kdy byla spuštìna první veøejná verze databáze, 
zaznamenala necelé tøi miliony pøístupù, v roce 2007 
informace na portálu hledalo už osm milionù lidí. 
Data získaná z bezplatného systému na webu nemají nijak 
nahrazovat výpisy z katastru nemovitostí. Ty je za poplatek 
možné získat na poboèkách Katastrálního úøadu nebo na 
terminálech Czech Pointu. 
Výpisy z katastru jsou podle pøedbìžných statistických 
údajù druhým nejžádanìjším typem listin, které lidé pøes 
Czech Point poøizují. Nejèastìji je zájem o výpisy z trestního 
rejstøíku. Zdroj: Hospodáøské noviny

 P  zemìdìlce východoèeského regionu a tøí sousedních okresù pøipravujeme 

36. POLNÍ KÁZÁNÍ NA  LITOMYŠLSKU. 
Pøedpokládá se min. 100 úèastníkù. Tato forma poradenství má letitou tradici a vysokou návštìvnost. Akci plánujeme na 
ètvrtek 12. èervna 2008, jak již bylo uveøejnìno v Kalendáøi odborných zemìdìlských akcí v ÈR pro rok 2008. Oficiální 
pozvánku budeme rozesílat koncem mìsíce kvìtna. Prosím, vìnujte tomuto termínu náležitou pozornost, 
zejména pak pokud hodláte organizovat vlastní akci pro Vaši zemìdìlskou veøejnost.                          
                 Tìšíme se na úèast                         Ing. Jiøí Dostál, CSc., organizaèní garant

Poøadatel: AGROEKO spol. s r. o., Zemìdìlská 1004, 564 01 Žamberk

ro
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Pøedstavujeme: Støední škola zahradnická Litomyšl
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 Støední škola zahradnická Litomyšl 
(SŠZa) pùvodnì vznikla jako souèást Støední 
zahradnické školy Kopidlno, od které se oddìlila 
v roce 1990. Dnes je jedinou zahradnickou školou 
v Pardubickém kraji. Za poslední roky se poèet 
tøíd a studentù školy zvýšil na ètyønásobek 
pùvodního poètu. V souèasnosti zde studuje 450 
studentù v sedmnácti tøídách (vèetnì menších tøíd 
pro handicapované žáky) z témìø celé Èeské 
republiky. 

SŠZa Litomyšl nabízí ètyøleté maturitní 
studium na Støední škole a tøíleté studium na Støedním odborném 
uèilišti a Odborném uèilišti. Škola nabízí obory zamìøené na 
vazaèství a aranžování kvìtin, zahradní architekturu a ekologii. 
Žáci si postupnì osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti 
ze všech zahradnických oborù ( zejména kvìtináøství, sadovnictví, 
ovocnictví a novì i vinaøství), v oblastech množení, výsadby, 
ošetøování, hnojení a ochrany rostlin. Osvojí si také základy 
navrhování a  realizace sadovnických úprav, interiérové výzdoby, 
floristiky a vazaèství.

Teoretická výuka probíhá ve školní budovì, která se 
nachází nedaleko centra Litomyšle v tìsném sousedství Smetanova 
domu. V souèasné dobì je prùbìžnì rekonstruována a opravována, 
aby co nejlépe vyhovovala stoupajícím požadavkùm pro výuku. 
Budovy praktického vyuèování a domova mládeže jsou  výraznì 

novìjší a nachází se v tìsné blízkosti Okrasných a 
ovocných školek Litomyšl. 

Praktická výuka probíhá z èásti na 
vlastních pozemcích, které se nacházejí v areálu 
školy èi bezprostøedním okolí, kde jsou cvièné 
záhony, skleníky a èást pozemkù je vìnována tzv. „ 
Zelené uèebnì“. Další èást praktické výuky 
probíhá ve výrobních závodech, zahradnictvích, 
kvìtinových síních, výzkumných ústavech, 
botanických zahradách, zámeckých parcích, které 
jsou smluvními partnery školy. Žáci mají zajištìné 

stravování využitím sousedící školní jídelny, která je pøímo v areálu 
školy. Pro zájemce škola poskytuje ubytování na domovech 
mládeže.

