
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

11. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 8.1.2008 

 
 
Jednání zahájil a vedl vedoucí odd. speciálních plodin Ing. M. Prudel, CSc.  
 
1. Program rozvoje venkova 2007-2013 – EAFRD. 
Tajemník PS Ing. Branžovský omluvil nepřítomnost pracovnic odboru řídící orgán EAFRD. 
S ohledem na aktuální situaci odkázal na přehled v nově vydané Situační a výhledové zprávě 
„Okrasné rostliny 2007“ a charakterizoval současný stav v přípravě opatření I.3.4. „Využívání 
poradenských služeb“.  

  
2. Poradenství pro okrasné rostliny  

Ing. Josef Kořínek (UZPI) informoval o nově schválené Směrnici ministerstva 
zemědělství o akreditaci poradců a charakterizoval připravovaný systém poradenství v rámci 
opatření I.3.4. „Využívání poradenských služeb“, které bude orientováno pouze na 
poradenství v oblasti zákonných požadavků (nitrátová směrnice, cross-compliance ap.). Pro 
členy PS požadované zařazení odborného poradenství do podporovaného poradenství není 
v současnosti prostor. Kritizované nedostatky (minoritní indikace) je nutné řešit cestou, 
stanovenou zákonem č. 326/2004Sb. o rostlinolékařské péči. 

 
3. Kontrola produkt ů okrasného zahradnictví 
Z dodaných přehledů byl kladně hodnocen materiál SRS, která odsouhlasila zveřejnění 
dokumentu na webových stránkách svazů s tím, že musí být zřetelné upozornění na omezenou 
platnost v návaznosti na novely příslušných právních předpisů.  
  
4. Návrh směrnice Rady a EP o udržitelném používání pesticidů 
Ing. Petr Harašta (SRS) informoval o uvedeném návrhu. V diskusi bylo upozorněno na vztah 
problematiky navrhované směrnice k EAFRD. Členové PS upozornili na problematické 
použití v současném znění. 
 
5. Kvalifika ční standardy 
Ing. J. Matoušek (MZe) vysvětlil systém, který vychází ze zákona č. 179/2006Sb. o  ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jehož součástí jsou kvalifikační standardy. V diskusi 
bylo vysvětleno, že systém je součástí sociálního systému ČR a EU. Zástupci podnikatelské 
sféry upozornili na skutečnost, že pro podnikatele - zahradníky v současné době nedostatku 
kvalifikované síly na trhu práce nemá tento systém význam.  
 
6. Různé  
6.1. Ing. Votruba informoval PS o připravovaném výzkumném záměru VÚKOZ, ve kterém 
byla opomenuta veškerá problematika okrasného zahradnictví. 
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6.2. Ing. Nachlinger upozornil na skutečnost, že mnohé odborné školy, které mají v názvu 
zahradnický obor výukově deklarovaný obor vůbec nezajišťují. PS doporučuje, aby 
ministerstvo školství bylo na tento stav upozorněno a zajistilo nápravu vhodnou novelou 
příslušného zákona v tom smyslu, že v názvu školy deklarovaný obor musí být zajištěn 
alespoň na úrovni 10 % rozsahu výuky. 
6.3. Ing. Nachlinger informoval PS, že podle zveřejněných informací bylo v rámci EAFRD ze 
zahradnických oborů podáno 9 projektů v objemu 45 mil. Kč. 
6.4. P. Chládek informoval o zahradnickém plese 2. února. 
6.5. Členům PS byly předány materiály: 
- situační a výhledová zpráva „Okrasné rostliny – prosinec 2007“ 
- Štítenka Pseudaulacaspis pentagona (SRS) 
- Praktická příručka – úplné znění zákona 219/2003Sb. o oběhu osiva a sadby 
6.6. Řed. Ing. Ševelová informovala o nutnosti nají zástup za Ing. Šípkovou, která odchází na 
mateřskou dovolenou. 
 
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. Jindřich Pokora, Ing. Jan Procházka,  Ing. Rudolf Votruba, CSc.. 

Přizvaní a hosté: 
Ing. Petr Harašta (SRS), Mgr. Simona Helová (SRS), Ing. Jiří Horák (SKF), Ing. 
Václav Koběluš (SŠ OUČR), Ing. Josef Kořínek (UZPI), Ing. Josef Matoušek 
(MZe),Ing. Eliška Ševelová (ÚKZÚZ). 

 
 


