
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

 9. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 26.6.2007 

 
 
Jednání zahájil a vedl vedoucí odd. speciálních plodin Ing.M. Prudel, CSc. Program jednání 
byl přizpůsoben možnostem přizvaných hostů. 
 
1. Program rozvoje venkova 2007-2013 – EAFRD. 
Ing. Bělinová stručně zrekapitulovala vývoj v posledním období i časový program do konce 
roku u zahajovaného podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků. Stručně 
informovala i o dalších zahajovaných podopatřeních I.3.2. Zahájení činnosti mladých 
zemědělců a III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Dne 8.6. p. ministr vyhlásil 
příjem žádostí  pro 1. kolo; vyhlášení pro druhé kolo se předpokládá v říjnu tr. V diskusi byly 
vysvětleny podrobnosti pro účast školních statků (možná účast pouze když se jedná o 
obchodní společnost, tj. bez podpory z veřejných zdrojů; alternativní řešení - žádat u MŠK), 
upřesněn výklad časové hranice pro uznatelné náklady, možnost úhrady nákladů na 
poradenství (až 80 %), možnosti participace na činnosti monitorovacího výboru, podmínky 
pro spolupráci s výzkumem v rámci projektů. V závěru byl také vysvětlen postup přípravy 
podmínek pro další osy programu EAFRD. 
Představitelům profesních svazů byla předána instrukční publikace a sdělen odkaz na webové 
stránky MZe, kde jsou kompletní dokumenty zveřejněny. 

  
2. Poradenství v rostlinolékařství a sektoru okrasných rostlin obecně  
Na úvod byl členům PS rozdán podkladový materiál odboru  15010 o možnostech  a 
podmínkách podpory poradenství. Mimo kritické výhrady k poradenství obecně bylo nově 
upozorněno na nedostatečnost elektronického poradenství, které nedosahuje např. úrovně 
SRN, kde žadatel nejprve specifikuje svůj problém, aby mu bylo na jeho konkrétní dotaz 
odpovězeno, zatímco české systémy (zaměřené na zemědělství obecně) mají pouze stálé 
schéma problémů i odpovědí. Pro řešení situace byly specifikovány problémy: 
 a) Akreditace poradců.  

  b)  Je nutné vysvětlit poradenství ve veřejném zájmu. 
  c)  V systému chybí zahradnické obory. 

Ing. Hnízdil upozornil na novou úpravu webových stránek SRS, kde je možné nalézt aktuální 
stav vč. minoritních indikací.  
Následně byla diskutována problematika nutnosti zlepšit odborné vzdělávání. Upozornění 
MŠKTV od svazů jako přímo postižených odběratelů služeb bude nejúčinnější. 
 
3. Účast na zahraničních výstavách 
Dr. Ing. Vacek vysvětlil současnou situaci, kdy odbor 11170 účast na výstavě IPM Essen  v 
rámci obnoveného projednání celého plánu propagace na léta 2008/9  navrhl až pro r. 2009, 
protože předpokládaný průběh projednávání materiálu ve vedení MZe a podmínky realizace 
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účasti nedávají jistotu, že účast na výstavě v r. 2008 bude možné zajistit. Po diskusi poradní 
sbor doporučil trvat na zajištění již v roce 2008. 
  
4. Kontrola produkt ů okrasného zahradnictví 
Účastníkům byla předána podkladová zpráva SZPI (Ing. Kosková). K předložené zprávě bylo 
konstatováno, že problémy v prodeji produktů okrasného zahradnictví přetrvávají. Jedná se  
zejména o závady v odrůdové pravosti, nevhodnou dobu nabídky specifických produktů 
vzhledem k biologickým charakteristikám a bez výrazného upozornění na tento problém 
(např. suché cibule tulipánů na jaře). V rámci diskuse bylo vysvětleno, že kontrola odrůdové 
pravosti je záležitosti ÚKZÚZ a může být řešena pouze formou stížnosti, což je vzhledem 
k doložení potřebných náležitostí ze strany stěžovatele velmi obtížné. Byla diskutována 
možnost kontroly produktů okrasného zahradnictví prostřednictvím ČOI 
 
5. GMO  
Ing. Marie Čeřovská v návaznosti na povolení do oběhu GM karafiátů informovala členy PS o 
současné legislativě, která se vztahuje k oblasti geneticky modifikovaných organismů, o 
možnostech i povinnostech z ní vyplývajících. Upozornila na webové stránky ministerstva, 
kde jsou aktuální informace.  
 
7. Různé  
7.1. Ing. Koběluš, předseda Svazu školkařů při OU ČR poděkoval odboru 17220 a  14110 za 
pochopení pro problematiku školkařství při sestavování PRV 2007 – 13. 
7.2. Ing. Macura informoval o situaci ve školství obecně, zejména ve vztahu k neexistující 
kompetenci MŠMT ke školám (až na dvě výjimky), které jsou povinny řídit se pouze zákony a 
ze zákona vyplývajícím  kompetencím akreditačních komisí. 
7.2. Ing. Hnízdil předal přítomným  Rozhodnutí Komise z 25.5.2007 (Rhynchophorus 
ferrugineus), z 12.6.2007 (viroid vřetenovitosti hlíz bramboru) a Rozhodnutí SRS z 22. 5. 
2007 (Phytophthora ramorum). 
  
Zpracoval: Ing. Ivan Branžovský, CSc 
 
Schválila:  Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220 
 
 
 
 
 
Přítomni:  

Ing. Martin Prudel, CSc, Ing. Ivan Branžovský, CSc., Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Eva 
Dušková, CSc., Ing.Michal Hnízdil,  Jiří Chládek, Ing. Jan Macura, Ing. Jiří 
Obdržálek, CSc., Ing. Jan Procházka, Ing. Ludmila Stránská, Ing. Jaroslav Vetýška,  

Přizvaní a hosté: 
Ing. Kateřina Bělinová (MZe 14110), Ing. Marie Čeřovská (MZe 17220), Ing. 
Ivana Holá (MZe 14110), Mgr. Simona Helová (SRS), Ing. Jiří Horák (SKF), 
Ing. Eva Jetmarová, CSc. (AZS), Ing. Václav Koběluš (SŠ OUČR), Ing. Eliška 
Ševelová (ÚKZÚZ), Ing. Dr. Emerich Vacek (MZe  11170). 

 
 