Vedle teoretické a praktické výuky škola organizuje 
zájmové kroužky, zájezdy na kulturní akce a odborné exkurze a 
výstavy. Kromì dnes již tradièní Vánoèní výstavy SŠZa v loòském 
roce uspoøádala také Kvìtinovou show na zámku v Litomyšli, nebo 
výstavu vazeb na zámku v Moravské Tøebové. Pro podporu 
ekologické výchovy veøejnosti poøádá škola každý rok v Litomyšli 
Den Zemì.  Žáci se též úèastní rùzných floristických výstav a 
soutìží. SŠZa se také velice aktivnì zapojuje do projektù zahranièní 
spolupráce , v souèasné dobì je navázáno partnerství se ètyømi 
partnerskými školami v zemích Evropské unie (Francie, Itálie, 
Polsko a Slovensko). Autor: Ing.Václav Slepièka, zástupce øeditele, SŠZ Litomyšl

Naše spoleènost Vám nabízí 
zpracování projektù dle 
Pravidel, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ÈR na období 2007-2013. 

                 

Termíny podání žádostí:
*)  10.06. až 30.06.2008
**)  6.10. až 24.10.2008
***) Kontinuální pøíjem 

OSA I.
1.2.1. Lesnická technika:**) poøízení strojù….
1.2.2. Technické vybavení provozoven:**)výstavba provozu 
pro zpracování lesnických produktù, rekonstrukce a 
modernizace provozu pro zpracování lesnických produktù, 
technologie pro zpracování lesnických produktù,technologie 
na zpracování a využití biomasy pro energetické a jiné 
úèely,nákup budovy a pozemku, stroje a zaøízení pro 
vnitropodnikovou dopravu materiálu….
1.2.3. Lesnická infrastruktura:**)výstavba lesních cest vèetnì 
souvisejících objektù,opravy lesních cest vèetnì souvisejících 
objektù,výstavba a opravy objektù lesotechnických meliorací v 
lesích,výstavba a opravy retenèních vodních nádrží,výstavba 
ostatních zaøízení upravující vodní režim v lesích….
1.3. Pøidávání hodnoty zemìdìlských a potravináøských 
produktù :*)podpora výkonnosti  zpracovatelských 
podnikù,rozvoj  nových odbytiš�  pro zemìdìlské 
p r o d u k t y , p o d p o r u  m a r k e t i n g u  z e m ì d ì l s k ý c h  
výrobkù,zlepšování kvality výrobkù a podpora aplikace nových 
produktù,postupù a technologií,rozvoj inovací v rámci 
zemìdìlsko-potravináøské výroby spoluprací se subjekty 
podílejícími se na výzkumu a vývoji vèetnì støedních odborných 
škol….
3 . 1 .  D a l š í  o d b o r n é  v z d ì l á v á n í  a  i n f o r m a è n í  
è i n n o s t : * ) v z d ì l á v a c í  p r o j e k t y  z a m ì ø e n é  n a  
získávání,prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíøení 
informací k jednotlivým opatøením osy I. a II. EAFRD a k cílùm 
Spoleèné zemìdìlské politiky…..
3.3. Pøedèasné ukonèení zemìdìlské èinnosti: ***)motivuje 
starší zemìdìlce po dosažení 55 let ukonèit aktivní zemìdìlskou 
èinnost a vytvoøit tak prostor pro nástup mladších zemìdìlcù…..
3.4. Využívání poradenských služeb: *)finanèní podpora pro 
zemìdìlce ke krytí nákladù pøi využívání služeb zemìdìlského 

