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vstoupili jsme do dalšího roku, který plyne jako voda. V současné době opravdu rychle, 
stejně jako voda v přeplněné Divoké Orlici, kterou každodenně pozoruji.

Hned z kraje roku je třeba dokončit rok minulý, vyúčtovat všechny podpory, kterých 
se nám dostalo a zároveň rychle plánovat rok stávající. To, co se nám podařilo v loňském 
roce, jsem již popsala v minulém čísle. A plány na letošní rok jsou opět velké.

Agrovenkov, o. p. s. bude pokračovat v aktivitách, které jsou již tradiční – např. pořá-
dání seminářů a školení pro zemědělské subjekty, exkurze pro studenty středních škol do 
zemědělských podniků či pořádání již 14. ročníku MLS Pardubického kraje. Nově bych 
se chtěla více zaměřit na školní děti a jejich pedagogy a rodiny s dětmi. Pro letošní rok 
plánuji návštěvy ve školách s interaktivním programem, který bude představovat součas-
né české zemědělství. Další skupinou, které bych se chtěla více věnovat, jsou rodiče či 
prarodiče s dětmi. Navazuji také spolupráci se Sítí pro rodinu, která o programy pro své 
členy projevila zájem.

To, co mne zajímá, je také průnik „ochrany přírody“ a „zemědělství“. Bohužel čím 
hlouběji zabředám do problematiky, tím více poznávám, že každá skupina si chce uloupit 
pouze ten svůj kousíček a zatím není v naší zemi mnoho lidí, kteří by jak na jedné straně, 
tak na druhé straně uměli naslouchat. Není to tak dlouho, co jsem poslouchala rozhlas 
a nějaký pán tam vysvětloval, že člověk nemusí souhlasit s tím druhým, ale měl by ho umět 
vyslechnout (bohužel to musí ale vědět oba). Je to už delší doba, kdy jsem se účastnila 
školení komunikačních dovedností a právě při těchto seminářích nás lektor učil tomu, že se 
při vyjednáváních vždy nemusí najít shoda, ale měli bychom pochopit, co ten druhý říká. 
Při mediálních vystoupeních (ano chápu, že TV pořady musí být z hlediska sledovanosti co 
nejakčnější) to ale často tak není. Vidíme pouze dvě, tři, čtyři na sebe útočící osoby, které 
si tlačí svůj názor. Je škoda, že v naší zemi (ale i v Evropě, vlastně i celosvětově), tak jak je 
nastaven systém, se musí dojít až někam do bodu krize, abychom začali něco řešit. Bohužel 
se pak ale dělají věci šité horkou jehlou, koncepce se hledá až ex post. V současné době je 
to kůrovec, klimatická změna či nedostatek vody. Klimatická změna je asi nevyhnutelná, 
již nám zasahuje do všech oborů a už se dotýká každého člověka. Sucho, které se řeší od 
nejvyšších míst (bohužel většinou zase nekoncepčně) se bude dotýkat také všech obyvatel. 
Zadržování vody v krajině a co nejdelší její podržení na našem území, by mělo být smyslem 
všech opatření. Voda a půda je základ, který člověk potřebuje k životu. Máš v dosahu vodní 
zdroj a půdu – přežiješ! Předpověď, že další válka bude o vodu, není daleko od pravdy.

Téma klimatické změny se odráží samozřejmě v zemědělství. Nelíbí se mi komentáře 
typu ty za to můžeš. Zemědělec, ale kdyby jen on, ale ony i zvířata se stali největšími ško-
diči na naší planetě. Tím, jak je veřejnost masírována účelově podávanými informacemi, 
ponechává si v paměti tyto informace – lidé žijí rychle, informace rychle přijímají a pře-
dávají, lajk sem, lajk tam – nejlépe nějaká senzační zpráva, to bude kámoš koukat – ale 
nemají čas používat svůj mozek zanalyzovat si informaci, vyhodnotit souvislosti a vytvořit 
si názor, zda je to nesmysl nebo pravda. To bude mým úkolem srozumitelně a jednoduše 
veřejnosti vysvětlovat, proč se určité procesy v zemědělství dějí, co se za nimi skrývá, 
jaké povinnosti musí zemědělec dodržovat. Pořád by mělo veřejnost zajímat to, kde a jak 
se základní potraviny vyrábí, co vše za tím stojí. I když jsem velký příznivcem přírody, 
ráda bych měla na stole vše v bio kvalitě, umím si ale srovnat a představit, že jen „zelené“ 
zemědělství nás neuživí, nemůže být výdělečné pro ty, kdo prvovýrobu produkují a je dra-
hé pro ty, kdo potraviny kupují. Nevím, jestli si ti, kdo křičí za extrémní ochranu přírody 
uvědomují, že sice tady můžeme za použití velkých dotací mít „zeleno“, ale za jakou cenu? 
Budeme potraviny pouze dovážet? Odkud? Ze světa, který „zelené“ zemědělství nedodr-
žuje? Budeme mít krásnou Evropu na úkor vypleněných jiných území? O dopravě a její 
uhlíkové stopě nemluvě. Je tento stav trvale udržitelný? Opět mi naskakuje film Zdeňka 
Trošky Slunce, seno, jahody – podepište smlouvu, nechte to tak, jak to je – budeme z toho 
tady mít muzeum. Muzeum nás ale neuživí.

Nechci končit pesimisticky, život má být veselý. Takže svou malou měrou tento rok 
budu přispívat k tomu, aby veřejnost dostávala informace, které budou vysvětlovat činnosti 
v zemědělské výrobě, původ a výrobu potravin či údržbu a tvorbu krajiny.

Zdravím, Lenka Brožková, ředitelka Agrovenkov, o. p. s.

Vážení 
přátelé,
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Novinky, dotace
Tři zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: 
jaké změny s sebou přináší novela zákona o ze-
mědělství a co trápí český LPIS?
Rok 2020 s sebou přinese významné změny v evidenci využití půdy 
(dále také „LPIS“). V souvislosti s novelou zákona o zemědělství se 
změny dotknou každého zemědělce. Nové postupy, které se začnou od 
roku 2020 uplatňovat, jsou nezbytné pro dosažení dostatečné kvality 
zákresů pozemků v LPIS, kterou Evropská komise požaduje ve vazbě 
na vyplácení evropských dotací.

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) se dlouhodo-
bě potýká s tím, že uživatelé nehlásí změny včas, tedy do 15 dnů od 
nastalé skutečnosti, proto jen v tomto roce do září uložil za nesplnění 
ohlašovací povinnosti desítky pokut. Primární náplní SZIF je však 
dotační podpora, ne sankční činnost. Žádáme všechny zemědělce 
o včasné ohlašování změn užívání svých dílů půdních bloků (dále 
jen „DPB“) tak, aby evidovaný stav LPIS odpovídal skutečnému 
užívání DPB a tím napomohli dosažení kvalitních dat v LPIS, které 
jsou nezbytným podkladem pro úspěšné vyplacení evropských dotací. 
V navrhovaných pravidlech pro novou společnou zemědělskou poli-
tiku je dokonce dostatečná kvalita zákresů DPB jednou z podmínek 
pro čerpání finanční prostředků EU.

Viditelné „neduhy“
Široce rozšířeným neduhem v LPIS, se kterým se potýkají i ostatní 
evropské státy, je tzv. virtuální zemědělství. O co se jedná? Pozemek 
v LPIS (DPB) je evidován na uživatele, který sám žádnou zeměděl-
skou činnost nevykonává (ve skutečnosti jde spíše o obchodníka), ale 
jeho DPB obhospodařují okolní uživatelé. S novelou zákona proto 
hranice DPB musí být viditelná (na leteckém snímku nebo na místě 
v terénu), a to proto, aby nebylo pochyb o užívání jednotlivého DPB 
a uživateli, kterému jsou vyplwáceny dotace. V žádném případě tato 
změna neznamená, že od roku 2020 musí být veškeré DPB vytyčené. 
Hranice DPB uživatel může vyznačit různými způsoby, např. smě-
rem obhospodařování, plodinou, kůly či jakýmkoli jemu dostupným 
způsobem.

Zásadní změna při evidování hranic DPB
Od roku 2020 se hranice DPB začnou zakreslovat podle jejich skuteč-
ného užívání. Zákresy DPB tak budou odpovídat skutečným hranicím 
užívání, což je podmínka kvality dat LPIS pro Evropskou komisi.

Zároveň v LPIS vznikne nová vrstva, kde bude evidována nezpů-
sobilá plocha DPB, kterou zemědělec obhospodařuje, ale nemůže 
k ní doložit nájemní/pachtovní smlouvy. V LPIS bude u DPB evi-
dován údaj o výměře způsobilé plochy (= celková výměra DPB – 
nezpůsobilá výměra).

Podmínky DZES však uživatel musí plnit na všech pozemcích, 
které obhospodařuje – tedy i na části DPB, která bude vyznačena 
jako nezpůsobilá pro poskytnutí dotací z důvodu nedoložení nájemní/
pachtovní smlouvy.

Pokud uživatel doloží užívací práva, budou tyto pozemky zařazeny 
zpět jako způsobilé pro vyplacení dotace. Změnu nabytí/pozbytí práv 
k užívání pak zemědělec bude ohlašovat obdobně jako ostatní změny. 
Výčet situací, kdy je SZIF povinen vyžádat si předložení nájemních/
pachtovních smluv, se novelou nemění.

Zrychlení
Vítanou změnou je odstranění lhůt pro vydání rozhodnutí, pokud se 
všichni uživatelé dohodnou. Po předložení dohody nebo souhlasu 
všech uživatelů s prováděnou změnou, může SZIF provést aktualizaci 
evidence půdy během jednoho dne. Zemědělec tak bude ušetřený 
dlouhého „papírování“ a v případě dohody všech uživatelů bude řízení 
možné dokončit tzv. „na počkání“.

Důležitost aktualizace LPIS ze strany zemědělců
Legislativní úpravy jsou důsledkem zvyšujícího se tlaku Evropské 
komise na hodnocení kvality zákresů DPB v LPIS. Každý rok je Česká 
republika povinna provádět test kvality zjišťující, zda zákresy DPB od-
povídají skutečnému užívání, zda jsou evidovány správné zemědělské 
kultury a jestli pozemky neobsahují žádné nezpůsobilé plochy. Výsled-
ky testu jsou povinně zasílány Evropské komisi. V případě negativního 
hodnocení kvality LPIS, by mohlo dojít k finančním postihům pro ČR, 
v krajním případě i k ohrožení čerpání zemědělských dotací.

Pokud zemědělci začnou včas ohlašovat všechny změny a tím zlepší 
kvalitu dat v LPIS, nedojde k ohrožení financování ze strany EU 
a SZIF bude moci snížit např. i počet prováděných kontrol.

Uvedené novinky i další změny související s novelou zákona 
o zemědělství, které jsou v LPIS od roku 2020 připravené, vedou 
především ke snazšímu prosazování užívacích i vlastnických práv, 
transparentnímu evidování pozemků v LPIS a zrychlení prová-
děných změn v evidenci pro zemědělce.

Zdroj: SZIF

PRV – předpokládané výzvy – podzim 2020
V současné době se v podzimním kole výzev (říjen) PRV v tomto 
roce počítá s následujícími opatřeními:
• 1. 1. 1 Vzdělávací akce
• 1. 2. 1 Informační akce
• 4. 2. 1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• 6. 1. 1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
• 6. 4. 1 Investice do nezemědělských činností
• 6. 4. 2 Podpora agroturistiky
• 8. 4. 1 Obnova lesních porostů po kalamitách
• 8. 5. 1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• 8. 5. 3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Zdroj: MZe

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2020
Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána 
žádost o dotaci v roce 2020, bude kurz 25,408 CZK/EUR. Tímto 
kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření:
• Zalesňování a zakládání lesů podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.
• Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády 

č. 75/2015 Sb.
• Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
• Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě 

podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb.
• Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 

podle nařízení vlády č. 43/2018Sb.
• Dobré životní podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.
• Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů podle 

nařízení vlády č. 29/2016Sb.
Zdroj: MZe
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Harmonogram SZIF
 

Nové podmínky cross compliance v roce 2020
Ve Sbírce zákonů (částka 15, číslo 31.) byla dne 6. února 2020 
uveřejněna novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., kterou jsou pro 
rok 2020 upraveny nově některá pravidla pro podmíněnost. Novela 
zejména obsahuje:
• DZES 7 d) – ukládá omezení pro pěstování souvislé plochy 

jedné plodiny na méně než 30 ha i mimo erozně ohrožené půdy 
(účinné od 1. 1. 2021).

• DZES 7 d) – doplněna výjimka (z plnění standardu) k již stá-
vajícím pro agroenvironmentálně klimatická opatření (biopásy, 
ochrana čejky chocholaté) i pro tato navazující opatření v pře-
chodném období nové SZP po roce 2020 a dále i pro plochy, na 
nichž jsou pěstovány trávy na semeno (účinné od 15. 2. 2020).

• DZES 3 –  doplnění požadavků o zohlednění zpracování hava-
rijních plánů (účinné od 15. 2. 2020).

Standard DZES 7d) – rozsahově se za porušení považuje pře-
kročení výměry nad 33 ha, přičemž malý rozsah porušení je nově 
definován v rozmezí 33–35 ha. Porušení v rozsahu 30–32,99 ha 
by nemělo být sankcionováno.

Zdroje: MZe, ZS ČR

Krajinné prvky a daň z nemovitých věcí
V návaznosti na úpravu sazby daně na tzv. ostatní plochy (zejmé-
na krajinné prvky) vydal SZIF aktualizovanou metodickou infor-
maci k evidenci ekologicky významných prvků (EVP) v LPIS, 
z něhož správce daně čerpá informace.

Poplatník si může uplatnit nárok na osvobození podle § 4 
odst. 1 písm. k) bodu 2 novely zákona v daňovém přiznání k dani 
z nemovitých věcí za předpokladu, že měl k 1. 1. 2020 krajinný 
prvek (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, pří-
kop, mokřad) zapsán v evidenci ekologicky významných prvků. 
Na zdaňovací období roku 2020 se to může týkat pouze těch 

krajinných prvků, které byly v evidenci ekologicky významných 
prvků uvedeny do 31. 12. 2019 (tj. před 1. 1. 2020).

