INFORMACE
z
12. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 20.5.2008
Jednání zahájila a vedla ředitelka odboru rostlinných komodit Ing. Eva Divišová.
1. Program rozvoje venkova 2007-2013 – EAFRD.
Členům PS byl před zahájením jednání předán podkladový materiál, vypracovaný odd. 14112.
Poměr žádostí ze sektoru živočišná výroba (ŽV) a rostlinná výroba (RV) z posledního kola
(jaro 2008) opatření I.1.1.1. je v počtu žádostí 750 ku 258 a u finančního objemu 1 867 ku
538 mil. Kč. K dispozici byly rovněž údaje z dalších podopatření, ale bez rozlišení ŽV a RV.
V diskusi byla zmíněna problematika monitorovacího výboru, preference ekologické
produkce a možnosti připomínkování upravených kriterií pro další kola příjmu žádostí.
2. Administrace právních předpisů
JUDr Alexandr Voigts (MZe) informoval o procesu tvorby právních předpisů. V diskusi, které
se zúčastnila většina přítomných, byly JUDr. Voigtsem poskytnuty podrobné informace
k formě novely a úplnému znění zákona, k personálnímu složení legislativní rady vlády,
k povinným a nepovinným připomínkovým místům. Některé z příštích zasedání PS bude
věnováno problematice rostlinolékařské legislativy v sektoru okrasného zahradnictví.
Ředitelka Ing. Divišová doporučila přítomným svazům využívat plně statutu AK jako
povinného připomínkového místa
3. Standardy jakosti podle NR 1234/2007
Tajemník PS informoval o současném stavu problematiky z hlediska znění NR 1234/07 a o
dopisu, rozeslaném v návaznosti na ukončení platnosti standardů jakosti v červnu tr. Písemně
odpověděla pouze SZPI a to negativně, tj., že standardy jakosti nejsou pro její činnost nutné.
Ostatní dotázaní jsou přítomni na jednání PS a mohou se vyjádřit přímo. Sdružení na ochranu
spotřebitelů se v daném termínu nevyjádřilo. Dále se osvětlila historie vzniku EU standardů
jakosti a omezená platnost jakýchkoliv norem, pokud nejsou vázány na zákon ČR/právní
předpis ES. Přítomní se vyslovili v tom smyslu, že standardy jakosti nejsou nutné. Pokud se
jedná o ČOI, ta nespadá do gesce MZe a připomínky je nutné řešit cestou příslušných
nadřízených kompetentních orgánů. Ing. Procházka informoval o záměru Svazu školkařů
vytvořit vnitřní normy. Závěrem bylo konstatováno, že tvorba vnitřních norem je doporučený
postup pro všechny obory.
4. Informace o schvalovacím procesu výzkumného záměru VUKOZ Průhonice
Ředitel VUKOZ Průhonice Doc. Ing. Ivo Tábor informoval o skutečnosti, že příprava nového
výzkumného záměru (dále VZ) byla vládou zastavena a ústav pracuje a do r. 2010 bude
pracovat podle stávajícího VZ, který je orientován na energetické plodiny a šlechtění.
Podrobnosti připravovaných změn v systému nejsou zatím známé. Mimo uvedené byly

diskutovány změněné parametry hodnocení výsledků vědy a výzkumu - odrůdy a patenty mají
hodnocení vyšší, nově jsou hodnoceny i tzv. uplatněné metodiky.
5. Ministerstvem podporované výstavy v roce 2008 a výhled na r. 2009
Program účasti MZe na zahraničních výstavách nebyl ke dni jednání vedením resortu
schválen.
6. Různé
6.1. Ing.. Nachlinger seznámil PS s analyzou hospodářských údajů ze sektoru okrasných
rostlin se závěrem, že sektoru se stále nachází v růstové fázi, ale tempo růstu se zvolňuje.
Prostor pro české firmy zůstává otevřený; zejména se jedná o druhy zahradní a balkónové .
6.2. Ing. Horák vznesl dotaz, zda může být do seznamu podporovaných organizací v rámci
DT 10.D – Podpora evropské integrace nevládních organizací „Zásad...“ zařazen SKF
z titulu členství v AIPH. Obdobný dotaz vznesl za Svaz školkařů OU ČR také Ing. Koběluš.
S žádostí o zařazení mezi vyjmenované organizace je ale nutné obrátit se na odbor 17240,
který je zodpovědný za DT 10.D – Podpora evropské integrace nevládních organizací.
6.3. Ing. Kozelská informovala o aktuální fytosanitární problematice v oblasti okrasných
rostlin
6.4. Ing. Obdržálek, CSc požádal o podporu ministerstva při prováděném průzkumu z titulu
funkčního úkolu „Expertní činnost v sektoru okrasného školkařství“. Pokud ministerstvo
poskytne informaci, jakým způsobem je podporován sektor okrasných rostlin/okrasné
školkařství, nechá se předpokládat, že na dotazník odpoví více dotázaných subjektů, protože
pravidelná otázka při předávání dotazníků právě zní, k čemu tyto odpovědi budou školkařům
dobré. Odbor 17220 přislíbil na www stránkách ministerstva zveřejnit potřebnou informaci.
Před ukončením jednání byla oficiálně představena nová zástupkyně ÚKZÚZ Ing. Gabriela
Křemenová.
Mimo zasedání PS:
Pro pokročilou dobu nebyla na jednání zařazena informace k deklarovaného oboru a zajištění
odpovídající výuky na odborných školách (viz zápis z 11. jednání PS). Věcně příslušný odbor
výzkumu, vzdělávání a poradenství se v odpovědi odvolal na zákonné možnosti a
konstatoval, že „ i když je často pozice MZe jako odborného partnera při přípravě podkladů
MŠMT pro vzdělávací proces značně limitována, využijeme Vašich podnětů pro jednání a
v případě připomínkování příslušných dokumentů Vás budeme informovat“.
Zpracoval:
Schválila:

Ing. Ivan Branžovský, CSc
Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220

Přítomni:
Ing. Eva Divišová, Ing. Martin Prudel, CSc., Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Ivan
Branžovský, CSc., Ing. Eva Dušková, CSc., Jiří Chládek, Ing. Gabriela Křemenová,
Ing. Jan Macura, Ing. Jiří Obdržálek, CSc., Ing. Jan Procházka, Doc. Ing. Milan
Rajnoch, CSc., Ing. Miloslava Táborská.
Přizvaní a hosté:

Ing. Jiří Horák (SKF), Ing. Václav Koběluš (SŠ OUČR), Ing. Eliška Ševelová
(ÚKZÚZ), Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. (VUKOZ), JUDr. Alexander Voigts (MZe).
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