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Úvodní slovo ministra

Potravinová bezpečnost a soběstačnost a co změní novela zákona o potravinách, 
byla tématy Žofínského fóra, kterého jsem se v polovině října zúčastnil. Jeho cílem 
bylo projednat aktuální problémy českého potravinářství. Velkou změnu nejenom 
v legislativě, ale i v potravinářské praxi přinese novela zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích, která začne platit už od začátku příštího roku. Zákon 
ovlivní všechny fáze výroby od zpracování až po distribuci potravin. Jeho hlavním 
cílem je ochrana a lepší informovanost spotřebitele. Výrobci budou na obalech 
povinni zvýrazněně vypsat alergeny, které může potravina obsahovat. Povinné 
bude také uvádět zemi původu u vepřového, drůbežího, kozího a skopového masa. 
U hovězího masa to už platí z minulosti. Zákon odstraňuje některá duplicitní 
ustanovení, takže zpřehledňuje potravinové právo. Dozorované orgány – Státní 
veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce – získaly širší 
kompetence, nově budou dohlížet na bezpečnost potravin i ve stravovacích 
službách. Všechna tato pravidla platí v celé Evropské unii, takže české 
potravinářské právo se sjednotilo s evropským. Je to nejzásadnější legislativní 
změna v potravinářské oblasti od vstupu České republiky do EU. 

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Ministerstvo zemědělství (MZe) úspěšně dokončilo 
koordinaci projektu „Rozvoj a úprava zemědělských 
registrů“ v rámci Integrovaného operačního programu, 
Výzva č. 07, který byl realizován od 1. listopadu 2011 
do 30. září 2014. 

Projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti 
byl předán dodavatelem O2 Czech republic 29. 8. 2014 
a splnil cíl, který si vytyčil, tedy zjednodušení jednotlivých 
administrativních procesů a snadnou dostupnost dat 
a informací. Po dokončení projektu mohou klienti využívat 
nových funkcionalit zemědělských registrů, výrazně rozšířeného 
portálu eAGRI  i zcela přepracovaného systému LPIS (Land Parcel 
Information System).

Největší přínos projektu zaznamenali čeští farmáři, kterým 
dokončené dílo zlepšilo přístup k informacím z rezortu a usnadnilo 
komunikaci se státní správou. Obecně lze přínosy projektu pro 
podnikatelské subjekty spatřovat v několika rovinách. Na prvním 
místě jde o snazší komunikaci s úřady v rezortu MZe. V rámci 
projektu byly zpřístupněny některé registry v režimu prohlížení 
evidovaných údajů. V praxi to znamená, že veškeré registry, či dílčí 
systémy, má podnikatel v rezortu MZe dostupné prostřednictvím 
jednoho centrálního přístupového bodu eAGRI.cz, aniž by musel 
uchovávat pro každý systém odlišné heslo. Současně s centralizací 
systémů pod portálem eAGRI.cz došlo k otevření možností 
elektronického podání různých typů hlášení (např. registr osiv 
a sadby a národní odrůdový úřad).

Nejvýznamnější změnou, je přepracování registru LPIS, který 
je největším zemědělským registrem, na jehož funkčnosti závisí 
výplata drtivé většiny dotací poskytovaných Státním zemědělským 
intervenčním fondem (SZIF).  Pokud by nedošlo k zásadní procesní 
změně tohoto registru a jeho přepracování podle přijaté novely 
zákona č. 252/1997 Sb., ohrozilo by se čerpání dotací za zhruba 
30 miliard korun ročně ze zdrojů EU. Pro některé zemědělce 
dotace činí i více než 50 % veškerých příjmů. Kromě nezbytného 
přepracování LPIS pro účely dotací však došlo k řadě dalších změn. 
Předně napojením na Registr územní identifikace, adres a nemovi-
tostí (RUIAN) získali farmáři v LPIS  přístup k aktuálním datům 
katastru a mohou daleko lépe řešit uživatelsko-vlastnické vztahy, 
které jsou základem zemědělského podnikání. Přepracování LPIS 
umožnilo sjednotit jeho vzhled ve všech prohlížečích a není již 

potřeba instalace Active X komponentu, který 
většině zemědělců působil komplikace. Také 
uživatelé používající prohlížeče Firefox nebo 
Google Chrome mohou nyní využívat nástrojů 
kreslení a nejsou v porovnání s uživateli použí-
vající Internet Explorer omezeni. Technolo-
gická změna v oblasti mapy přinesla i podstatné 
zrychlení odezev při práci s mapou.