Jedná se tedy o krajinné prvky, které již byly v evidenci ekolo-
gicky významných prvků evidovány. Aby SZIF mohl ekologicky 
významný prvek zaevidovat, musí prvek splňovat dvě základní 
podmínky:
• musí se jednat o samostatný prvek, který je viditelně svým cha-

rakterem, porostem nebo tvarem odlišný od okolního prostředí,
• a zároveň jako ekologicky významný prvek může být podle 

zákona o zemědělství zakreslena pouze samostatná plocha, 
která je součástí evidovaných zemědělsky užívaných pozemků, 
nebo k těmto evidovaným pozemkům přiléhá.

Zdroje: ZS ČR, SZIF

Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatic-
kých opatření a v opatření Ekologické zemědělství 
v roce 2020
Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti:
• nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 76/2015 Sb., podmínkách provádění opatření ekologické ze-
mědělství,

• nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
-klimatických opatření.

Tato nařízení vlády v souvislosti s koncem programového ob-
dobí 2014–2020 uzavírají příjemnových žádostí o zařazení do 
nového pětiletého závazku v Agroenvironmentálně-klimatických 
opatřeních (AEKO) a v opatření Ekologické zemědělství (EZ). 
Výjimkou jsou AEKO podopatření zatravňování orné půdy a po-
dopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, u kterých 
bude možné uzavřít nový pětiletý závazek i v roce 2020.

Opatření/dotace
Od Do Od Do

SAPS 08.04.2019 15.05.2019 22.10.2019* 16.12.2019 08.11.2019
ANC 08.04.2019 15.05.2019 03.12.2019** 20.01.2020 07.01.2020
VCS - cukrová řepa 08.04.2019 15.05.2019 03.12.2019 03.02.2020 16.12.2019
VCS - zelenina s velmi vysokou pracností 08.04.2019 15.05.2019 03.12.2019 03.02.2020 08.01.2020
VCS - zelenina s vysokou pracností 08.04.2019 15.05.2019 03.12.2019 03.02.2020 08.01.2020
VCS - dojnice 08.04.2019 15.05.2019 09.12.2019 03.02.2020 06.01.2020
PPO (exLFA) 08.04.2019 15.05.2019 16.12.2019 27.01.2020 10.01.2020
Natura 2000 na z.p. 08.04.2019 15.05.2019 16.12.2019 27.01.2020 15.01.2020
VCS - tele masného typu 08.04.2019 15.05.2019 13.01.2020 13.03.2020 27.01.2020
Greening 08.04.2019 15.05.2019 14.01.2020 20.03.2020 10.02.2020
PVP 08.04.2019 15.05.2019 14.01.2020 20.03.2020 03.02.2020
Mladý zemědělec 08.04.2019 15.05.2019 20.01.2020 20.03.2020
VCS - chmel 08.04.2019 15.05.2019 10.02.2020 13.03.2020 20.02.2020
VCS - bílkovinné plodiny 08.04.2019 15.05.2019 10.02.2020 03.04.2020 20.02.2020
VCS - konzumní brambory 08.04.2019 15.05.2019 10.02.2020 27.03.2020
VCS - bahnice, kozy 08.04.2019 15.05.2019 02.03.2020 01.05.2020
VCS - brambory pro výrobu škrobu 08.04.2019 15.05.2019 02.03.2020 10.04.2020
VCS - ovoce s velmi vysokou pracností 08.04.2019 15.05.2019 16.03.2020 11.05.2020
VCS - ovoce s vysokou pracností 08.04.2019 15.05.2019 16.03.2020 11.05.2020
Ekologické zemědělství 08.04.2019 15.05.2019 11.02.2020 30.04.2020
AEKO D - ošetřování travních porostů 08.04.2019 15.05.2019 25.02.2020 15.05.2020
AEKO E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku 08.04.2019 15.05.2019 09.03.2020 29.05.2020
AEKO A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny 08.04.2019 15.05.2019 16.03.2020 29.05.2020
AEKO F - biopásy 08.04.2019 15.05.2019 04.05.2020 01.06.2020
Dobré životní podmínky zvířat 08.04.2019 15.05.2019 31.03.2020 01.06.2020

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny 
**Zahájení vydávání rozhodnutí ANC je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI

Termín vydávání rozhodnutí (90%) Skutečný termín vydání 
90 % rozhodnutí

Termín podání
Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2019 - 2020
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Ke stejnému datu dále nabyla účinnosti
• nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazu-

jících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních,
• nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazu-

jícího opatření ekologické zemědělství.
Jedná se o nařízení vlády, která umožňují uzavírat zkrácené na-

vazující závazky v opatřeních
AEKO a v EZ v délce trvání dvou let. Podmínky pro poskytnutí 

dotace těchto zkrácených navazujících závazků přímo navazují na 
podmínky u standardních pětiletých závazků podle nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Zkrácený nava-
zující závazek lzeuzavřít pouze na dílu půdního bloku, který byl 
k 31. 12. 2019 zařazen ve standardním pětiletém závazku.

Zdroj: Mze

Zelený úděl a  Evropská strategie na ochranu  
biodiverzity
V Evropském parlamentu diskuze proběhla v únoru diskuse na téma 
Zelený úděl a Evropská strategie na ochranu biodiverzity. Zelený 
úděl v zájmu biologické rozmanitosti navrhuje tato opatření:
• Snížit riziko a využití přípravků na ochranu rostlin alespoň o 50 %.
• Do roku 2021 má vzniknout systém pro výpočet ekologické stopy, 

kterými budou povinně označovány zemědělské a potravinářské 
výrobky.

• Do roku 2030 by mělo být alespoň 30 % zemědělské půdy v reži-
mu ekologického zemědělství.

• 10 % zemědělské půdy musí být vyhrazeno pro neprodukční účely 
(radikálnější podoba EFA- ploch využívaných ekologickém zájmu) 
= 0 % produkce.

• Vyčlenění zemědělské půdy se zvláštním významem pro přírodní 
biotopy, na které se budou vztahovat přísnější podmínky hospo-
daření.

• Alespoň 30 % území (pevnina i moře) v rámci EU by mělo patřit 
mezi zvláště chráněná území.

• Je nutné obnovit významné plochy degradovaných ekosystémů 
a eko-systémů bohatých na uhlík.

• Dosažení nulové degradace půdy z hlediska úrodnosti, zasolování 
a eroze.

• Lepší ochrana lesů (práce s veřejností), lepší zapojení členských 
států do ochrany lesů.

• Lepší ochrana přirozených habitatů včetně ochrany původní fauny 
(zvláštní důraz na ptactvo v rámci Směrnice o habitatech a ptactvu) 
a flory. Zajištění obnovy přirozených habitatů alespoň na 30 % 
původního výskytu.

• Lepší ochrana vody proti cizorodým látkám a polutantům. Určení 
závazného procenta zdrojů pitné vody s přísnou ochranou proti 
znečištění.

• Stanovení závazných cílů pro členské státy pro sekvestraci (ulo-
žení) CO2 do půdy a lesů.

Zdroj. AK ČR

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu 
nakládání s přípravky na ochranu rostlin
V oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin došlo s účinností od 
15. ledna 2020 ke zrušení povinnosti písemně žádat ÚKZÚZ o povo-
lení použití přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie  
1 nebo 2 před jeho aplikací s tím, že nadále existuje oznamovací 

povinnost vůči orgánům ochrany veřejného zdraví. Upravily se ozna-
movací povinnosti před aplikací rodenticidů a přípravků na ochranu 
rostlin nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely. Nově je ozna-
movací povinnost vztažena pouze vůči vlastníkovi nebo uživateli 
pozemku. Změny souvisí zejména se zjištěními z aplikační praxe 
a také s adaptací nařízení EU 2017/625.

Zákonem č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči (RLP) se ruší ustanovení § 50 zákona týkající 
se povinnosti podání písemné žádosti o souhlas s použitím příprav-
ku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 směrem 
k ÚKZÚZ.

Dané platí pro profesionální uživatele, kteří hodlali ve venkov-
ním, skleníkovém prostředí nebo ve skladech rostlinných produktů 
takový přípravek použít. K této změně bylo přistoupeno zejména 
z důvodu administrativní zátěže jak pro žadatele používající příprav-
ky na ochranu rostlin zejména ve skladech rostlinných produktů, tak 
pro ÚKZÚZ. Tato povinnost byla zrušena i s ohledem na existující 
oznamovací povinnost o plánované aplikaci těchto druhů přípravků 
orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajským hygienickým stanicím) 
vyplývající z etikety přípravků.

Z důvodu duplicity povinností provozovatelů skladů rostlinných 
produktů v právních předpisech bylo zrušeno ustanovení v zákoně 
o RLP, které se týkalo ochrany rostlinných produktů z hlediska bez-
pečnosti potravin včetně zrušení prováděcí vyhlášky č. 328/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti provozovatelů skladů rost-
linných produktů budou nadále ÚKZÚZ kontrolovány v návaznosti 
na jeho působnost a kompetence.

Společnou změnou, která se týká oznamovací povinnosti před 
aplikací rodenticidů vůči ÚKZÚZ, uživateli honitby a přípravků ne-
bezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely vůči chovatelům včel 
je to, že jsou nově obě oznamovací povinnosti vztaženy pouze vůči 
vlastníkovi nebo uživateli pozemku. Oznamovací povinnost již nemá 
subjekt, který provádí aplikace těchto přípravků na objednávku uži-
vatele nebo vlastníka pozemku.

Z hlediska oznamování aplikace přípravků označených podle po-
volení ÚKZÚZ „jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely“ 
došlo k tomu, že nově musí uživatelé pozemků, kteří plánují aplikaci 
těchto přípravků, zjistit informace o umístění stanovišť včelstev v krat-
ší vzdálenosti do 2 km (dříve do 5 km) od hranice pozemku v LPIS 
(záložka „Včely v okolí“) a v návaznosti na to min. 48 hod předem 
aplikaci oznámit dotčeným chovatelům včel.

Novela zákona je dále doplněna o výjimku z opatření k ochraně 
včel, a to v souvislosti s aplikací směsi, jejíž rizika pro včely byla 
v rámci řízení o povolení ÚKZÚZ posouzena. Tzn., je-li směs pří-
pravku s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem 
uvedena na etiketě přípravku a není označena jako nebezpečná nebo 
zvlášť nebezpečná pro včely a není uvedeno, že ÚKZÚZ směs nepo-
soudil, neuplatňují se při aplikaci této směsi opatření jako při použití 
přípravku označeného jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro 
včely.

S ohledem na změnu ve vyhlášce o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků, byla 
novelou zákona o RLP zrušena povinnost projednat opatření k ochra-
ně zvěře s uživatelem honitby před aplikací rodenticidů. Primárně je 
ochrana zvěře řešena pro všechny přípravky na ochranu rostlin ze 
strany uživatele honitby zákonem o myslivosti.

Zdroj: ÚKZÚZ
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Informace o neschválení účinných látek 
chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a thiakloprid 
Evropskou komisí
Evropská komise rozhodla svými nařízeními č. 2020/18 
a č. 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, o neschválení účinných látek 
chlorpyrifos a chlorpyriphos-methyl. Důvodem neschválení 
podle předpisu je, že nelze vyloučit jejich genotoxický potenciál, 
který naznačila řada dostupných vědeckých studií, vývojová neu-
rotixicita a dále epidemiologické důkazy o vztahu mezi expozicí 
chlorpyrifosu a chlorpyrifos-methylu během vývoje s nepřízni-
vými dopady na vývoj nervové soustavy u dětí. Chlorpyrifos 
a chlorpyrifos-methyl byly klasifikovány jako látky toxické pro 
reprodukci kategorie 1 B. Použití látek tak nesplnilo kritéria pro 
schválení podle článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Členské státy, tedy i Česká republika, jsou podle předpisu po-
vinny zrušit povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující 
účinnou látku chlorpyrifos nebo chlorpyrifos-methyl nejpozději 
dne 16. února 2020. Odkladné lhůty pro doprodej a spotřebu stá-
vajících zásob přípravku je smějí být stanoveny nejdéle do dne 
16. dubna 2020.

ÚKZÚZ využije možnost stanovení odkladných lhůt v maxi-
mální délce. Odkladná lhůta pro doprodej i spotřebu budou končit 
současně, dne 16. dubna 2020.

Evropská komise dále rozhodla svým nařízením č. 2020/23 ze 
dne 13. ledna 2020 o neschválení účinné látky thiakloprid.

Důvodem neschválení bylo riziko kontaminace podzemních 
vod metabolity thiaklopridu s možnými škodlivými účinky na 
lidské zdraví. Nemohla být také plně posouzena rizika pro vodní 
organismy, včely a necílové suchozemské rostliny. Kromě toho 
byl thiakloprid klasifikován jako látka toxická pro reprodukci 
kategorie 1 B.

Členské státy, tedy i Česká republika, jsou povinny zrušit 
povolení přípravků obsahujících účinnou látku thiakloprid nej-
později dne 3. srpna 2020. Odkladné lhůty pro stávající záso-
by přípravků je možné stanovit nejdéle do dne 3. února 2021. 
I u thiaklopridu ÚKZÚZ využije možnost stanovení odkladných 
lhůt v maximální délce.

Vzhledem k tomu, že se ve všech třech případech jedná o běžně 
používané insekticidy, které mají významné zastoupení v pěstebních 
technologiích, bude ústav zkoumat možnosti náhrad pro jednotlivé 
plodiny a škodlivé organismy. Uživatelé si mohou stávající povole-
né prostředky ochrany ověřit na internetových stránkách ÚKZÚZ 
na adrese: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledava-
ni.aspx?type=0 & vyhledat=A & stamp=1579857687890

Zdroj: MZE

Kontroly uvádění POR a PP na trh
ÚKZÚZ v této oblasti provádí kontrolu držitelů rozhodnutí o povo-
lení POR, držitelů rozhodnutí o povolení k souběžnému obchodu 
a držitelů rozhodnutí o povolení pomocného prostředku, kontrolu 
distributorů POR a PP a kontrolu subjektů následně přebalujících 
a opětovně označujících POR a PP. Dále také zajišťuje odběr vzorků 
POR a jejich laboratorní analýzy za účelem kontroly fyzikálních 
a chemických vlastností a složení odebraných POR.