poradenského systému,který bude zemìdìlcùm poskytovat 
poradenské služby k hospodaøení a dodržování zásad spoleèenské 
zemìdìlské politiky,zejména Cross-compliance a správné 
zemìdìlské praxe, finanèní podpora vlastníkùm lesa a nájemcùm 
lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy.
OSA III.
1.3. Podpora cestovního ruchu: *)tvorba pìších tras, vinaøské 
stezky a hipostezky, ubytování a sport, výstavba,obnova nebo 
p ø e s t a v b a  m a l o k a p a c i t n í h o  u b y t o v á n í  ( p ù j è o v n y  
kol,lodí,lyžaøského vybavení,høištì,koupalištì,jízdárna), nákup 
vybavení pro malokapacitní stravování a ubytování 
(nábytek,kuchyòské zaøízení),výstavba pøíjezdových 
cest,odstavných stání,výstavba požárních nádrží v tìchto 
areálech,nákup nezbytné výpoèetní techniky….
2.1. Obnova a rozvoj vesnic, obèanské vybavení a služby: 
**)zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu 
obcí,vodovody,kanalizace a ÈOV pro veøejnou 
p o d p o r u , ú z e m n í  p l á n , o b è a n s k é  v y b a v e n í  a  
služby,integrovaná informaèní a školící centra, zázemí pro 
spoleèenské,kulturní,sportovní,spolkové,enviromentální a 
církevní aktivity….
2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova: **)studie a 
programy obnovy,využití a regenerace kulturního dìdictví 
venkova,obnova a zhodnocování kulturního dìdictví 
venkova,stálé výstavní expozice a muzea
3.1. Vzdìlávání a informace: **)vzdìlávání a informování 
fyzických i právnických osob,které mají vážný zájem zahájit nebo 
rozšíøit podnikání,pøípadnì jiné pùsobení na venkovì v rámci 
aktivit podporovaných v ose III(diverzifikace èinnosti 
nezemìdìlské povahy,zakládání mikropodnikù,venkovský 
cestovní ruch,obèanská vybavenost atd.)…
OSA IV. Leader
2. Realizace projektù spolupráce: *), **) 

 

Kontakty: Zdenìk Holý, tel. 739 618 608, e-mail.     Vladimír Šeda, tel. 739 004 667, e-mail. holy@agrokonzulta.cz vseda@agrokonzulta.cz
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AGROVENKOV, o.p.s.
Výroèní zpráva spoleènosti AGROVENKOV, o.p.s. za rok 2007

Základní údaje o spoleènosti:      
Obchodní jméno:                          AGROVENKOV,o.p.s.
Identifikaèní èíslo:                        27466175
Sídlo spoleènosti:                          Podìbradova 842, 537 01 Chrudim
Právní forma:                                obecnì prospìšná spoleènost
Datum vzniku spoleènosti:           10.12.2004
Pøedmìt podnikání spoleènosti:
Spoleènost  se  zøizuje  jako  neziskový samostatný právní subjekt  za  úèelem  zajiš�ování tìchto obecnì prospìšných služeb:

a) Poradenství na úseku zemìdìlství a venkova, informaèní èinnost

b) Vzdìlávací èinnost, organizování semináøù a kurzù

c) Pøíprava na využití fondù a spoluúèast na programech EU

d) Organizování výstav 

e) Organizování pomoci veøejné samosprávì a neziskových organizacím

f) Vytváøení podmínek ke zvýšení informovanosti obèanù a institucí o významu regionu

g) Archivace, dokumentaèní a publikaèní èinnost

h) Øešení grantù a projektù

Vedle obecnì prospìšných služeb,  dále spoleènost vykonává doplòkovou èinnost: 

      a) Èinnost podnikatelských, finanèních, organizaèních a ekonomických poradcù 

      b) Poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti

      c) Poradenská èinnost v oblasti spoleèenských vìd a rozvoje osobnosti

      d) Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukovì-obrazových záznamù

      e) Zprostøedkování služeb

      f) Reklamní èinnost a marketing

      g) Pøekladatelská a tlumoènická èinnost

Vlastní zpráva za rok 2007:
Tématická náplò informaèního pùsobení v roce 2007:

- Spoleèná zemìdìlská politika
- Informaèní podpora Programu rozvoje venkova – fond EAFRD
- Informace ke cross – compliance
- Informaèní podpora poradenství
- Informace v oblasti prvovýroba zemìdìlských produktù
- Informace k tématice potravinová bezpeènost

1. Aktualizovat webové stránky KIS Pardubického kraje, pøebírat èlánky, odkazy a události z jiných redakèních systémù ( ÚZPI 
Praha, Mze, ostatní KISy, státní instituce, kraj, profesní a zájmové organizace, vzdìlávací instituce, evropské informaèní 
stránky aj., ve spolupráci s ÚZPI distribuovat tištìné materiály. 

2. Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin. 
      3.   Informace o èinnosti KIS AGROVENKOV,o.p.s. Pardubického kraje (zaøazovat do 
            programu semináøù pøednášku, jak si cílové skupiny mohou získat informace z www. 
           AGROVENKOV.cz. 

4. Získávat informace z oblasti zemìdìlství a rozvoje venkova a pøenášet je rùznými zpùsoby a 
      to pøedevším elektronickými formami komunikace – e-mailem, web. stránkami a písemnou 
      formou pro zájemce, kteøí nemají možnost získávat informace elektronickými formami.  

– odesláno 19 el. zpravodajù a tøi tištìné zpravodaje. Programovì pøipraveno hromadné odesílání SMS všem cílovým 
skupinám.             

5. Poskytovat telefonické èi osobní prvotní konzultace a zprostøedkovávat kontakt na privátní 
       poradce z registru MZe a poradce metodiky ÚZPI pøi rozsáhlejších dotazech èi problémech. 

6. Aktualizovat registr místních iniciativ, vytváøený KIS pro potøebu informování cílových skupin a resortních 
akreditovaných privátních poradcù a poradcù – metodikù ÚZPI podle registru ÚZPI. Zprostøedkovávání kontaktù na 
zemìdìlské poradce z registru MZe 

7. Poøádat informaèní semináøe zamìøené na tématiku Spoleèná zemìdìlská politika a Cross-Compliance, Programy k podpoøe 
prosazování cílù spoleèné zemìdìlské politiky, Poradenský systém a realizace poradenského programu a pøednášky o Strategii 
bezpeènosti potravin  - celkem probìhlo 8 semináøù, kde bylo proškoleno v okrese SY 197, UO 352, CR 209, PA 150 cílových 
skupin do 30.6.

V druhém pololetí 2007 se uskuteènilo 7 semináøù k evidenci hnojení, kde bylo proškoleno celkem 458 cílových skupin (UO 
157, SY 62, CR155, PA 68)
Dále probìhli dvì školení na téma PRV, kdy bylo proškoleno 138 subjektù.

8. Pokraèovat ve vzájemné spolupráci s Mze, ZA PÚ Pardubického kraje, Pardubickým krajem, ÚZPI Praha a Ústavem pro 
hospodáøskou úpravu lesù. Pokraèovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, místními akèními skupinami, 

Autor: Správní rada spoleènosti AGROVENKOV, o.p.s., ing.Vladimír Šabata



se zemìdìlskými školami pùsobícími v Pardubickém kraji, obecními úøady a ostatními KISy  
9. Propagovat KIS Pardubického kraje: informaèní a propagaèní materiály, stánek na soutìži potravináøský výrobek 

Pardubického kraje. 
10. Organizaènì uspoøádat soutìž o potravináøský výrobek Pardubického kraje v termínu 8.9.2007 

Informaèní èinnost ve vybudovaném redakèním systému byla zahájena 1.3.2005. Webové stránky KIS byly uvedeny do provozu dne 
1.3.2005. Od zahájení do 20.11.2007 bylo celkem shlédnutí 8 813 925. 
Na webových stránkách v období od 1.1 do 20.11. 2007 bylo publikováno celkem 2714 pøíspìvkù v 22 kanálech. Zároveò bylo  4 
410 631 shlédnutí.