Přínosem je rovněž možnost přípravy ohlášení 
změn v evidenci půdy přímo přes portál 
eAGRI, čímž zemědělským podnikatelům 
bude uspořen čas s ohlašováním změn, kvůli 
kterým by museli navštěvovat regionální 
pobočky MZe. Ministerstvo zemědělství tak 
vychází vstříc požadavkům zkrácení času, 
který podnikatelé potřebují pro vyřízení 

administrativních úkonů na úřadech a nabízí těm, co jsou znalí 
práce s PC, aby i ohlášení změn o evidenci půdy mohli provést 
prostřednictvím internetu.

Projekt měl i další významný úkol - sjednocení vazby agendových 
informačních systémů na centrální registry veřejné správy. Tím 
obecně dochází ke zjednodušení vztahů v rámci celkové IT 
infrastruktury státu. Projekt vytváří předpoklady pro efektivní 
čerpání dotací. Vzhledem k tomu, že projekt z velké části finan-
covaly prostředky Integrovaného Operačního Programu (IOP) 
z Evropské Unie běží od října 2014 Udržitelnost projektu, která 
zajistí minimálně po dobu pěti let provoz celého systému registrů 
na Ministerstvu zemědělství.

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ je dokončen
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Úsek lesního hospodářství

Jak na lýkožrouta smrkového, obávaného škůdce lesa? Odpověď 
může být v genetice. Vyšlechtění vhodných produktivních 
a rezistentních odrůd smrku je možné dosáhnout v dohledné 
době pouze využitím metod genetického inženýrství, kterými 
lze získat kultivary smrku produkující látky specificky toxické 
pro lýkožrouty. 

Jak vyplývá ze studie, kterou provedli výzkumní pracovníci 
z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) 
a z Biologického centra AV ČR České Budějovice, jednou 
z možností je transformovat smrk genem cry pocházejícím 
z bakterie Bacillus thuringiensis. Tento gen řídí produkci toxického 
proteinu, který s velkou účinností a specifitou ničí žravý hmyz. 
Pro obratlovce a jiné živočichy je cry-protein naprosto neškodný. 
U specifických cry-proteinů se dá vyloučit i toxicita na jiný 
žravý hmyz. Přímá aplikace insekticidních preparátů z Bacillus 
thuringiensis proti kůrovci je neúčinná, protože insekticid zůstává 
na povrchu rostlin a žír larev je pod kůrou. 

„Jedinou možností je produkce jedovatého proteinu přímo 
v lýku smrku, navozená pomocí genetické transformace. Stejný 
postup byl s úspěchem použit u mnoha kulturních plodin. Díky 
integrovanému cry-genu se ve velkém už pěstují i topoly odolné 
proti žravým mandelinkám a jejich plantáže nepředstavují větší 
ekologickou zátěž než jiné plantáže stromů pěstovaných na 
dřevo,“ vysvětluje za celý tým vědců Jana Malá, vedoucí Útvaru 
biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM. 

Podobně transformované linie smrku ztepilého nebyly dosud 
připraveny. Pro transformaci nelze použít známé cry-geny, 
protože ty jsou upraveny pro jiné cílové rostliny. Kromě toho 
se používají jen geny pro cry-proteiny působící na motýly 
a z brouků na mandelinky, jejichž účinnost na lýkožrouta je 
sporná. V provedené práci tedy bylo nutné udělat a otestovat 
rozsáhlé úpravy sekvence cry-genu jak z hlediska exprese ve 
smrku, tak pro zvýšení specifické toxicity na lýkožrouty. Takto 
upravený cry3A gen byl použit k transformaci embryogenního 
pletiva smrku ztepilého pomocí Agrobacterium tumefaciens, což 
je nejčastěji užívaná metoda transformace rostlin. Pro účely 
transformace byly použity rychle rostoucí embryogenní kultury 
dvou linií smrku ztepilého uchovávané na pracovišti VÚLHM. 

Vyšlechtění vhodných produktivních a rezistentních odrůd 
dřevin lze dosáhnout v dohledné době pouze využitím 

biotechnologických přístupů, které umožňují rychlé klonové 
množení vyselektovaných genotypů, překonání fyziologických 
bariér (např. dlouhověkost, prodlužující se mnohaleté intervaly 
mezi semennými roky nebo pozdní nástup reprodukce) 
a vytváření produktivnějších a odolnějších transgenních druhů 
metodami genetického inženýrství. 

Užití geneticky modifikovaných dřevin může v budoucnosti 
výrazně přispět ke snižování zátěže životního prostředí, ať již jde 
o navození rezistence vůči patogenům či v důsledku zkvalitnění 
technologických vlastností stromů, lepšího využití živin nebo 
zvýšení produkčního indexu lesa. Může přispět i ke zdokonalení 
odstraňování toxických látek z prostředí (fytoremediace). 
Při využívání těchto moderních biotechnologií je však třeba 
dodržovat pravidla bezpečného zacházení daná mezinárodními 
předpisy a doporučeními.