Kontroly uvádění POR a PP na trh jsou zaměřeny zejména 
na níže uvedené oblasti:

• Označování a balení POR a PP
• Plnění povinností při přebalování POR a PP
• Požadavky spjaté s propagací POR a PP
• Požadavky na místa uvádění POR a PP na trh
• Povinnosti kontrolovaných osob při skladování a uvádění POR 

a PP na trh
• Registrace distributora POR pro profesionální uživatele
• Plnění informačních povinností o výrobě a přemístění POR na 

území ČR
• Dodržování zásad správné distribuční praxe

° Uvádění na trh pouze POR a PP, které jsou v ČR povolené.
° Průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji POR.
° Prodej POR povolených pro profesionální uživatele odborně

způsobilým osobám.
° Dodržování podmínek skladování POR a další.

Zdroj: ÚKZÚZ

Novela zákona o rostlinolékařské péči 
z pohledu regulace škůdců a chorob rostlin
Dnem 15. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů. V souvislosti s na-
řízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, 
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 
a dalšími předpisy, které jsou přímo platné ve všech člen-
ských státech EU dochází v zákoně o rostlinolékařské péči 
k podstatným změnám v oblasti regulace škůdců a chorob 
rostlin.

Ze zákona byla vyjmuta ustanovení, která nyní obsahují uve-
dená nařízení EU jako ohlašovací povinnost výskytu karantén-
ních škodlivých organismů, opatření při zjištění výskytu nebo 
podezření z výskytu těchto škodlivých organismů, podmínky pro 
přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 
požadavky a povinnosti související s vystavováním rostlinolé-
kařských pasů.

Do zákona byla naopak vložena nová ustanovení o procesních 
postupech při registraci provozovatelů pro rostlinolékařské účely, 
při řízení o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů a šet-
ření zdravotního stavu rostlin, na které mají být rostlinolékařské 
pasy vydány.

Nové je také ustanovení o podnikových plánech řízení rizik 
spojených s regulovanými škůdci a původci chorob. V případě 
schválení tohoto plánu ze strany ÚKZÚZ podléhá provozovatel 
méně často úředním kontrolám ze strany ÚKZÚZ.

Zákon rovněž nově pověřuje ÚKZÚZ vydáváním rozhodnutí 
o oprávnění provozovat „karanténní stanici“ nebo „izolační za-
řízení“, která slouží k zabránění šíření karanténních škodlivých 
organismů při manipulaci s těmito organismy při výzkumu, odrů-
dovém šlechtění nebo jejich diagnostice.

V oblasti dřevěného obalového materiálu, který je význam-
ným prostředkem šíření dřevokazných škůdců a původců chorob 
v mezinárodním obchodu, byla v kontextu s nařízením 2016/2031 
upravena problematika jeho ošetřování, oprav a označování.
Více informací na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ 
fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

Zdroj: Mze
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Upozornění pro chovatele prasat (upřesnění 
k odsunu na dočasné hospodářství – kód 75)
Odsun na dočasné hospodářství je možný pouze pro fyzické osoby 
s platným občanským průkazem. V případě, že je odběratelem/
kupujícím právnická osoba nebo cizinec, musí si tento registrovat 
hospodářství. Adresa hospodářství v Příloze k hlášení o narození 
prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění – adresa dočasného hos-
podářství se vyplňuje, jen pokud se liší od adresy trvalého bydliště 
osoby (uvedeného v OP).

Zdroj: Mze

Hlavní změny v novele veterinárního zákona
Dne 15. 1. 2020 nabýla účinnosti rozsáhlá novela rostlinolékařské-
ho zákona (zde), která mimo jiné přináší:
• Novela nově umožňuje vyrábět potraviny z hmyzu coby jedné 

z tzv. „nových potravin“.
• Limit pro tzv. domácí porážky (3 kusy ročně) se nově bude vzta-

hovat na skot již od 12 měsíců věku, až dosud do bylo 24 měsíců. 
Horní věkový limit pro domácí porážky zůstává stejný – 72 měsíců.

• Zpřísňují se pravidla pro porážku nemocných, vyčerpaných nebo 
zraněných zvířat na jatkách. Ty bude možné nově vykonat pouze 
za přítomnosti úředního veterinárního lékaře.

• Porážky na malých jatkách, na nichž nefunguje stálý veterinární 
dozor, budou muset jejich provozovatelé ohlásit SVS minimálně 
tři dny dopředu, až dosud to bylo 24 hodin.

• Novela zavádí tzv. institut úřední veterinární závěry. Veterinární 
inspektoři budou díky němu moci ve stanovených situacích živo-
čišné produkty na přiměřenou dobu označit plombou, pečetí či 
jiným zajišťovacím prostředkem tak, aby bez jeho porušení nebylo 
možné se zajištěnými produkty manipulovat.

Zdroj. SVS ČR

Informace v souvislosti s COVID-19
Ministerstvo obchodu a průmyslu nabízí na svých stránkách 
informační rozcestník související s epidemií koronaviru. Kromě 
odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní infor-
mace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní 
pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení 
vlády.

MŽP upozorňuje, že se o tři měsíce odkládá ohlašovací po-
vinnost tj. např. týkající se životního prostředí, například roční 
zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií 
a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či 
množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných 
do ovzduší atp.

Ministerstvo financí upozorňuje, že daňoví poplatníci mohou 
od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání 
úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z je-
jich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí 
o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Finanční správa zřídila na svém webu speciální stránky Nouzo-
vý stav (COVID-19), kde jsou soustředěny aktuální a praktické in-
formace. Naleznete na něm odpovědi na nejčastější dotazy ohledně 
současných opatření v oblasti daní, průvodce pro daňové poplatníky 
v souvislosti se současnou situací a další důležité informace.

Vláda schválila protikrizová opatření na podporu zaměstnava-
telů, zemědělců i OSVČ ve stavu legislativní nouze.

Několik mimořádných legislativních norem je nyní ve zrychleném 
čtení v legislativním procesu.

Konkrétně jde o:

• Novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

• Změnu legislativy k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám 
samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální 
povinné platby na důchodové pojištění.

• Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na 
zdravotní pojištění.

• Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

• Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje 
prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a práv-
nických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztrá-
ty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání 
k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020.

• Další schválená pomoc podnikatelům a živnostníkům:
• Tzv. kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnava-

tele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci 
zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě 
u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou 
vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů 
nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení po-
ptávky po jejích výrobcích či službách.

• Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. 
Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek 
u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním 
rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou 
podporu i na provozní financování.

• Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek.

• Program COVID II. I v tomto případě je současná alokace  
5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizova-
né potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjč-
ky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na  
15 milionech Kč.

• Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den 
v karanténě/ošetřování člena rodiny.

• Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv.

• Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá 
opatření proti COVID-19.

Aktuální informace související s COVID-19 a podnikání,  
soustřeďujeme na webových stránkách www.agrovenkov.com
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Postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v roce 2020 v souladu s Nařízením Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin Stutox 
II (5114-0) pro omezené a kontrolované použití, č. j.: ÚKZÚZ 027080/2020 (dále „Nařízení ÚKZÚZ“)

Krok

Vlastník nebo uživatel pozemku  
(dále „zemědělec“), pokud se rozhodne podat  

podnět ÚKZÚZ k provedení cíleného monitoringu 
výskytu hraboše polního a potvrzení jeho kalamit-

ního přemnožení na svých pozemcích z důvodu 
možnosti využití Nařízení ÚKZÚZ.

ÚKZÚZ, pokud obdrží podnět  
zemědělce k provedení cíleného  

monitoringu výskytu hraboše polního 
a potvrzení jeho kalamitního přemnožení na 

zemědělských pozemcích.

Poznámka

1
Provedení vlastního monitoringu výskytu hraboše  
polního na obhospodařovaných pozemcích v rámci 
podniku (osoby) dle metodiky ÚKZÚZ.

2
Vlastní zhodnocení intenzity výskytu hraboše na  
jednotlivých pozemcích na základě provedeného 
monitoringu dle metodiky ÚKZÚZ.

Vlastní monitoring výskytu hraboše a „předvýběr“ 
pozemků ze strany zemědělce významně přispěje 
k urychlení průběhu terénních šetření inspektory 
ÚKZÚZ.

3

V případě, že bylo na některém z monitorovaných  
pozemků zjištěno dosažení či překročení pětinásobku  
aktuálního prahu v jednotlivých plodinách, vyplní země-
dělec formulář ÚKZÚZ „Podnět k provedení monitorin-
gu početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho 
kalamitního přemnožení“

Do formuláře se uvedou pouze ty pozemky = díly 
půdních bloků dle LPIS, kde bylo zemědělcem 
zjištěno 5násobné nebo vyšší překročení aktuální-
ho prahu škodlivosti v rámci dané plodiny. 1 for-
mulář na 1 celý podnik či osobu. Řádky formuláře 
se mohou přidávat.

4
Vyplněný a podepsaný formulář se zašle na adresu:  
hrabos@ukzuz.cz, případně podatelna@ukzuz.cz, 
datovou schránkou či v listinné podobě poštou.

Pro urychlení příjmu podnětů doporučujeme 
podněty zasílat na speciálně k tomuto účelu vytvo-
řenou e-mailovou adresu: hrabos@ukzuz.cz.

5
Doručený podnět bude po přijetí zaevidován 
a předán příslušnému Oddělení terénní inspek-
ce ÚKZÚZ k vyřízení.

6

Místně příslušný inspektor operativně, dle pra-
covní kapacity, zařadí přijatý podnět do svého 
logistického plánu v rámci jím prováděného 
monitoringu výskytu hraboše.

Podněty se inspektor bude zabývat nikoliv dle 
pořadí jejich podání, ale dle logistiky (tj. např.  
2 sousedící podniky budou šetřeny společně/ 
najednou, bez ohledu na datum podání podnětu.

7

Dojde-li mezi odesláním podnětu a návštěvou inspektora 
ÚKZÚZ ke změně stavu výskytu hraboše, např. jeho 
intenzita dosáhne 5násobku aktuálního prahu škod-
livosti na pozemcích v podnětu dotčeného podniku 
neuvedených, zemědělec na tuto skutečnost upozorní 
před zahájením šetření inspektora ÚKZÚZ, který pak 
může tyto pozemky operativně zahrnout do monitoringu 
výskytu hraboše.

8
Inspektor ÚKZÚZ provede u zemědělce 
monitoring výskytu hraboše, s přihlédnutím 
k informacím uvedených v zaslaném podnětu.

Monitoring ÚKZÚZ využívající podněty zeměděl-
ců se provádí podle § 4 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých  
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších  
předpisů, a to podle metodiky ÚKZÚZ.

9

Rozsah a délka trvání (i více dnů) prováděného 
monitoringu závisí na počtu a velikosti pozem-
ků uvedených v podnětu jako kalamitní, a na 
posouzení celkové situace ve výskytu hraboše 
inspektorem ÚKZÚZ na místě. Monitoring 
výskytu hraboše bude ukončen „Záznamem 
z odborného šetření“.

Záznam z odborného šetření obsahuje výsledky 
monitoringu ÚKZÚZ provedeného v rámci celého 
podniku, tj. 1 záznam = 1 podnik / hospodářský 
celek. Zemědělec může dle aktuální situace podá-
vat podněty ÚKZÚZ i opakovaně na stejný či jiný 
pozemek v rámci podniku.

10

Záznam z odborného šetření bude zemědělci 
předán prostřednictvím datové schránky, na 
místě nebo zaslán poštou. Součástí záznamu 
z odborného šetření je seznam všech po-
zemků podrobených monitoringu ÚKZÚZ 
v dotčeném podniku s vyznačením, na kte-
rých pozemcích potvrdil inspektor ÚKZÚZ 
kalamitní přemnožení hraboše (viz čl. 2 
Nařízení ÚKZÚZ).

Potvrzení kalamitního přemnožení hraboše na 
konkrétních pozemcích neznamená udělení 
souhlasu k aplikaci rodenticidu na tomto pozemku, 
nýbrž pouze potvrzení splnění podmínky ve 
smyslu čl. 2 Nařízení ÚKZÚZ. Rozhodnutí 
o provedení aplikace je zcela na zemědělci, včetně 
odpovědnosti za dodržení požadavků dle obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona 
č. 326/2004 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.
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11

Zemědělec může provést aplikaci rodenticidu rozhozem 
na povrch, avšak pouze za splnění všech následujících 
podmínek:
• na pozemcích, které v záznamu o šetření potvrdil 

inspektor ÚKZÚZ jako pozemky s kalamitním  
přemnožením hraboše (viz čl. 2 Nařízení ÚKZÚZ),

• na pozemcích, na kterých v době aplikace početnost 
hraboše překračuje 5násobně nebo vícekrát aktuální 
práh škodlivosti (viz čl. I bod 1 Nařízení ÚKZÚZ),

• v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v Nařízení 
ÚKZÚZ, v povolení přípravku, resp. na jeho etiketě,

• v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
například zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů apod.

Náklady spojené s provedením aplikace  
nepodléhají finanční náhradě ze strany ÚKZÚZ.

12

ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování  
podmínek aplikace rodenticidu v souladu 
s Nařízením ÚKZÚZ a zákonem č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Na stránkách ÚKZÚZ naleznete Aktuální informace k výskytům 
hraboše polního, jeho prevenci i ochraně před kalamitními výskyty 
formou otázek a odpovědí. Dále je zde uveden přehled hlavních 
povinností, které vyplývají z rozhodnutí o povolení ÚKZÚZ pro 
Stutox II, Ratron GW a tří nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontro-
lované použití Stutox II, Ratron GW (vydané dne 6. 3. 2020) a je-
jich vzájemné porovnání. Naleznete zde také formulář Oznámení 
aplikace přípravku pro hubení hlodavců.