Další aktivity v roce 2007:
a) Spoleènost AGROVENKOV byla v øídícím týmu v projektu „ Posílení kapacity místních a regionálních orgánù pøi plánování a 

realizaci programù v podmínkách Pardubického kraje v rámci opatøení 3.3. SROP“. Projekt byl ukonèen v roce 2007.
b) Dále je spoleènost zapojena do projektu INTEREG III.C, kde je cílem vzájemná výmìna zkušeností pøi uplatòování 

rùznorodých pøístupù k problematice venkovského rozvoje. Pøièemž hlavním cílem je vytvoøit nové inovaèní podpùrné 
nástroje – vybudování partnerství mezi organizacemi zabývající se rozvojem venkova. Agrovenkov,o.p.s. jako uživatel a 
správce výsledkù projektu INTERREG II C, - e FARMER – Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního 
rozvoje ve venkovských oblastech øešený Pardubickým krajem, zabezpeèuje v rámci zajištìní pøenosu výsledkù projekt k 
cílovým skupinám technické poèítaèové vybavení vybraných podnikù (hardware) a programy pro vlastní zemìdìlskou èinnost  
a poradenské pomùcky (software).                                    

 Rozvaha       
AKTIVA CELKEM 1.115.107,23
Dlouhodobý hmotný majetek    108.111,00
Peníze – pokladna  7.828,60
Úèty v bankách             999.167,63
PASIVA CELKEM 1.115.107,23
Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku     108.111,00
Zamìstnanci, soc. zabez., zdrav. poj.                            21.400,00
Daò záloh.                                                                      1.400,00
Vlastní jmìní       30.000,00
Fondy             714.254,10
Zisk     239.942,13
Stav k 1.1. 2007
211000 Pokladna                                        2.639,90                        
21 *** Peníze                                             2.639,90                   
221000 Banka 86-52230297/0100         734.454,28                        
22 *** Úèty v bankách                         734.454,28  

Stav k 31.12. 2007               
211000 Pokladna                                    7.828,60                        
21 *** Peníze                                         7.828,60  
221000 Banka 86-52230297/0100      999.167,63                        
22 *** Úèty v bankách                      999.167,63                  
                    
                                                                                        Výkaz zisku a ztrát       

Náklady     Výnosy
Spotøebované nákupy   99.368,40
Služby 586.452,61
Osobní náklady                 257.200,00
Ostatní náklady                     5.310,00
Odpisy   20.420,00
Celkem náklady                                 968.751,01

Tržby za vlastní výkony   258.500,00
Ostatní výnosy (úroky)                                       193,14
Provozní dotace                   950.000,00
Výnosy celkem                1.208.693,14
Zisk 239.942,13 Kè

Veškeré dokumenty jsou uloženy ve støedisku AGROVENKOVA,o.p.s. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.

                                                                                     Zpráva dozorèí rady

Dozorèí rada AGROVENKOVA,o.p.s. pracovala  ve složení: Ing. Petr Šilar, Ing. Jiøí Navrátil, Ing. Josef Mlateèek
Na svých zasedáních se pravidelnì zabývala hospodaøením,  seznamovala se s nìkterými akty správní rady.
Drobné administrativní nedostatky jsou v úkolech z usnesení.
Dozorèí rada projednala úèetní závìrku AGROVENKOVA,o.p.s. za rok 2007. Vzhledem k tomu, že dozorèí rada neshledala v úèetnictví 
spoleènosti závady, doporuèuje valné hromadì roèní úèetní závìrku za rok 2007 schválit. Ing. Petr Šilar

         pøedseda dozorèí rady
Agrovenkov, o.p.s.
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Zámìry Krajského informaèního støediska pro rozvoj zemìdìlství a venkova   Pardubického kraje

Cíl:
Bezplatné poskytování informací rùznými zpùsoby, pøedevším elektronickými formami 

komunikace

Témata poskytovaných informací:
Uplatòování principù spoleèné zemìdìlské politiky

Rozvoj venkovského prostoru
Náležitá aplikace zákonných požadavkù a dodržování zásad správné zemìdìlské praxe

Ochrana spotøebitelù (potravinová bezpeènost)

Formy poskytovaných informací:
Internet, e-mail, SMS

Dopis, informaèní letáky
Osobní kontakt (semináøe, konzultace)

************
Informaèní podpora KIS Pardubice:

 Ústav zemìdìlských a potravináøských informací Praha
Informace  z Krajského  informaèního støediska pohodlnì             a zdarma!

