
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

 10. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 16.10.2007 

 
 
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. Holá informovala o současném stavu schvalování a průběhu programu EAFRD (viz 
Příloha č. 1.) Pokud se týká již zahájeného podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských 
podniků – předběžné výsledky z podaných žádostí ukazují, že alokovaná částka pro ŽV je 
překročena cca dvojnásobně, alokovaná částka pro RV jen mírně. Vzhledem 
k nedokončenému procesu kontroly žádostí nejsou bližší údaje k disposici. U připravovaného 
podopatření „předčasný odchod do důchodu“  většina členů PS kritizovala situaci, kdy nebyla 
vedením příslušných útvarů ministerstva akceptována minimální výměra pro skleníky 500m2. 
Návazně  na tuto skutečnost bylo rovněž připomenuto, že PS opakovaně doporučil zohlednit 
přístup k zahradnickým odvětvím na základě intenzity (náklady nebo produkce na m2). Závěr 
diskuse vedl členy PS k formulování požadavku na ustavení oddělení, které by bylo pouze pro 
zahradnická odvětví, což bylo vysvětleno s odkazem na náplň odd. 17222.  Dále byla kladně  
vysvětlena otázka, zda se může podat v dalším kole opakovaná žádost, když pro nedostatek 
prostředků nebudou někteří zájemci uspokojeni s tím, že musí být splněny všechny ostatní 
věcné požadavky a časové lhůty. Diskusi o min. výměře půdního bloku je nutné odkázat na 
zákonné ustanovení – 0.1 ha.. Dále byl diskutován význam okrasné produkce – jde o jediné 
odvětví zemědělství, které má progresi. Argument, že okrasné zahradnictví se podílí na 
zemědělské produkci 3,5 % a že by tedy mělo mít i stejný podíl na podpoře byl vysvětlen 
s odkazem na  současně platný způsob podpory SAPS i budoucí SPS, které neumožňují 
komoditní přerozdělování podpory. V diskusi bylo rovněž připomenuto, že názor na význam 
zahradnictví se mění, i když velmi pomalu a také význam lobování pro prosazování zájmů 
odvětví. 

  
2. Poradenství v rostlinolékařství oblasti.  
Na úvod tajemník PS informoval o současném stavu úpravy poradenských služeb s tím, že 
nelze podávat informace o novém systému, protože nová směrnice nebyla ještě schválena. 
Návrh nové směrnice (původní „O akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců MZe“ 
z roku 2002 je základem současného systému v ČR) je předložen v současné době vedení 
ministerstva ke schválení. Je orientován především na splnění podmínek cross-compliance 
(CC). Ing. Holá informovala o přípravě podpory poradenství v rámci EAFRD. V diskusi byla 
specifikována kritika vůči stávajícímu systému - není vůle zohlednit potřeby zahradnického 
sektoru zejména u výkonného článku – UZPI. Ing. Hnízdil informoval, že připomínky 
k návrhu nové „směrnice“ podané SRS údajně byly akceptovány. V diskusi bylo upřesněno, 
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že CC se orientuje na zákonné požadavky, což je v tomto případě registrace pesticidů; 
součástí CC je i Směrnice EK č. 414, takže rostlinolékařství by mělo být součástí poradenství. 
 
3. Kontrola produkt ů okrasného zahradnictví 
K dotazu, vznesenému na posledním jednání PS, že je nesprávné prodávat např. suché 
tulipánové cibule na jaře odpověděl Ing. Pokora (SZPI), že tato nabídka není protizákonná, že 
lze pouze prodávajícímu vytknout, že nedostatečně informuje  zákazníky, že při jarní výsadbě 
nebudou rostliny kvést v témže roce, ale až v roce příštím. Dále vysvětlil, že SZPI může 
kontrolovat pouze okrasné rostliny (ovocné jsou v kompetenci ÚKZÚZ) a to pouze z hlediska 
požadavků zakotvených v zákoně. Pokud není k disposici norma, na kterou by zákon 
odkazoval, nelze jakost kontrolovat. Vysvětlení způsobu podávání podnětů je v příloze č.2 
tohoto zápisu. 
 