ÚKZÚZ nabízí zasílání aktuálních dat o škůdcích 
a patogenech přímo do e-mailu

Od března je možno nechat si zasílat novinky z Rostlinolékařské-
ho portálu ÚKZÚZ přímo do e-mailu dle individuálně navolených 
parametrů. Aktuální informace z monitoringu výskytu sledova-
ných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či 
jiné aktuality.

Mapa aktuálního výskytu škodlivého 
organismu – hraboš polní
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Termíny příjmu žádosti o  dotaci a  dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

DP Název DP Příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 Příjem dokladů prokazujících 
nárok na dotaci pro rok 2020

1.D. Podpora včelařství do 31. 10. 2020 nedokládají se

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu 
ekologického zemědělství 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu  
hospodářských zvířat termíny příjmu pro DP 2.A. jsou uvedeny samostatné tabulce

3.a.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(biologická ochrana)

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednic-
tvím předběžných žádostí podaných v letech 2017, 2018 
a 2019.

1. 10. 2020–15. 10. 2020

3.b. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(izoláty)

Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím  
předběžných žádostí do 30. 9. 2019 1. 10. 2020–15. 10. 2020

3.c. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(testování) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 10. 2020–20. 12. 2020

3.d.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(šlechtění) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 10. 2020–20. 12. 2020

3.e.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(certifikovaná sadba brambor) 1. 6. 2020–15. 7. 2020 1. 6. 2020–15. 7. 2020

3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních 
chorob chmele 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

3.i. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(uznané osivo lnu, konopí a pícnin) 1. 7. 2020–15. 7. 2020 1. 7. 2020–15. 7. 2020

3.k.
Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada  
za likvidaci chemickou 1. 3. 2020–31. 3. 2020 1. 10. 2020–31. 10. 2020

8.F. Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím  
žádostí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 1. 10. 2020–31. 10. 2020

9.A.a. Speciální poradenství - živočišná výroba Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 30. 6. 2020 1. 10. 2020–15. 12. 2020

9.A.b.1.-3. Speciální poradenství - rostlinná výroba Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 30. 6. 2020 1. 10. 2020–15. 12. 2020

9.A.b.4.a.-j. Speciální poradenství - rostlinná výroba  
(odrůdové zkoušky) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 12. 2020–31. 12. 2020

9.E. Školní závody Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 31. 5. 2020 1. 10. 2020–15. 10. 2020

9.F.e. Regionální přenos informací 1. žádost o dotaci: 1. 12. 2019–31. 12. 2019
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021
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9.F.i. Odborné konzultace 1. žádost o dotaci: 1. 12. 2019–31. 12. 2019
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

9.F.m. Demonstrační farmy 1. 3. 2020–31. 3. 2020 1. 10. 2020–15. 11. 2020

9.H.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích  
a výstavách v zahraničí

režim bloková výjimka:  
Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
motivačního formuláře do 31. 5. 2020

1. 6. 2020–30. 6. 2020

režim de minimis: 1. 6. 2020–30. 6. 2020 1. 6. 2020–30. 6. 2020

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním 
rybářství 6. 1. 2020–30. 4. 2020 6. 1. 2020–30. 11. 2020

9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství 1. 9. 2020–30. 9. 2020 1. 9. 2020–30. 9. 2020

10.D. Podpora evropské integrace nevládních  
organizací

1. žádost o dotaci: 1. 3. 2020–31. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–20. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–20. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–20. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–20. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–20. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–20. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–20. 1. 2021

10.E.a. Podpora České technologické platformy  
pro potraviny

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–15. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.c. Podpora České technologické platformy pro  
ekologické zemědělství

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií (Rostliny pro budoucnost)

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–15. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.e. Podpora České technologické platformy pro 
zemědělství

1. žádost o dotaci: 1. 3. 2020–31. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

13. Podpora zpracování zemědělských produktů 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 9. 2020–4. 11. 2020

15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 6. 2020–31. 7. 2020

Odstraňování sedimentu z loviště (15.5) 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 6. 2020–31. 10. 2020

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 1. 4. 2020–30. 4. 2020 1. 4. 2020–30. 4. 2020

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších  
subjektů s humanitárním zaměřením 6. 1. 2020–15. 2. 2020 1. 6. 2020–31. 1. 2021

19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 
v režimu jakosti Q CZ

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána 
prostřednictvím předběžných žádostí podaných 
v letech 2018 a 2019.

1. 6. 2020–30. 6. 2020

20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných 
 v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020–31. 10. 2020

20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných  
v letech 2018 a 2019.

1. 9. 2020–30. 9. 2020

20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných  
v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020–31. 10. 2020

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného  
v systému chovu bez tržní produkce mléka

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí od 18. 3. 2019  
do 29. 3. 2019 a od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020–31. 10. 2020

23.A. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata 6. 1. 2020–30. 11. 2020 6. 1. 2020–30. 11. 2020
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Sociální sítě
Agrovenkov, o. p. s. má svůj 
profil na Facebook https://www.
facebook.com/agrovenkov.ops.3

V současné době nás sleduje 
1051 „přátel“, většinou obyvate-
lé Pardubického kraje – to je my-
slím skvělé číslo za skoro roční 
práci. Prostřednictvím Facebooku 

propagujeme regionální výrobce potravin, přenášíme informace od 
partnerských organizací, propagujeme zemědělství či přinášíme 
informace o konaných regionálních akcích. Připojte se i Vy.

MLS Pardubického kraje
Agrovenkov o.p. s vyhlásil 
v únoru 2020 nový – již 14. 
ročník soutěže o nejlepší 
potravinu regionu – MLS 
Pardubického kraje 2020. 
Soutěž s mottem „Podporu-
jeme potravinářské výrobky 
a výrobce Pardubického kra-
je“ slouží k propagaci regi-
onálních potravin a podpoře 
malých a středních podniků.

Z Agrovenkov, o. p. s.
Nové webové stránky www.agrovenkov.com
Od vzniku webových stránek pro naši, o. p. s. byla doména ag-
rovenkov.cz spravována ÚZEI. V loňském roce přistoupil ÚZEI 
k modernizaci portálu jehož součástí jsou i další organizace, tedy 
i naše stránky. Nový design webu pro nás nebyl přijatelný, proto 
jsme se rozhodli vystoupit z tohoto prostředí a na podzim jsme si 
vytvořili webové stránky vlastní. Doména ovšem zůstala ve vlast-
nictví ÚZEI. Ke konci roku ÚZEI ukončil vlastnictví domény a ta 
se stala volnou. Přes veškerou snahu se nám bohužel nepodařilo 
původní doménu agrovenkov.cz znovu zaregistrovat (jako ve všem 
jde o peníze, takže ji vlastní společnost ze Žiliny, která asi čeká, že 
budeme prosit o zakoupení). Nově je tedy pro Agrovenkov, o. p. s. 
zaregistrována doména www.agrovenkov.com, která je oficiální 
stránkou naší, o. p. s. Webové stránky jsou každodenně plněny 
informacemi týkajícími se zemědělství, potravinářství a jejich ná-
vaznostmi. Přejeme si, aby byly hojně navštěvovány.

Seminář LPIS v praxi
Agrovenkov, o. p. s. ještě těsně před vyhlášením nouzového sta-
vu stihl proškolit během února a března téměř 70 účastníků z řad 
zemědělských podnikatelů. Tématem dvou školení byl tentokrát 
LPIS v praxi. Dík patří zemědělské škole v Chrudimi, která po-
skytla prostory na školním statku pro jeden z termínů. Školitel 
Ing. Smrček představil účastníkům téměř všechny funkcionality, 
které systém LPIS nabízí. Po ukončení semináře přítomní využili 
možnost individuální konzultace. Agrovenkov, o. p. s. zajistil se-
minář na základě poptávky z řad zemědělských subjektů. Stále také 
platí nabídka na možnost zaslání poptávky po dalších tématech, 
která zemědělce zajímají.

Vzhledem k  nenadálým událostem souvisejících s  nákazou 
COVID -19 a nařízením Vlády ČR jsme v současné době soutěž ukon-
čili s tím, že pokud se situace uklidní, bude soutěž nově vyhlášena 
na konci prázdnin, s vyhlášením oceněných výrobců v září.

Aktuální informace naleznete na www.mlspardubickehokraje.cz
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„Dřevěný“ marketing – 
názor radního Kroutila

Tak, jako jsme kdysi stáli před 
rozhodnutím, jak podporovat 
zemědělství a potravináře, 
tak nyní si myslím, že musí-
me udělat podobný krok ve 
vztahu k propagaci výrobků 
ze dřeva (dřevěné konstruk-
ce, dřevostavby, nábytek, věci 
k dennímu použití, atd.). Jed-
noduše bych to nazval „dřevě-
ný marketing“. A k této inicia-
tivě by se, podle mého názoru, 

mělo postavit zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Můžeme uvést příklad dobré praxe, kterým je Střední odborné uči-
liště v Chroustovicích. Které své studenty již mnoho let učí, jakým 
způsobem přetvářet surové dřevo od přivezení po finální výrobek. 
(Podrobnější informace naleznete v dalším článku tohoto vydání.)

Dále například Ekocentrum Paleta v Pardubicích, které má na 
svém pozemku velmi zajímavou ukázku ekologické stavby. Díky 
projektu „Paleta přírodně“ byla každá z osmi stěn domečku za-
hradní učebny upravena jinou přírodně - stavební technologií. Líbí 
se mi například stěna hliněná a slaměná. A mému oku nejvíce la-
hodící stěna roubená. Konečnou podobu stavba získala v průběhu 
loňského roku.

Jde o příklady, jak lze účelně využít dostupných přírodních sta-
vebních materiálů z místních zdrojů.

Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

Zeptali jsme se radního 
Kroutila na jeho názor 
k problematice odpadů
O toto téma se zajímám opravdu dlouhodobě. Nejen z pozice rad-
ního pro životní prostředí, ale i ze své předchozí praxe.

Celou společností rezonuje téma nadměrné produkce odpadů.
Snížit celkový objem odpadů lze přitom velmi výrazným a jed-
noduchým způsobem. Zejména když v městských domácnostech 
začneme důsledně třídit kompostovatelný bioodpad. V průměru 
40 % tohoto odpadu totiž zbytečně končí ve směsném odpadu.

Na trhu se objevují různá technická řešení, jak bioodpad sepa-
rovat. Ale každý z nás rád pracuje s věcmi, které se dají ověřit 
a které si může každý sám jednoduše v domácnosti vyzkoušet.

Proto již řadu let spolupracuji s několika výzkumnými praco-
višti, která pro nás zajišťují nezávislé odborné porovnávání, sle-
dování a vyhodnocování některých technologií. Jsem mimo jiné 
koordinátorem výzkumného úkolu v této oblasti. S průběžnými 
výsledky Vás budu rád postupně seznamovat.

V EU se aktuálně připravuje nové plánovací období pro další 
čerpání finančních prostředků z Evropských fondů. Co by kraj 
mohl prosazovat přes MZe a MŽP je podpora výstavby inovativně 
řešených vegetačních čistíren odpadních vod tak, aby to bylo 
přínosné jak pro obec, tak pro místní zemědělce.

Další zajímavou novinkou, jak předcházet vzniku odpadů, je 
založení Re-Use centra v Technických službách města Chrudim. 
S touto zajímavou myšlenkou přišel mladý podnikavý člověk 
Marek Točoň. Hlavním cílem tohoto projektu je opětovné po-
užití předmětů. Re-Use centrum tedy zajišťuje znovuvyužití již 
nepotřebných věcí, které by se jinak staly odpadem končícím na 
skládce. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných 
předmětů, které Re-Use centrum zpeněží za symbolickou cenu. 
Konkrétní předměty tímto dostávají možnost opětovného využití.

Mimo to, že Re-Use centrum zajišťuje a předchází vzniku no-
vého odpadu, podporuje také snižování sociálních rozdílů. Pro-
dávané předměty jsou cenově dostupné a tak si jej mohou dovolit 
i osoby s nízkými příjmy. Výtěžek z prodaných předmětů je určen 
k financování chrudimského útulku pro psy.

Dobré nápady mají svoji hodnotu. A těch, kteří se rádi chlubí 
cizím peřím, je bohužel mnoho. Nebo těch, kteří naší práci hod-
notí pouhým pohledem z cyklostezky. Také vím, že daleko více 
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Žákovské projekty 
přinášejí inovace, řeší 
současné problémy 
a napomáhají uvádět 
vědu do praxe

Pardubice – Ve středu 19. února 
se v sále Jana Kašpara uskuteč-
nila krajská soutěžní přehlídka 
ENERSOL 2020. Ta je určena 
k prezentaci žákovských pro-
jektů zaměřených na úspory 
energií, obnovitelné zdroje a sni-
žování emisí v dopravě. Soutěže 

se zúčastnili zástupci pěti středních škol a radní Václav Kroutil 
a Bohumil Bernášek.

„Je dobré, že si soutěžící vybrali témata, která rezonují společ-
ností. Nakládání s energiemi nebo nedostatek vody jsou problémy, 
které je potřeba řešit. Každý projekt, který vede k i třeba k dílčímu 
zlepšení je užitečný. Děkuji také pedagogům a konzultantům, kteří 
vedli studenty při jejich práci , “ sdělil radní Václav Kroutil.

Patnáct žáků prezentovalo devět projektů. Ve třech kategoriích: 
praxe, inovace a popularizace. Hlavními tématy byly: Problematika 

Dotace na boj 
s kůrovcem
Pardubický kraj dá vlastníkům lesů s menší výměrou dotace na 
boj s kůrovcem. V rozpočtu na rok 2020 jsou na tento dotační 
titul vyčleněny dostatečné finanční prostředky.