Proti kůrovci lze zasáhnout vyšlechtěním odolných odrůd smrku
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Ve dnech 23. - 26. září 2014 proběhlo čtvrté zasedání 
Konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. V Mikulově 
jednali zástupci smluvních stran: České republiky, Maďarska, 
Polska, Rumunska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Konferenci 
předsedal Jan Plesník, který v letech 2001–2003 působil jako 
předseda vědeckého panelu Úmluvy o biologické rozmanitosti 
(SBSTTA-CBD). Za předsednickým stolem byl ředitel Regionální 
kanceláře UNEP pro Evropu a bývalý ministr životního prostředí 
Jana Dusík a tajemník Karpatské úmluvy Harald Egerer.

Konference přijala několik dokumentů strategické povahy, 
které byly připravovány pracovní skupinou pro trvale udržitelné 
obhospodařování lesů, kde má svého zástupce i Ministerstvo 
zemědělství. Tyto dokumenty, mezi které patří Strategický 
akční plán k Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování 
lesů a Kritéria pro identifikaci pralesů v karpatském regionu, 
projednala kontaktní skupina, které předsedal ředitel odboru 
koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Tomáš Krejzar.  

V rámci doprovodných programů byla jedna z odborných 
exkurzí zaměřena na představení lesního hospodářství 

v oblasti Mikulova, včetně mysliveckého hospodaření, a to 
ve vztahu k požadavkům ochrany přírody. Exkurzi společně 
s Ministerstvem zemědělství připravil státní podnik Lesy České 
republiky.

Konference projednala a přijala Strategii rozvoje udrži-
telného cestovního ruchu v Karpatech a Protokol 
o udržitelné dopravě, jehož gestorem je Ministerstvo 
dopravy. Protokol o udržitelné dopravě popisuje předpo-
kládaný rozvoj jednotlivých druhů dopravy v Karpatech, 
popisuje zároveň jejich environmentální dopady a stanoví 
také, jak těmto dopadům předcházet nebo je alespoň 
minimalizovat.

Na Konferenci v Mikulově zahájila Česká republika tříleté 
předsednictví Karpatské úmluvě (do roku 2017). Během 
tohoto období bude Ministerstvo životního prostředí 
společně se spolupracujícími resorty (gestory za jednotlivé 
protokoly) usilovat o větší zapojení krajské a místní úrovně 
do naplňování Karpatské úmluvy. Dalším cílem je vyjednat 
lepší zohlednění karpatského regionu v rámci stávajících 
finančních nástrojů EU.

„Think Carpathian, act localy“
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V důsledku špatných klimatických podmínek (zejména přívalové 
deště a vyšší vzdušná vlhkost) a následnému masivnímu rozvoji 
houbových chorob révy vinné dojde v ČR k poklesu výroby 
vína z letošní sklizně, a to z původně hlášených 650 tisíc 
hektolitrů na přibližně 520 tisíc hektolitrů (prozatímní údaj). 
Problematickou sklizeň hroznů avizují i jiné členské státy EU, 
jako Rakousko, Itálie, Francie a Německo, ale též balkánské 
státy – Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko.

U některých odrůd révy vinné bylo třeba uspíšit sklizeň, což 
v praxi znamená, že bobule nedosáhly optimální cukernatosti. 
V důsledku toho již mnohé státy EU, mezi kterými je i ČR, 
žádají o povolení výjimky při obohacování vína, resp. zvyšování 
jeho přirozené cukernatosti za účelem dosažení optimálního 
obsahu alkoholu ve víně. O této výjimce však musí rozhodnout, 
prostřednictvím příslušného předpisu, Evropská komise. 
S ohledem na nízkou flexibilitu rozhodovacího procesu bude 
o těchto výjimkách rozhodnuto nejdříve v druhé polovině 
listopadu.

Koncem srpna zahájila svoji činnost mezirezortní komise 
pro problematiku černého trhu s vínem, a to pod vedením 
vrchního ředitele sekce zemědělských komodit Petra Jílka. 
Kromě Ministerstva zemědělství, které tuto komisi ustavilo, 
se jednotlivých zasedání účastní také další rezorty - Minister-
stvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, věcně příslušné instituce 
– Generální ředitelství cel a Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a odborná vinařská veřejnost zastoupená Svazem 
vinařů České republiky a Vinařskou asociací ČR.
 
Mezi hlavní diskutovaná témata patří problematika rozlévaných 
(sudových) vín, průvodních dokladů při přepravě vinařských 
produktů a kontrolní činnost v sektoru vinařství. Prozatímní 
navrhovaná řešení, která by měla omezit nárůst černého trhu 
s vínem v ČR, jsou jak legislativního, tak i nelegislativního 
charakteru. Liší se také z pohledu časových možností jejich 
uvedení do praxe (krátkodobě vs. dlouhodobě realizovatelná 
opatření).