4. Účast na zahraničních výstavách 
Ing. Borkovcová informovala členy PS o tom, že  do původně dvouletého Plánu prezentace 
resortu na veletrzích a výstavách byla zařazena i zahraniční zahradnická výstava „IPM Essen“ 
v r. 2009. Z časových důvodů je nyní do porady ministra předložen „Plán prezentace resortu 
zemědělství na veletrzích a výstavách“ pouze na rok 2008, kde je možno ze zahradnických 
výstav jmenovat „Internationale Grüne Woche 2008 v Berlíně“, „Agrokomplex Nitra 2008“, 
ostatní akce jsou potravinářské. Plán na rok 2009 by měl být schválen poradou ministra na 
začátku roku 2008, tedy v dostatečném časovém předstihu, tak aby mohla být zajištěna 
kvalitní prezentace zahradnického oboru v České republice.    
     
5. Kontrola zápisu 
Připomínky k zápisu byly projednány ve věcných bodech programu 10. zasedání PS a v bodě 
různé. 
 
6. Různé  
6.1. Ing. Koběluš uvedl problémy z letošní výstav FLORA, kdy polští prodejci měli své 
výpěstky popsané pouze v polštině. Dotázal se, jaké jsou obecné možnosti zasáhnout proti 
takovému způsobu prodeje (např. u nás nutná registrace apod.). 
Ing. Kurka (ÚKZÚZ) odpověděl, že ani právníci ÚKZÚZ se nemohou shodnout, zda 
registrace v Polsku je platná i v ČR. Dále charakterizoval celý sektor jako problematický. 
Např. NL neuplatňuje režim kontroly na sazenice révy a přesto je distribuuje po celé EU.  
6.2. Ing. Horák informoval o úspěšné účasti českého reprezentanta Přemysla Hytycha, který 
byl 13. na Europacupu ve Slovinsku. Při té příležitosti poděkoval za převzetí záštity NM Ing. 
Kozákem a informoval o sponzorech, které nalezli mimo MZe. Konstatoval, že z 56 
oslovených institucí a osobností v této záležitosti odpovědělo 27, se kterými bylo vstřícnější 
jednání než na MZe. 
6.3. Ing. Nachlingerová, prezidentka Asociace zahradnických společenstev, informovala o 
současné situaci v asociaci. 
6.4. P. Chládek informoval o datu zahradnického plesu – 4. února 2008 
6.5. Ing Stránská (ÚKZÚZ) informovala o novelizaci legislativy ES, která se pozastavila pro 
malý počet odpovědí  ČS. 
6.6. Ing. Branžovský informoval o tvorbě nového společného předpisu pro SOT všech 
komodit – rostlinných i živočišných, do kterého přechází stávající předpis 234/68 beze změny. 
6.7. Ing. Horák konstatoval pokrok na webových stránkách ministerstva u okrasných rostlin. 
6.8. Na dotaz Ing. Nachlingera bylo konstatováno, že příprava SVZ probíhá podle plánu a 
subdodávky mají termín do konce října podle uzavřených smluv. 



 3 

6.9 Ing. Horák vznesl dotaz jak vypadá situace při uznávání odborných kvalifikací. 
6.10. P. Chládek upozornil na nutnost lepší zpětné vazby pro pokrok v odvětví. 
6.11. Ing. Nachlinger informoval o pozvání p. ministra na výstavu „Zelený svět“. 
6.12. Ing. Dušková upozornila na nebezpečí nedostatečného vyškolení „odborníků“ s finanční 
pomocí EU. Pro nedostatek informací nebylo možné zaujmout stanovisko. Při této příležitosti 
byl celkově kritizován nový systém odborného vzdělávání, který způsobí velké rozdíly ve 
skutečných znalostech a dovednostech u absolventů s certifikátem stejné úrovně. 
6.13. Doc. Ing. Rajnoch, CSc upozornil, že chybí samostatný zákon pro zahradnictví, který by 
řadu věcí v rovnosti jednotlivých odvětví mohl vyřešit.  
6.14. Ing. Ševelová upozornila, že na ministerstvu úplně chybí poradní orgán pro osivo a 
rozmnožovací materiál a navrhla platformu „zdravá sadba“. 
 