Dotace jsou určeny na těžbu kůrovcem napadených stromů, 
podmínkou je ošetření vytěženého dřeva tak, aby se kůrovec dále 
nemohl šířit. Sazba dotace činí 200 korun na kubík vytěženého 
a sanovaného dřeva. O dotace se mohou hlásit majitelé, kteří mají 
maximálně 50 hektarů lesa. Součástí nového dotačního titulu, který 
byl již spuštěn, je rovněž dotace obcím, které mohou prostřednic-
tvím dobrovolných hasičů provádět těžbu stromů v lesích vlastníků, 
kteří v dnešní době obtížně hledají kapacity na těžbu napadených 
stromů.

Příspěvky pro drobné vlastníky lesa se poskytují na kácení, při-
blížení, manipulaci a zpracování kůrovcového dřeva sazbou na 
technickou jednotku. Minimální výše celkové dotace je stanovena 
na 2 000 korun. Žádosti na rok 2020 je možné podávat od 15. ledna 
do 30. září. Kompletní podmínky dotačního titulu jsou zveřejně-
ny na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Dotace. 
https://www.pardubickykraj.cz/dotace

V Pardubickém kraji je několik oblastí, které jsou plošně zasaže-
ny kůrovcem. Leží jižně od Svitav, v okolí Nasavrk, na Chrudim-
sku a u Moravské Třebové na Svitavsku. V kraji se v roce 2018 
výrazně zvýšila takzvaná nahodilá těžba dřeva vyvolaná suchem 
a napadením stromů hmyzem. Dosáhla 801.000 krychlových me-
trů, což je asi trojnásobek ve srovnání s rokem 2017 a 80 procent 
celkové těžby.

Ing. Martin Vlasák, vedoucí OŽPZ, Krajský úřad Pk

mediálně atraktivní jsou záběry ze slavnostních stříhání pásek, 
než obrázky statistických dat a práce s mikroskopem.

Za každým výsledkem nejsou jen slova a oslavné příspěvky 
na sociálních sítích, ale konkrétní činy. Ale to je úkol na delší 
dobu, než je jedno volební období.

Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

sucha – hospodaření s vodou, problematika ovzduší v lidských 
sídlech a úspora energií. Jako nejlepší ocenila porota projekty: Ze-
lené haly (tým ze SOU Plynárenská) v kategorii ENERSOL praxe, 
Zelené střechy (SOU Plynárenská) ENERSOL inovace a GLOBE 
(František Jelínek).

„Práce měly nápad a ducha a mohu konstatovat, že mají dlouho-
době dobrou úroveň. Těší mne, že se zvyšuje počet účastníků. Děkuji 
jim za reprezentaci Pardubického kraje a vítězům přeji úspěch v ce-
lorepublikovém kole, které se uskuteční v Hradci Králové,“ dodal 
radní pro zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil.
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Mezinárodní projekt AQUARES

Mezinárodní projekt AQUARES cílí na toto téma. AQUARES je 
zaměřen na posílení efektivního vodohospodářství a konceptu „ze-
leného růstu“ opětovným využitím vody. Cílem je zlepšení kapacity 
veřejné správy a regionálních orgánů včetně podpory inovativních 
technologií a obchodních modelů pro recyklaci. Projekt byl zahájený 
v roce 2018 a je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci 
programu Interreg Europe. Do projektu je zapojeno 10 organizací z 9 
zemí EU, přičemž Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
(RRA PK) zastupuje Českou republiku. 

Kontaktní informace:
Bc. Lucie Balcarová
Tel.: +420 466 053 911
lucie.balcarova@rrapk.cz

Aktuálně partnerské země mezi sebou sdílejí dobrou praxi, kterou 
v rámci workshopů a studijní návštěv prezentují a v praxi ukazují. V 
minulých semestrech se manažeři a stakeholdeři měli možnost podívat 
na praktické ukázky řešení k partnerům z Itálie, Malty a Polska. Téma-
ta workshopů byla vždy zaměřena na různé oblasti vodohospodářství, 
znovupoužití vod a také politických vazeb. 

V březnu 2020 se manažeři RRA PK a zúčastněné strany účast-
nili workshopu v Německém Oldenburgu na téma „standardizace“. 
Workshop byl zaměřený na implementaci, monitoring, vývoje na 
poli dodržování norem, využití systémů standardizace a nové sady 
nástrojů pro plánování politické správy v oblasti opětovného využití 
vody. Po workshopu proběhl také projektový meeting partnerů s cílem 
zaměřeným na aktivity partnerů, sdílení probíhajících činností a po-
znatků v oblasti vodohospodářství. Vzhledem k již několika případům 
koronaviru v Evropě, se RRA PK, partneři z Itálie a Řecka účastnili 
workshopu a partnerského setkání pomocí online nástrojů a skypu.

V současné situaci a celosvětové pandemii koronaviru, byla sa-
mozřejmě RRA PK nucena odložit některé projektové aktivity a pře-
devším setkání, ať už mezinárodního či místního charakteru, které 
byly na období těchto dnů a týdnů plánovány. V současné chvíli není 
možné predikovat vývoj této situace, avšak i za těchto podmínek 
chceme stále informovali o aktivitách a činnostech, které již proběhly, 
nebo jsou ve fázi přípravy a jsou sdíleny mezi partnery.

V druhé polovině dubna byla plánovaná studijní návštěva v České 
republice, kterou Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
odložila. Studijní návštěva měla být uspořádána za účelem sdílení a 
přenosu zkušeností na poli implementace a monitoringu v oblasti opě-
tovného použití vody. Ke sdílení dobré praxe máme v České republice 
hned několik možností, a ačkoli jsou prvními vlaštovkami na poli 
znovupoužití vody, považujeme tyto dobré praxe za skvělé příklady. 
Zúčastněné strany nám poskytli příklady dobré praxe, a to například 
ze společnosti ASIO TECH, spol. s r. o., DHI a. s., Vodovody a kana-

lizace Pardubice, a.s., Envicons, s. r. o., WTline s. r. o. a další. Partneři 
projektu, díky naší spolupráci se zúčastněnými stranami, měli navštívit 
rezidenční čtvrt Botanica K v Praze vybudovanou environmentálně 
zaměřenou stavební společností SKANSKA, a. s., Hydrogeopark 
Pátek, inspirativní město Lanškroun ve spolupráci se starostou města, 
panem Mgr. Radimem Vetchým a také prostory potravinářské firmy v 
Pardubicích. Zde všude bychom chtěli ukázat partnerům dobrou praxi 
a sdílet zkušenosti napříč spektrem znovupoužití a čištění vody. Před-
mětem studijní návštěvy tedy měli být oblasti šedé vody, přečištění 
spodních vod, využití vod dešťových a znovupoužití vod v energetice.

Dále začátkem května byl plánován informační den „Šetříme vodu“ 
ve spolupráci s Rhyme, z. s. a Univerzitou Pardubice, právě v prosto-
rách univerzity. Tato akce měla být zaměřena na zvyšování povědomí 
o problematice vod, jejich úspor, recyklace, znovupoužití, chemic-
kých úpravách atp. Formou interaktivní výstavy hlavně poukázat na 
výzkumné činnosti, nehospodárnost a rozšířit povědomí o aktuálním 
tématu vod.

A v neposlední řadě, dne 29. dubna bylo plánováno již tradičně 
setkání zúčastněných stran v České republice v Pardubicích v pro-
storách P-PINK. Informovanost ale o aktivitách, dobrých praxích 
nebude opomenuta a proběhne především prostřednictvím našich 
webových stránek a newsletteru. Pokud Vás projekt zaujal anebo Vás 
téma či plánované anebo odoložené akce zajímají, ozvěte se nám, či 
sledujte novinky, a to prostřednictvím webových stránek Interreg Eu-
rope, Rozvojové regionální agentury Pardubického kraje, Facebooku, 
Twitteru či LinkedIn.

Mgr. Jan Gregor
Tel.: +420 466 053 914
jan.gregor@rrapk.cz

Užitečné odkazy:
www.rrapk.cz/aquares
www.interregeurope.eu/aquares

Regionální strategie adaptačních opatření  
pro Pardubický kraj (ReSAO)

Projekt ReSAO je plně podporován Pardubickým krajem, tj. zakladatelem 
Institutu environmentálních výzkumů a aplikací,z. ú., jenž je zadavatelem 
projektu. Podrobné informace o projektu a výsledcích z I. startovací etapy 
můžete získat na webových stránkách projektu www.i-eva.cz.

Po celém světě se vyskytují problémy s nedostatkem pitné vody. V Evropě se ovšem nacházejí státy a organizace, jenž využívají 
opatření a různá řešení podporující technologie na znovuvyužití odpadní vody.  
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Kontaktní informace:
Bc. Lucie Balcarová
Tel.: +420 466 053 911
lucie.balcarova@rrapk.cz

Ing. Iva Mlatečková
Tel.: +420 466 053 913
iva.mlateckova@rrapk.cz

Užitečné odkazy:
www.rrapk.cz/condereff
www.interregeurope.eu/condereff

Mezinárodní projekt CONDEREFF

Vyšší efektivitou využívání zdrojů a modelů cirkulární ekono-
miky v oblasti nakládání se stavebním a demoličním odpadem se 
zabývá projekt CONDEREFF. Cílem projektu je zlepšení kapacity 
veřejné správy a implementace Protokolu EU o nakládání se sta-
vebním odpadem a odpadem z demolic. Projekt byl zahájený v roce 
2018 a je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci 
programu Interreg Europe. Do projektu je zapojeno 9 organizací z 8 
zemí EU, kde Česká republika je zastoupená Regionální rozvojovou 
agenturou Pardubického kraje (RRA PK).

Nově jsou na webové platformě programu Interreg Europe 
(www.interregeurope.eu) k dispozici politické příručky (angl. po-
licy briefs), které byly zpracovány na základě výstupů projektu. 
Zde se čtenáři dozví o překážkách a problémech, se kterými se 
partnerské země setkávají spolu s doporučeními v oblasti legislativy 
a přístupům ke stavebnímu a demoličnímu odpadu. Tyto politické 
příručky jsou zpracovány na základě výstupů z metodologií a aktivit 
a také z již proběhlých studijních návštěv a workshopů. 

Aktuálně partnerské země sdílejí dobrou praxi z různých oblastí 
stavebního a demoličního odpadu. Jedná se o identifikaci a charak-
terizaci odpadu, separaci odpadu v místě vzniku, transparentnost 
uložení odpadu, dopravu odpadu, uložení či zpracování odpadu, 
utilizaci, recyklaci a obnovu odpadu, kvalitu odpadu i recyklátů, 
povědomí a vzdělávání, příslušné politiky a další. I tyto výstupy 
a témata budou zahrnuty do politických příruček, které budou k 
dispozici na webové platformě Interreg Europe během května 2020.

RRA PK se v České republice účastní různých setkání, přednášek 
a konferencí na témata Cirkulární ekonomiky, stavebnictví, recyk-
lace, znovupoužití, Green Deals atp. Začátkem března se RRA PK 
účastnila 25. Pardubického stavebního veletrhu v IDEONu, kde  
v sekci vystavovatelů informovala o aktivitách a činnostech pro-
jektu a začátkem roku setkání Green Deals pořádaný paní Soňou 
Jonášovou z INCIEN na Ministerstvu zemědělství v Praze. 

Vzhledem k současné celosvětové pandemii koronaviru, byla také 
RRA PK nucena odložit některé projektové aktivity a především 
setkání, ať už mezinárodního či místního charakteru, které byly na 
období těchto dnů a týdnů plánovány. V současné chvíli není možné 
predikovat vývoj této situace, avšak i za těchto podmínek bychom 
rádi stále informovali o aktivitách a činnostech, které již proběhly, 
nebo jsou ve fázi přípravy a jsou sdíleny mezi partnery.

Mezi odložená setkání spadá plánovaný workshop, který byl da-
tován v květnu, kde současně mělo proběhnout projektové setkáním 
partnerů projektu, a to v rakouském městě Graz. Workshop měl být 
zaměřen na výměnu a přenos nejlépe fungujících praxí mezi part-
nery a také prosazování a posílení regulačních rámců. Podkladem 
pro tento workshop jsou již výše zmiňované sdílené zkušenosti 
partnerů. V současné chvíli není ustanoven náhradní termín a vše 
záleží na vývoji celé situace. 

Dne 29. dubna mělo také již tradičně proběhnout setkání zúčast-
něných stran partnerů projektu v České republice v Pardubicích  
v prostorách P-PINK, avšak i toto setkání je v současné chvíli od-
loženo. Tímto ale informovanost o novinkách z projektu nebo od 
partnerských zemí nebude opomenuta a v tomto semestru proběhne 
především formou newsletteru a na naších webových stránkách. 

Pokud Vás projekt zaujal anebo Vás téma či plánované anebo 
odoložené akce zajímají, ozvěte se nám, či sledujte novinky, 
a to prostřednictvím webových stránek Interreg Europe, Rozvojové 
regionální agentury Pardubického kraje, Facebooku, Twitteru či 
LinkedIn.

Stavební a demoliční průmysl, nové stavby a silnice, opravy a demolice, velkoobjemový odpad, skládky, vysoké poplatky, lineární 
ekonomika atd. Uložení stavebního odpadu na skládku a jeho následné znovuvyužití ve stavebnictví je zatím málo využívaným 
řešením. Toto byl a pro zatím v mnoha zemích stále ještě je scénář, který není do budoucna zcela udržitelný. 
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K fackám je již jen krůček
Kdo trochu věnuje svoji pozornost dění v Evropě určitě zazna-
menal, že velmi narůstá rozhořčenost mezi farmáři ve vyspělých 
zemích staré patnáctky, zejména Holandska, Francie a nejnověji 
i Německa. Ta je úměrná tlakům ze strany příslušných vlád zmí-
něných zemí. Nápady zelených hlav v mnoha případech přímo 
útočí na samou podstatu existence sedláků a tak tisíce traktorů 
těch naštvaných sedláků blokují dálnice a ulice velkých měst. Ti 
lidé za našimi hranicemi v tom Německu vyjadřují svými hesly, 
nápisy a sděleními stejné pocity jako máme poslední dobou i my, 
zemědělci tady, u nás doma.