Pokud nejste zaregistrovaní,
zaregistrujte se bezplatnì v KIS a objednejte si zasílání informací !

Registraèní list v e-podobì je na 

Pøihlášku zašlete buï poštou  na adresu:
Agrovenkov, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel. : 465 524 214, mobil: 731 471 711
nebo elektronicky na 

Vaše rozhodování bude efektivnìjší a spolehlivìjší !
Budete o všem vìdìt vèas a  zdarma !

     Ing. Vladimír  Šabata          Ing. Smítal František
                                                      øeditel                          redakèní rada KIS
                                                                 AGROVENKOV o.p.s.                           
*********************************************************************************

              Adresy støedisek
Krajského informaèního støediska

pro rozvoj zemìdìlství a venkova Pardubického kraje

Pracovištì Chrudim, Podìbradova 909, PSÈ 537 01 Chrudim, II. patro è. dv. 214 a 215
Ing. Václav Kroutil, tel. 469 622 390, 

Pracovištì Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSÈ 562 01 Ústí nad Orlicí, I.patro è. dv. 210
Václav Koblížek, tel. 465 525 159, 

Pracovištì Svitavy, Olomoucká 26, PSÈ 568 02 Svitavy, I. patro è. dv.32
Ing. Josef Gracias, tel. 461 531 724, 

Pracovištì Pardubice, Boženy Nìmcové 231, PSÈ 530 02 Pardubic, II. patro budovy
Ing. Jarmila Vlasáková, tel. 466 330 872, 

Pracovištì Asociace soukromých zemìdìlcù regionu Pardubice a Chrudim
Ing.  Arnošt Pleskot, Èepí 17, 533 32 Èepí, tel. 466 971 070, 

Pracovištì Asociace soukromých zemìdìlcù regionu Svitavy a Ústí nad Orlicí
Josef Tmìj, Sebranice 315, 569 62 Sebranice, tel. 461 745 202, 

Na jednotlivých regionálních støediscích získáte mnohé potøebné informace k  zemìdìlské 
problematice. Mùžete se zde i zaregistrovat do  Krajského informaèního støediska pro rozvoj 

zemìdìlství a venkova Pardubického kraje.

www.agrovenkov.cz

agrovenkov.uo@tiscali.cz

oakcr@chrudim.cz

agr.kom@wo.cz

aksv@nextra.cz

 oakpa@volny.cz

statek.pleskot@tiscali.cz

josef.tmej@worldonline.cz



27. 4. Beseda o historii hradu a okolí –  
      

Mgr. Koneèný

30. 4. Èarodìjnice

24. 5. Závišova škornì  -  turistický pochod

28. 6. Vítání léta v Dolní Lhotì 

6. 7.           Výstava na radnici

12. - 13. 7. Oslavy 100. výroèí SDH Pøedmìstí

20. 7.         Pou� na Majdalence

16. 8. Spirituál kvintet na námìstí + oslavy 

                  100.narozenin  parnièky

30. 8.        Louèení s létem

28. 9.  Koncert + výstava na radnici

8. 11.          Posezení se seniory

5. 12.  Mikulášská nadílka na radnici

13. 12.        Vánoèní koncert – kostel 

                   sv.  Mikuláše

20. 12.        Svojanovské Vánoce NA NÁMÌSTÍ

Mìstys Svojanov
kulturní program rok 2008autor:  Ing. Josef Gracias, starosta mìstyse Svojanov
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