Zpracoval: Ing. Ivan Branžovský, CSc 
 
 
Schválila:  Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220 
 
 
 
Přítomni:  

Ing. Martin Prudel, CSc, Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Ivan Branžovský, CSc, Ing. Eva 
Dušková, CSc., Ing.Michal Hnízdil,  Jiří Chládek, Bc. Jana Ischiová, Ing. Jan Macura, 
Ing. Marcela Nachlingerova,  Ing. Jiří Obdržálek, CSc., Ing. Jindřich Pokora, Ing. Jan 
Procházka, Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc, Ing. Ludmila Stránská, Ing. Rudolf Votruba, 
CSc. 

Přizvaní a hosté: 
Ing. Ivana Holá (MZe 14110), Ing. Jiří Horák (SKF), Ing. Václav Koběluš (SŠ OUČR), 
Ing. Michal Kurka (ÚKZÚZ), Ing. Eliška Ševelová (ÚKZÚZ), Ing., Bc. Jitka 
Borkovcová (MZe  11170). 

 
 
Přílohy zápisu 
           Příloha č. 1. 
 
Průběh administrace Žádostí o dotaci z PRV 
 

Opatření/ 
podopatření/ 
záměr 

Zaregistrováno 
žádostí 

Počet žádostí se 
zadanými 
finančními 
požadavky 

Žádosti, které 
vypadly 

v průběhu 
administrace 

Celkový 
požadavek  

(k žádostem se 
zadanými 
částkami) 

Průměrná 
finanční 

náročnost 
projektu 

 
 

Alokace 

I.1.1.1.a 677 604 9 
1 465 116 953 

Kč  
2.225.834,- Kč 

897.225.000,- 
Kč 

I.1.1.1.b 181 155 1 396 529 596 Kč 2.567.385,- Kč 
263.186.000,-

Kč 

I.1.1.2. 0 0 0 0 - 35.889.000,-Kč 

I.3.2. 430 417 13 456.496.635 Kč 1.094.716,- Kč 
223.371.560,-

Kč 
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           Příloha č.2. 
Podávání podnětů na SZPI 
 
Níže uvedená ustanovení jsou součástí vnitřního předpisu SZPI a jsou pro všechny 
zaměstnance závazná. 
 
1. Podněty mohou být podávány písemnou nebo ústní formou. 
 
2. Podněty ke kontrole podané písemnou formou, tedy obdržené dopisem, faxem, e-mailem 
nebo prostřednictvím webové stránky SZPI, se u inspektorátu nebo ÚI zapisují do evidence 
přijatých dokumentů v souladu se Spisovým a skartačním řádem. 
 
3. Při ústním podání podnětu (na základě osobní návštěvy anebo přijatého telefonicky), 
vyhotoví určený zaměstnanec inspektorátu nebo určený zaměstnanec ÚI „Záznam o ústním/ 
telefonickém podání podnětu ke kontrole“ dle vzoru uvedeného v příloze č.1 této organizační 
směrnice a zajistí zapsání do evidence přijatých dokumentů v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. 
 
4. Pokud byl předložen v rámci podání podnětu také vzorek výrobku, má pouze informativní 
charakter a nemůže být podkladem pro uložení sankce ze strany SZPI (např. zákaz prodeje 
nebo pokuta). O této skutečnosti určený zaměstnanec inspektorátu nebo určený zaměstnanec 
ÚI podatele vhodnou formou (ústně nebo písemně) poučí. 
 
 
 
 
            