V naší republice se to začíná rovněž tak vyvíjet. Vítězí názory 
typu: „kůrovec je můj přítel“, nebo „hraboš polní coby významný 
faktor vodního režimu – oni totiž svými chodbičkami pomáhají za-
sakovat vodě do půdy“, případně „škodlivá řepka z hlediska vodní 
eroze“ a jiná výstižná odborná stanoviska různých znalců a expertů 
na zemědělství. Nedávno mne ohromilo sdělení jistého odborníka, 
že se na pronajatých pozemcích špatně hospodaří na úkor jejich 
úrodnosti. Neumím si jako sedlák představit, jak bych mozaikovitě 
obdělával pozemky kde mám svoje a zároveň pronajaté parcely.

Zblbnutí davů dobou je nesmírné. Lidstvo svým nezřízeným 
kořistěním naštvalo přírodu, která pomalu začíná ukazovat, kdeže je 
ta opravdová pravda. Vládnoucí garnitury jsou nervózní z toho, že 
by měly lidu obecnému říci, že již není doba vhodná jen pro chléb 
a hry, ale je na čase ubrat ze svého spotřebitelského štěstí a ustoupit 
o několik kroků zpět, pokud nás ještě zajímá osud našich potomků. 
Nemají odvahu, hledají viníka. A toho našli, tím je zemědělství.

Z různých statistik vyčíslujících původce CO2 připadá na ze-
mědělství a lesnictví 24 % (výroba energie 25 %, průmysl 21 %, 
doprava 14 %). Málokdo ovšem k tomu dodá, že zemědělství a les-
nictví zároveň spotřebovává 29 % CO2, tedy je v této bilanci jako 
jediné aktivní.

Je zvláštní, že aktivisté a jiní znalci zemědělství nepoukazují 
například na emise způsobované lodní a leteckou dopravou. Máme 
denně 120.000 letadel ve vzduchu po celém světě, která za sebou 
nechávají hojné spaliny ve výškách osm až dvanáct kilometrů nad 
zemí. Je známo, že cca 45 % takto (z pohledu skleníkového efektu) 
emitovaného CO2 zůstává dlouhodobě v těchto polohách. Za roky 
této bohulibé činnosti se v atmosféře něco skleníkového plynu na-
shromáždí a přispívá tak k tomu našemu současnému problému. 
Celosvětové přesuny materiálu, výrobků a lidí (zejména turismus) 
tvoří část HDP a ten musí neustále růst, abychom byli všichni šťast-
nější a spokojenější a je jedno zda je to v souladu s přírodními 
zákony nebo ne.

Každý soudný člověk ví, že stabilizované zemědělství dává spo-
lečnosti existenční jistotu. U nás, po tom „organizovaném sameto-
vém převratu“, bylo jaksi to zemědělství prokšeftováno a zahnáno 
na samý okraj společenského a hospodářského dění. To dokazují 
následující čísla:
Produkce rostlinné a živočišné výroby v letech 1936 až 2018  
(stálé ceny 1989, mld. Kč)

RV % ŽV % ZEM.VÝROBA %
1936 42,501 95 38,445 60 80,946 75
1989 44,694 100 63,939 100 108,633 100
2018 37,400 84 36,630 57 74,030 68

Úbytek orné půdy v hektarech

ha %
úbytek ha

celkový prům. roční prům. denní

1989 3 232 000 100 - - -

2017 2 958 603 91 273 397 9 764 26,75

Změna plochy některých plodin proti výchozímu roku 1989
1989 2018

ha % ha %

cukrovka 127 124 100 64 760 51

brambory 115 271 100 22 889 20

zelenina 34 996 100 12 631 36

pícniny na orné 
půdě 1 079 407 100 468 604 43

Stavy hospodářských zvířat byly velmi redukovány proti roku 
1989. Prasata jsou na 39 %, drůbež na 66 %, ovce na 54 %. Počet 
krav rovněž stále klesá. Jsme na úrovni 47 % stavu roku 1989. 
Toto se odráží na soběstačnosti v komoditách živočišného původu
Soběstačnost v mase a vejcích

Vepřové 36 – 38 %

Drůbeží 57 – 60 %

Vejce 57 – 62 %

Hovězí potřeba je kryta díky poklesu spotřeby z výchozích 26,5 kg  
na současných 7,8 kg/osobu

Deformovanost a celková slabost agrárního sektoru na mnoze 
způsobená politickými tlaky a masivní expanzí nadnárodních ob-
chodních řetězců se odráží v obchodním saldu (tj. poměr vývozu 
a dovozu). Následující čísla dokumentují jak hluboko jsme závislí 
na dovozech ze zahraničí. To je velice diskutabilní z pohledu bu-
doucích možných plošných klimatických excesů jejichž důsledkem 
bude nedostatek zemědělských produktů.

Celkové saldo agrárního obchodu (mld. Kč)
1993 + 0,779

2000 - 17,282

2004 - 32,296 rok vstupu do EU

2018 - 40,322 zatím nejhorší výsledek

2019 - 45,000 odhad

Obchodní saldo v mase / mld. Kč (třída 02. celního sazebníku)
1996 - 0,255

2000 - 1,124

2004 - 4,665

2018 - 23,302 1. pololetí 2018 - 11,433

2019 1. pololetí 2019 - 11,818

Saldo některých komodit ve fyzickém stavu tj. v tunách

Maso Máslo Chleba Pekařské zboží Přípravky 
z mouky

2000   - 60 000 + 21 000     - 336   - 5 396 - 15 573
2004 - 160 000 + 12 000   - 2 118 - 25 282 - 15 349
2017 - 15 156 - 17 630 - 14 880
2018 - 500 000 - 20 000
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Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových 
koní zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech na Labem byla zapsána na Seznam památek světo-
vého dědictví UNESCO, a to jako 14. památka z České republiky. 
Rozhodl o tom Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém 
zasedání 10. července 2019 v ázerbájdžánském Baku. Krajina 
kladrubského hřebčína se tak dostala do elitního klubu 1 121 
nejvýznamnějších památek světa. V tomto případě se skutečně 
jedná o první hřebčín na světě zapsaný na tomto prestižním 
seznamu.

Předmětem zápisu je kladrubský hřebčín včetně jeho celé okolní 
krajiny, která je jeho nedílnou součástí, a to o rozloze 1 310 hektarů 
převážně na katastrálním území obcí Kladruby nad Labem a Selmi-
ce. Krajinu tvoří především centrální pás luk a pastvin ohraničený 
z jihu řekou Labe s přírodně krajinářským parkem Mošnice a ze 
severu lesem. Hranice tohoto území téměř bez výjimky kopírují 
hranici původního dvorního hřebčína a původní koňské obory, kte-
rou v Kladrubech nad Labem začala tradice chovu koní.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem je jedinou zachovanou a ke svému původ-
nímu účelu stále sloužící krajinou na světě, která byla po několik 
století cíleně přizpůsobována k chovu a výcviku tažného plemene 
koní, které v ní bylo šlechtěno s jasným šlechtitelským záměrem, 
a nese z hlediska svého účelu všechny znaky, které má mít krajina 
určená pro chov a výcvik takovéhoto plemene.

Zapsaný statek je vzácnou syntézou dvou kategorií kulturní kra-
jiny. Živé, organicky se vyvíjející krajiny do dnešních dnů s do-
minantním funkčním určením, a krajiny záměrně komponované 
člověkem představující výjimečně dokonalý typ specializovaného 
okrasného statku, ferme ornée, zaměřeného na chov ceremoniálních 
kočárových koní. Tato syntéza je dána tím, že živá evolutivní kra-
jina s jasnou chovatelskou funkcí je uspořádána s využitím svých 
přírodních daností do dvou kontrastních, avšak navzájem prová-
zaných částí – formálně uspořádanou pastevní krajinu vycházející 
z principů klasicistní francouzské zahrady se záměrně potlačenou 
a střídmou klasicistní architekturou dvorů, odstíněnou strukturou 
sídel a sochami akcentujícími významná místa, doplňuje roman-
tický krajinářský park.

Velmi je zemědělcům vytýkána vysoká spotřeba hnojiv a pestici-
dů. Porovnejme tedy naši spotřebu s některými evropskými státy:

Spotřeba umělých hnojiv a  účinných látek v  pesticidech  
na hektar orné půdy za rok 2017

Umělá hnojiva Účinné látky v pesticidech
kg % kg %

Irsko 511 396 Belgie 8,088 409
Belgie 287 222 Itálie 7,780 393

Velká Británie 243 188 Španělsko 5,616 283
Nizozemí 241 187 Francie 3,892 197
Německo 218 169 Německo 3,432 174
Francie 151 117 Velká Británie 2,703 137

Španělsko 151 117 Maďarsko 2,123 107
Česká Republika 129 100 Česká Republika 1,978 100

Když si k těmto „nesporným hospodářským zázrakům“ ještě při-
myslíme možné zásahy různých zelených a jinak pomazaných hlav, 
tak mi z toho vychází jako koncovka jen ten nadpis.

V textu byla použita data z těchto zdrojů:
• České zemědělství očima statistiky 1918 – 2017 

/ vydal ČSÚ 2018
• Výroční zpráva AKČR za rok 2018
• Mlynářské noviny 

/ roč. XXX. Číslo 1, rok 2019 – Tržní informace únor 2019, 
str. 2 až 3

autor: Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec, 
předseda AK Chrudim

Krajina národního hřebčína je živým svědectvím dokumentujícím 
výměnu vlivů ve formování krajiny zaměřené na chov a výcvik 
kočárových koní. Obsahuje zřetelné a funkční prvky krajinné kom-
pozice (osy, cesty, aleje, stromořadí, vodoteče, symetrické stavby, 
vazby mezi prvky), které jsou výjimečně dokonalým příkladem 
tvůrčí aplikace kompozičních zásad tvorby prostoru podle André 
Le Nôtra (francouzská zahrada) do krajiny se specifickým funkčně 
účelovým určením. Statek je výjimečný také tím, že byl do své 
podoby uspořádán podle zásad francouzské zahrady v době, kdy 
tyto byly úplně opuštěny. Tím je tato pozdní aplikace lenotrovských 
principů v nominované krajině dokladem vysoké životaschopnosti 
těchto principů a zároveň velmi konzervativního vkusu hlavního 
zadavatele úprav této krajiny, jímž byl Habsburský dvůr, a je tak 
svébytným obrazem kulturních poměrů.

I přes vyhlášená karanténní opatření na území celé re-
publiky a z nich vyplývajícího dočasného uzavření Ná-
rodního hřebčína Kladruby nad Labem pro veřejnost dál 
hřebčín pokračuje v přípravách na revitalizaci objektů 
a krajiny a zlepšení služeb pro návštěvníky.
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Dotační výzvy na podporu českého 
zemědělství v MAS Region 
Kunětické hory nekončí

Region Kunětické hory je 
malebnou krajinou rozklá-
dající se v rovinaté a úrodné 
Polabské nížině. Díky tomu 
se tu daří nejen cyklistice, 
ale také zemědělství. Tak 
jako mnohé jiné místní akč-
ní skupiny dostala i MAS 
Region Kunětické hory pří-
ležitost podpořit v progra-
movém období 2014–2020 
rozkvět venkova a země-
dělství v regionu prostřed-
nictvím dotačních výzev 
(nejen) z Programu rozvoje 
venkova.

Z podpořených a úspěšně zrealizovaných projektů lze jmenovat 
například „Nákup pneumatického secího stroje“. V rámci tohoto 
projektu si příjemce dotace zakoupil nový pneumatický secí stroj 
pro provádění hospodaření formou precizního zemědělství. Stroj je 
možné ovládat pomocí satelitní GPS navigace a je využíván na jaře 
k setí greeningových plodin v jedné operaci spolu s přípravou půdy.

Nejde jen o to, že zemědělec disponuje zbrusu novou technikou, 
ale jde i o šetrnější přístup k půdě, a tedy k životnímu prostředí. Setí 
spojené se současnou přípravou půdy umožní dřívější vzcházení 
naseté plodiny, což vede ke snížení rizika vodní a větrné eroze půdy 
a zároveň dochází k vyšší spotřebě dusíkatých látek z půdy rostlinou. 
V létě a na podzim je stroj využíván k setí meziplodin v jedné ope-
raci s podmítkou, což opět přispívá k omezení přejezdů zemědělské 
techniky po zemědělské půdě, ke snížení rizika větrné a vodní eroze 
půdy a ke snižování vyplavování nitrátů do vodních toků.

Výzvu k podpoře neproduktivních investic v lesích z Programu 
rozvoje venkova si na území MAS Region Kunětické hory oblíbily 
obce. S dotační podporou z Programu rozvoje venkova, která je 
v tomto případě dokonce 100 %, tak vznikla například zábavně-
-naučná stezka v obci Srch. Začíná na kraji obce u první odbočky 
vpravo na příjezdu od Hradiště na Písku. Místní obyvatelé i návštěv-
níci si mohou projít 10 stanovišť, která nabízejí interaktivní prvky 
pojednávající o životě v lese. Najdete tu pexeso s lesními živočichy, 
labyrint potravního řetězce a další hry a kvízy. Stezku navíc na 
začátku a na konci doplňují dvě odpočinková stanoviště, která jsou 
vybavena přístřešky s lavicemi a stolem a také odpadkovým košem. 
Odpočívadla jsou opatřena i informační tabulí s mapou, na které 
jsou vyznačena všechna stanoviště stezky pro snadnou orientaci, 
takže tu určitě nezabloudíte.

Programové období EU se pomalu chýlí ke konci a přípravy na 
období 2021–2027 už jsou v plném proudu, avšak MAS Region Ku-
nětické hory s výzvami k podání žádostí o dotace. Nová výzva je 

vyhlášena právě nyní (od 19. března do 30. dubna 2020) a budou 
z ní podpořeny:
• Investice do zemědělských podniků.
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
• Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
• Neproduktivní investice v lesích.
• Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:

a) veřejná prostranství v obcích,
b) mateřské a základní školy.

Více informací najdete na www.masrkh.oblast.cz, FB @MASkunka 
nebo nás můžete kontaktovat na info.masrkh@email.cz.   

O MAS Region Kunětické hory
MAS Region Kunětické hory patří mezi asi 180 místních akč-
ních skupin, které jsou rozesety po celé České republice. Jedná 
se o neziskové organizace, které všechny pracují ve prospěch 
venkova. MAS Region Kunětické hory je spolkem fungujícím 
od roku 2005 a sdružuje subjekty napříč sektory – od obcí, 
přes neziskovky až po podnikatele. Působí na území 27 obcí 
v podhradí Kunětické hory, kterými jsou: Borek, Bukovina nad 
Labem, Časy, Čeperka, Dašice, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kostě-
nice, Kunětice, Lány u Dašic, Libišany, Moravany, Němčice, 
Opatovice nad Labem, Podůlšany, Ráby, Rokytno, Sezemice, 
Slepotice, Spojil, Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová, 
Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic. Na svém území podporuje 
projekty metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Mezi 
cíle spolku patří také podpora místní ekonomiky a aktivit ces-
tovního ruchu. MAS Region Kunětické hory je koordinátorem 
značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, která slouží 
ke zviditelnění místních produktů.
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Proto hlavní prioritou našich aktivit jsou věci blízké přírodě, 
zhodnocení lokálních zdrojů a s tím související celoživotní vzdělá-
vání. Od doby založení v r. 2005 je téma našeho regionu „Návrat 
ke kořenům“. Není to volání po době minulé, ale větší a větší uvě-
domění si, že bez hlubšího pochopení funkcí přírody a žití s ní 
v souladu nejsme schopni se posouvat dál.

Poslední roky se hodně věnujeme projektům spolupráce. Tím, 
že je zapojeno více regionů, tedy více lidí, mají výstupy širší ce-
lospolečenský dopad. V letech 2011 a 2012 jsme vytvořili s Regio-
nem Kunětické hory první verzi katalogu „Programy pro školy“ – 
exkurze po našich regionech odpovídající rámcovým vzdělávacím 
plánům, kde si děti mohou doplňovat praktické poznatky z oblasti 
přírodovědy, vlastivědy či dějepisu.

V letech 2013 a 2014 jsme realizovali dva projekty. První „Krajina 
je naše zrcadlo“ se věnoval osvětě o důležitosti funkce okolní kra-
jiny, která má bezprostřední vliv na kvalitu našeho života. S kolegy 
z Královéhradeckého kraje se uskutečnilo mnoho osvětových před-
nášek pro obyvatele, vznikla praktická publikace pro obce i veřejnost, 
upravila se výsadba v obcích, v Železnohorském regionu Na Lhůtách 
jsme dobrovolnicky obnovili ovocný sad, který nyní slouží jako pří-
rodní občerstvovna pro kolemjdoucí. Druhý projekt byl mezinárodní 
„ABC pro lokální producenty“. Zde jsme s kolegy z MAS Pohoda 
venkova zpracovali postupy, jak zavést systém značení a odbytu 
lokální produkce v regionech v Litvě a Lotyšsku. Naši certifikovaní 
producenti prezentovali své zkušenosti a produkty svým kolegům 
v Pobaltí. V letech 2014 a 2015 jsme realizovali se sousedními regi-
ony na území turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko velký projekt 

Zmrzlina u Pepeho – léto je za dveřmi

na podporu rozvoje Národního geoparku Železné hory „Krok za 
krokem geoparkem“. Vniklo mnoho aktivit, které využívají ná-
vštěvníci či školy dodnes. V roce 2016 započal významný tříletý 
mezinárodní projekt „Posílení regionálního rozvoje a inovací“, 
který provazoval vzdělávání s praxí zapojením odborníků do vy-
sokoškolské výuky. Každá ze šesti univerzit napříč Evropou měla 
svého regionálního partnera. Železnohorský region byl partnerem 
Univerzity Pardubice. Toto propojení vyústilo v r. 2019 v oficiální 
partnerství.

Naší snahou vždy bylo a bude, aby projekty neskončily s do-
bou realizace, ale aby nastartovaly určitý proces v regionu, který 
si dál žije vlastním životem a rozvíjí se dle aktuálních potřeb 
a možností.

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Vy jste původně vystudovaný strojař. 
Jaká byla Vaše cesta ke zmrzlině a proč právě zmrzlina?
Ano, vystudoval jsem úplně mimo obor, ale od mládí jsem 
inklinoval k potravinám. I celý můj profesní život s nimi pra-
cuji. Potom je už jen malý krok ke zmrzlině. Ta mě zajímala 
už jako malého, kdy jsem, když mi babička dělala ovocné 
dřeně, vymýšlel, proč se mi vždy o ně láme lžička, proč jsou 
tak tvrdé. Pak nějaké ochutnávky, kurzy, mapa konkurence 
a výzva je na světě.

Co pro Vás osobně zmrzlina znamená? Máte ji rád?  
Jakou emoci si s ní spojujete?
Zmrzlina je pro mě velký koníček, řekl bych, až vášeň. Kdekoli 
jsem a cokoli ochutnám, hned přemýšlím jak tuto chuť „převést“ 
do točené zmrzliny. Myslím si, že pokud chcete zmrzlinu dělat 
opravdu dobře, musíte stejně jako v jiných oborech, touto prací 
žít. A jaké emoce? Těch je velmi mnoho, při přípravě, samotné 
výrobě, ale největší je samozřejmě ta, kterou vyvolá spokojený 
zákazník, který se k Vám rád vrací.

15 let Železnohorského regionu
Témata dnešní doby jsou daná vývojem společnosti. Pro technický pokrok jsme všichni, šetří nám čas a námahu. Ale 
musíme myslet na to, že jakákoliv technologie potřebuje využít ke své výrobě primární zdroje, které jsou vždy z přírody. 
Zpracovatelský průmysl a zemědělství potřebuje obrovské množství vody, naše chytré telefony a počítače potřebují vzácné 
kovy atd. Proto je nutné veškeré procesy posuzovat v souvislostech, a ne odděleně jednotlivé fáze. To je princip bioekono-
miky – musíme započítat veškeré primární vstupy a zdroje pro výrobu. Jen pak jsme schopni zhodnotit celkový přínos.

Všechny milovníky zmrzliny, bychom rádi pozvali do Holic na letní osvěžení. Od roku 
2018 zde pan Josef Branda připravuje poctivou domácí řemeslnou zmrzlinu. Svou výrob-
nu neustále rozšiřuje a přichází s nabídkou netradičních druhů. Kvalitu zajišťují i nové 
stroje, které byly pořízeny s podporou MAS Holicko v rámci Programu rozvoje venkova.
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Kolébkou zmrzliny je Itálie, hledal jste v této jižanské zemi 
inspiraci?
Ano, začalo to ochutnáváním na dovolené, přes veletrhy, kurzy… 
I nyní je v našich smetanových zmrzlinách několik ingrediencí prá-
vě z Itálie, kde podle mého názoru dělají jednu z nejlepších zmrzlin 
na světě. Co se týká našich domácích ovocných zmrzlin, ty jsem se 
učil od místních, českých pánů mistrů cukrářů.

Co je základem dobré zmrzliny? Jaké suroviny používáte?
Základem jsou vždy poctivé, kvalitní suroviny. My si zakládáme na 
kvalitním čerstvém ovoci, které nakupujeme od místních producen-
tů. Osobně mám nejraději čerstvě natrhané ovoce, které díky naší 
nové výrobně kompletně zpracováváme sami. Naši zákazníci toto 
znají z facebooku, kam dáváme fotky, jak odpeckováváme ovoce, 
loupeme třeba pomeranče. Nejvíce lidi zaujala příprava zmrzliny 
z okurků hadovek, které byly vypěstované přímo v Holicích. Brali 
ji s obavou, ale zmrzlina z nich byla přímo výtečná.

Provedete nás výrobním procesem Vaší zmrzliny ze zahrady  
až do kornoutu?
Ovocná zmrzlina začíná sklizní na poli, odkud cestuje ovoce přímo 
k nám do výrobny, tady se pečlivě přebere, očistí a zbaví listů, pe-
cek, slupek… Potom přijde vážení, mixování, míchání a samozřejmě 
ochutnávání. Pokud je vše dle našich představ, přijde vyrobená směs 
přímo do strojů a poté do kornoutku. To je vše :).

Vaše zmrzlina se může pochlubit i dvěma certifikáty, jedná se  
o regionální značku Kraje Pernštejnů a značku Holická zmrzlina.
Máte pravdu. Na obě ocenění jsem opravdu hrdý. Ceníme si důvěry 
zastupitelů města, kteří ocenili kvalitu naší domácí řemeslné zmrz-
liny a dovolili nám používat značku Holická zmrzlina. To nás však 
zavazuje k ještě většímu úsilí a prohlubování kvality. K tomu jsme 
taky v roce 2019 postavili novou výrobnu, kde jako jediná točená 
zmrzlina v Holicích můžeme zpracovávat čerstvé ovoce a vyrábět 

z něho zmrzlinu. Značka Kraje Pernštejnů pro nás znamená ocenění, 
které nás zařadilo do řady TOP vysoce kvalitních výrobců, kteří umí 
vyrobit potraviny z domácích zdravých surovin, což v dnešní době 
umí ocenit hlavně náš zákazník.

Měl byste tip, jak si doma jednoduše připravit zmrzlinu z vlastního 
ovoce?
Raději vás pozvu k nám :).

Povídáte si často se zákazníky o tom, co je zajímá, jaké mají chutě, 
co si přejí?
Ano. Když jsme otevřeli, strávil jsem mezi našimi zákazníky hodně 
času. Všechny zajímá hlavně kvalita, množství ovoce a další ingre-
dience. Rád jsem naslouchal jejím názorům a chutím a podle toho 
zmrzlinu upravoval. Také díky nim jsme připravovali nové příchutě, 
proto dnes máme například makovou, marcipánovou, pravou čoko-
ládovou, punčovou a jiné další příchutě.

Kolik druhů zmrzliny jste už zkusili? Máte nějaké exkluzivní druhy? 
A jaká je ta nejoblíbenější zmrzlina?
Dnes umíme udělat přes 60 druhů točených zmrzlin. Pro letošní rok 
už máme připravené nové, které zatím nemůžu prozradit. Co mohu 
říci je, že i letos máme připravenou cestu po světě s čokoládou, kde 
budeme opět připravovat zmrzlinu z 60% – 80% čokolády z jednot-
livých zemí jako Madagaskar, Kuba, Brazílie, Belgie… Loni byla 
nejúspěšnější 70% čokoládová zmrzlina z Madagaskaru s malinami. 
Vzhledem k tomu, že dnes nabízíme 6 druhů točených zmrzlin každý 
den, věřím, že se letos dostaneme blízko k 100 druhům.

Jaká kombinace chutí či surovin Vás v poslední době nejvíce zaujala 
či překvapila?
Letos v zimě jsem se naučil připravovat zmrzlinu z „ plesnivého“ sýra, 
tedy slanou zmrzlinu. Pokud k tomu připravíte zmrzlinu z červeného 
vína, je to zmrzlina pro opravdové gurmány.

rozhovor připravila Anežka Pavlišová (MAS Holicko)
www.holicko.cz
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MAS MTJ má území působnosti v jihovýchodní části Pardubického kraje. Jedná se o periferní území 
SO ORP Moravská Třebová s výraznou potřebou podpory rozvoje regionu. Jednou z možností rozvoje 
je dotační podpora nejrůznějších oblastí. Významnou metodickou pomoc při zpracování žádostí o dotaci 
poskytují zaměstnanci MAS MTJ. MAS administruje 3 operační programy, a to IROP (Integrovaný re-
gionální operační program), OPZ (Operační program Zaměstnanost) a PRV (Program rozvoje venkova). 
V roce 2019 bylo dokončeno a proplaceno 19 projektů podnikatelských a zemědělských subjektů v PRV. 
Z toho 1 obec využila možnosti realizovat projekt pro svoje lesní hospodářství.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s.

Podporujeme rozvoj regionu

Za svoji úspěšnou činnost a velké množství podpořených pro-
jektů v roce 2018, dostane MAS MTJ přidané prostředky ve výši 
11,6 mil Kč v Programu rozvoje venkova. Dne 4. 2. 2020 se konalo 
zasedání nejvyššího orgánu MAS za účasti veřejnosti a navýšené 
prostředky byly přerozděleny do okruhů pro zemědělce, podnikate-
le a na podporu drobných projektů občanské vybavenosti v obcích.
V období od 6. 2. 2020 do 8. 3. 2020 byla otevřená výzva MAS 
č. 3 PRV, do které bylo přijato 20 Žádostí o dotaci.

Více informací na www.masmtj.cz

Můžete se také obrátit na manažery MAS:
• Miroslava Šejnohová, tel. 725 762 948
• Bc. Lenka Křenková, tel. 737 845 436

E-mail: mas.mtj@seznam.cz

MAS MTJ bude od roku 2020 pořádat příměstské tábory pro děti na území Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Všechny tábory budou zaměřeny na kreativní činnosti, 
pohybové aktivity, pobyt venku, kladný vztah dětí k přírodě a regionálním zajíma-
vostem. Tábory se budou konat v době letních prázdnin.

Zajímavé aktivity nabízí tábory na letišti ve Starém Městě. Termíny a podrobnosti 
ohledně příměstských táborů naleznete zde: 
http://www.masmtj.cz/5-vyzva--prorodinna-opatreni-

Další výzvu předpokládáme vyhlásit pravděpodobně v měsíci květnu až červnu 2020 v návaznosti na schválení změny strategie 
ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Sledujte naše webové stránky. Zájemcům doporučujeme účast 
na semináři, který budeme realizovat po vyhlášení výzvy č. 4, viz http://www.masmtj.cz/4-vyzva
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S hejtmanem o opravářích zemědělských strojů
Úvodní akci projektu 2020 organizátoři naplánovali na 29. ledna do 
Integrované střední školy Moravská Třebová. Seriál naopak vyvrcho-
lí závěrečným zastavením koncem listopadu v Integrované střední 
škole technické Vysoké Mýto.

Se zemědělskými a potravinářskými obory se letos účastníci 
TECHNOhrátek setkají hned v šesti středních odborných školách – 
ve VOŠ a Střední škole zemědělské Chrudim, v SOU opravárenském 
Králíky, v OU Chroustovice, v SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, 
v SOU zemědělském Chvaletice a v ISŠ technické Vysoké Mýto.

„Součástí projektu bude také tradiční diskusní setkání zástupců 
Pardubického kraje, samosprávy, krajského Úřadu práce, krajské 
Hospodářské komory, významných regionálních zaměstnavatelů  

Za účasti hejtmana Pardubického kraje se uskuteční v květnu 
v Králíkách speciální seminář zaměřený na obor opravář 
zemědělských strojů.

a ředitelů středních odborných škol zaměřené na podporu technic-
kého vzdělávání – konkrétně na obor opravář zemědělských strojů. 
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje se tento seminář uskuteční 
11. června v Králíkách,“ říká Vladimír Zemánek, manažer projektu 
TECHNOhrátky.

Největší počet středních odborných škol v letošním kalendáři pro-
jektu zastupuje okres Ústí nad Orlicí, kam žáci zamíří hned sedmkrát. 
Tři účasti čekají školáky v okresech Pardubice a Chrudim, zatímco 
na Svitavsko se tentokrát vydají pouze dvakrát, neboť je zde také 
nejméně středních škol.

Slavnostní vyhlášení za rok 2019
Než odstartoval letošní ročník TECHNOhrátek, bylo třeba zakončit 
ten loňský. Stalo se tak 22. ledna na slavnostním setkáním v sálu Jana 
Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. V průběhu 
této akce byli současně vyhodnoceni nejúspěšnější účastníci dopro-
vodných žákovských a studentských soutěží v roce 2019. Příjem-
nou atmosféru v rámci doprovodného programu vytvořilo smyčcové 
kvarteto složené ze studentů pardubické konzervatoře.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili také radní Pardubického kraje 
Bohumil Bernášek, Václav Kroutil, Hana Štěpánová a Ladislav Valtr, 
pracovníci krajského odborů školství, ředitelé středních i základních 
škol, zástupci krajského Úřadu práce, krajské Hospodářské komory, 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, společnosti Agrovenkov i význam-
ných regionálních firem.

„Jsem rád, že TECHNOhrátky se věnují i podpoře zemědělských 
oborů. Těší mne spolupráce škol, které díky tomuto projektu mají 

Projekt TECHNOhrátky vstoupil do osmého 
ročníku – opět v něm zapojí střední 
zemědělské školy

TECHNOhrátky od května 2013 let oslovily prostřednictvím 91 spe-
ciálních akcí už téměř 13 000 žáků převážně z osmých a devátých tříd 
ze 117 základních škol, z nichž 109 pochází z Pardubického kraje. 
Mezinárodní přesah projektu ilustruje skutečnost, že v Králíkách 
se projektu opakovaně zúčastnily také dvě školy z Polska. TECH-
NOhrátky představily školákům 68 nejrůznějších oborů z oblasti 
strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, zemědělství, zahradnictví, 
služeb, potravinářství a gastronomie.

„Věřím, že TECHNOhrátky i v tomto roce přispějí k tomu, aby 
si žáci základních škol vybrali středoškolské studium, které je bude 
bavit a díky kterému získají dobré uplatnění na trhu práce. Také 
zásluhou tohoto projektu v Pardubickém kraji vzrostl zájem o učňov-
ské i maturitní obory zejména strojírenské, elektrotechnické a také 
zemědělské,“ hodnotí efektivitu TECHNOhrátek Bohumil Bernášek, 
radní Pardubického kraje pro školství.

TECHNOhrátky zamíří letos opět do 
VOŠ a SŠ zemědělské v Chrudimi.

TECHNOhrátky Pardubického kraje vstoupily v letošním roce do svého osmého ročníku. znají jízdní řád letošního, osmého 
ročníku. Do projektu, který svou zábavnou a soutěžní formou úspěšně motivuje žáky základních škol k výběru technických 
a odborných profesí, se opět zapojí patnáct vybraných středních odborných škol, které nominoval krajský odbor školství. Také 
tentokrát mezi nimi nebudou chybět ani školy, které vyučují zemědělské obory.
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možnost prezentovat svou činnost a nabízet ji žákům základních škol. 
Je to také pozitivní reklama technických profesí,“ připomněl Václav 
Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství 
a venkov.

„TECHNOhrátky jsou moc pěkný projekt. Žáci základních škol 
na něj někdy jedou s myšlenkou, že nebudou na vyučování a užijí si 
den plný zábavy. Ale často netuší, že je to den, který jim změní život 
a nasměruje je do budoucna. Zkušenost se setkáním s oborem v praxi 
má větší sílu než jen obrázek a text,“ dodala Hana Štěpánová, radní 
Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Cena Agrovenkova za vítěznou fotografii
Žákům základních škol byla v roce 2019 určena soutěž „Řemeslo 
kolem nás“. Do ní její účastníci přihlašovali fotografie s tematikou 
technických činností a řemesel. Mohli na nich zachytit řemeslníky, 
rodiče nebo třeba spolužáky na akcích TECHNOhrátek. Do soutěže 
se zapojili žáci z pěti základních škol, kteří zaslali dvanáct snímků.

Hlavní cenu pro vítěze této kategorie věnovala společnost Ag-
rovenkov, o. p. s. Poukaz na nákup zboží na e-shopu předala vítězi 
ředitelka společnosti Agrovenkov, o. p. s., Lenka Brožková. První 
místo obsadil žák osmé třídy Ondřej Prorok ze Základní školy Horní 
Čermná, který nafotil sérii snímků nazvaných Oprava pneumatiky. 
Druhou cenu, kterou opět ve formě poukazu udělila společnost Ag-
rovenkov, o. p. s., obdržela Základní škola Výprachtice jako nejši-
kovnější škola v loňském ročníku TECHNOhrátek – její žáci z pěti 
účastí na akcích čtyřikrát dobyli hlavní trofej v podobě ovocného 
dortu a jednou skončili druzí.

Dlouhodobá soutěž studentů středních odborných škol, které pro-
vázela loňský ročník TECHNOhrátek, nesla název Co dokáže škola. 
V ní se mohli aktéři prezentovat jakýmkoliv artefaktem typickým pro 
zaměření „jejich“ školy. Podmínkou však bylo, aby vznikl v loňském 
roce a jeho autoři byli ještě aktuálními žáky školy.

„Přihlásilo se deset škol a všechny výrobky měly neobyčejně vy-
sokou úroveň. Vzhledem k různorodosti artefaktů jsme vypsali tři 
kategorie. V té nejprestižnější – absolutní – porota jednoznačně vy-
hlásila vítězem dílo studentů z technické školy z Vysokého Mýta, kteří 

Ředitelka společnosti Agrovenkov Lenka Brožková předala 
ZŠ Výprachtice cenu za nejšikovnější školu 2019.

Část vítězného fotoseriálu Oprava pneumatiky.

vytvořili industriální židli s gravírovaným opěradlem,“ upřesnila 
Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky.

rozdělovaly velké ovocné dorty. V manuálních aktivitách zvítězili 
žáci Základní školy a Mateřské školy Rosice, ve vědomostním 
kvízu „Hej Ty, víš to?!“ byla nejúspěšnější výprava Základní školy 
Lázně Bohdaneč.

Tuto industriální židli zhotovili žáci ISŠ technické Vysoké Mýto.
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Hospodaření se dřevem ve školních 
podmínkách na OU Chroustovice
Odborné učiliště Chroustovice je střední škola, která vzdělává žáky v sedmnácti tříletých učebních oborech. Mezi tyto obory patří 
i obor Truhlář, Tesař a Dřevař, což je vlastně lesní dělník. Tato kombinace obecně každoročně samozřejmě znamená nemalé investice 
do dřevního materiálu, který se spotřebovává na výuku, ale i zakázkovou činnost.

Když jsme se před šesti lety dostali do dvou velkých evropských 
projektů financovaných z ROP a OPVK, byla jednou z priorit i mo-
dernizace vybavení výše jmenovaných oborů. Cílem bylo zefektiv-
nit nejen výuku, ale i vlastní ekonomiku provozu. Naplánovali jsme 
a posléze i zakoupili kompletní linku na zpracování dřeva. V rámci 
výuky dokážeme těžit dřevo v lese, vlastní vyvážečkou si ho dovézt, 
na svém katru pořezat, usušit, zpracovat na výrobky a zužitkovat 
i dřevní odpad. V závěru se celý provoz chová ekologicky, neboť 
piliny a hobliny peletujeme a peletky společně s kusovým dřevem 
a dřevem z prořezávky rozsáhlého zámeckého parku spalujeme ve 
dvou kotelnách o celkovém výkonu 75 kW.

Momentálně probíhá rekonstrukce pokojů na domově mládeže. 
Tu výrazně zlevňujeme nejen nákupem a zpracováním momentálně 
levného kůrovcového dřeva, ale také vlastní výrobou nábytku, který 
je součástí vybavení.

Celý systém samozřejmě přináší ztrátu pohodlí plynového topení, 
ta je však kompenzována velkou úsporou nákladů. Nezanedbatelný 
je i výchovný efekt, a pokud se budeme chtít vrátit ke krajině v zimě 
zasněžené, v létě k plným korytům řek a zeleným lesům, budeme 
muset přijmout ještě spoustu podobných nepohodlností.
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Navštivte nás v Království sov
V roce 2019 jsme v Králíkách otevřeli vzdělávací centrum Krá-
lovství sov. Na ploše 2000 metrů čtverečních ve třiceti voliérách 
máte možnost spatřit několik desítek sov. V přírodě žijí skrytým 
životem, proto je člověk může málokdy uvidět v přírodě naživo. 
V našich voliérách je můžete pozorovat na vzdálenost několika 
metrů. K dispozici zde máme kompletní kolekci všech evrop-
ských druhů sov a několik druhů sov exotických.

Naším cílem je seznámit širokou veřejnost se životem sov, způ-
sobem hnízdění, lovem či jejich přírodními stanovišti, ale také se 
zajímavostmi z jejich života. Rádi také poradíme, co udělat pro to, 
aby v budoucnu těchto krásných opeřenců v naší přírodě zůstalo 
co nejvíce.

V současné době, kdy zemědělci bojují s přemnoženými hraboši, 
kteří tvoří převážnou část potravy sov, můžeme poradit, jak výskyt 
sov v místě podpořit, pokud zde nemají dostatek přirozených míst 
k hnízdění.

V rámci návštěvy centra nabízíme komentované prohlídky s vý-
kladem pro malé skupiny (školky, školy, široká veřejnost). Vždy je 
nutné se předem objednat – zarezervovat si termín a čas. Nacházíme 
se v Pardubickém kraji ve městě Králíky u Dolní Moravy – více 
na https://www.kralovstvisov.eu

Těšíme se na Vaši návštěvu.



ZPRAVODAJ AGROVENKOV 1 - 202026 ZPRAVODAJ AGROVENKOV 1 - 2020 27

Záměry Informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje
Cíl:
• Bezplatné poskytování informací různými způsoby, především 

elektronickými formami komunikace

Témata poskytovaných informací:
• Uplatňování principů společné zemědělské politiky
• Rozvoj venkovského prostoru
• Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad 

správné zemědělské praxe
• Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

Formy poskytovaných informací:
• Internet, e-mail, SMS
• Zpravodaje
• Osobní kontakt (semináře, konzultace)

Informační podpora:
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)

Pracoviště Informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim
Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim
II. patro č. dv. 214 a 215
Ing. Vanda Rektorisová, Msc., tel. 469 622 390
e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí
I. patro č. dv. 210
Ing. František Smítal, tel. 465 553 267 
e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Pracoviště Svitavy
Olomoucká 26, PSČ 568 02 Svitavy
I. patro č. dv. 32
Ing. Josef Gracias, tel. 461 531 724
e-mail: aksv@nextra.cz

Pracoviště Pardubice
Boženy Němcové 231, PSČ 530 02 Pardubic
II. patro budovy
Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245
e-mail: oakpa@volny.cz

Na jednotlivých pracovištích získáte mnohé potřebné 
informace k zemědělské problematice.

Informace pohodlně a zdarma!
Pokud budete chtít dostávat důležité informace v elektronické 
podobě, pošlete svoji poštovní i elektronickou adresu emailem 
či formou SMS na:
brozkova.agrovenkov@seznam.cz
agrovenkov.uo@tiscali.cz, nebo mobil: 604 676 492

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!
Budete o všem vědět včas a zdarma!

Na internetovém portálu www.agrovenkov.com v oddíle 
Zemědělské komodity mohou registrovaní uživatelé využít 
KOMODITNÍ BURZY pro prodej a nákup svých produktů!

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle Le-
gislativa najdete českou i evropskou legislativu týkající se 
zemědělství a venkova. Česká legislativa je v plném posled-
ním znění s barevným označením změn. Vybranou legislati-
vu je možno registrovaným uživatelům na požádání zaslat 
v elektronické podobě!

Ing. Lenka Brožková
ředitelka
AGROVENKOV, o. p. s.

Ing. Smítal František
předseda správní rady
AGROVENKOV, o. p. s.

Zpravodaj Informačního střediska pro rozvoj ze-
mědělství a venkova Pardubického kraje je vydá-
ván za finanční podpory MZE, dotačního programu 
9.F.e. – Regionální přenos informací



Legendární Velká pardubická slaví jubileum

130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 
11. října 2020

Vstupenky už nyní v prodeji. 
Nakupujte online na www.zavodistepardubice.cz/vstupenky2020

Na stejné adrese jsou k dispozici také vstupenky na všechny 
dostihové dny v sezoně 2020 a mezinárodní výstavu Koně v akci. 

Přípravy na sezonu 2020 pokračují.Přípravy na sezonu 2020 pokračují.

Těšíme se na viděnou!