Špatné klimatické podmínky pro letošní sklizeň hroznů

Boj proti černému trhu s vínem – meziresortní komise
zahájila svoji činnost 

Úsek komodit, výzkumu a poradenství
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Reformou územní veřejné správy k 1. 1. 2003 byly kraje a obce 
pověřeny výkonem jednotlivých agend, které jinak vykonává 
stát (tzv. přenesený výkon – působnost státní správy). Zvláštní 
odborná způsobilost (ZOZ) je souhrnem znalostí a dovedností 
potřebných pro výkon vybrané správní činnosti.

Institut pro veřejnou správu Praha zabezpečuje koordinační 
úlohu ZOZ a spolupráci se všemi rezorty. Každá ZOZ má 
v rezortu garanta zvláštní odborné způsobilosti, který tuto 
spolupráci zajišťuje. Garantem zvláštní odborné způsobilosti 
pro zemědělství je odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství 
MZe. Cílovou skupinou jsou úředníci samosprávných celků 
podílejících se na výkonu správních činností. 

Ministerstvo zemědělství se podílí na přípravě a průběhu 
zkoušek ZOZ ve třech oblastech – pro zemědělství (ZOZ 
ZEM), pro lesní hospodářství a myslivost (ZOZ LHM) 
a pro vodní hospodářství (ZOZ VH) v souladu se zákonem 
o úřednících samosprávných celků (312/2002 Sb.). 

Pro jednotlivé způsobilosti se za rezort připravují vzdělávací 
programy s tematickými okruhy, včetně časové dotace, 
lektorského obsazení, doporučené legislativy, ústních 
zkušebních otázek, otázek pro písemné zkušební testy 
a zároveň se jmenují odborníci (zkušební komisaři) do 
zkušebních komisí.

Vzdělávání k ZOZ se skládá ze dvou částí. Obecná část 
(jednotýdenní), je zaměřena na činnosti veřejné správy, 

kterou zajišťuje Ministerstvo vnitra a zvláštní část (dvoutý-
denní), kterou zajišťují jednotlivé rezorty (dle vyhlášky MV 
512/2002 Sb.).

ZOZ pro zemědělství má vzdělávací program zaměřený na 
oblasti ke zkouškám – rybářství, rostlinolékařství, veteri-
nářství, ochrana zvířat a zákon o zemědělství a SZIF a na 
doplňkové oblasti – evropské právo v zemědělství, integrovaná 
prevence a omezování znečištění v zemědělské a potravinářské 
výrobě, podpora rozvoje venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, ekologické zemědělství, energetické 
využití agrárních produktů a působnost Státního pozemkového 
úřadu.

Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou organizačně 
a logisticky zabezpečuje Institut pro veřejnou správu Praha 
(www.institutpraha.cz), který metodicky řídí a koordinuje 
oblast ZOZ jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní 
správy v přenesené působnosti včetně

ověření této způsobilosti zkouškou. Pokud jsou posluchači 
při zkoušce ohodnoceni stupněm „vyhověl“, obdrží certifikát 
o úspěšném absolvování ZOZ.

ZOZ se uskutečňují dvakrát do roka a zkoušky ročně absolvuje 
na Institutu veřejné správy v Praze nebo Benešově přibližně 
25 posluchačů ze zemědělské způsobilosti, 15 posluchačů 
z lesního hospodářství a myslivosti a zhruba 22 posluchačů 
z vodního hospodářství. 

Zvláštní odborná způsobilost  

V říjnu 2014 schválila vláda ČR Operační program Rybářství 
2014 – 2020, jenž je nástrojem čerpání podpory z Evropského 
námořního a rybářského fondu, přispívá k provádění Společné 
rybářské politiky a naplňuje priority Unie v oblasti udržitelného 
rozvoje akvakultury. 

Operační program Rybářství 2014 - 2020 definuje oblasti 
podpory v souladu se stanovenými prioritami:

• Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury 
včetně investic do zachování udržitelné produkce 
tržních ryb.

• Investovat do recirkulačních zařízení, a tím zvýšit produkci.
• Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu 

a podpořit konzumaci ryb.
• Podporovat přenos vědeckých poznatků do podniků 

akvakultury (produktové a procesní inovace).

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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• Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování 
či zlepšování stavu životního prostředí a biologické 
rozmanitosti.

Finanční alokace pro Operační program Rybářství 2014 
- 2020 z Evropského námořního a rybářského fondu je 
v celkové výši 31,1 milionů eur, z toho 28,5 milionů eur je 
směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh 
a zpracování a technickou pomoc; 700 tisíc eur na kontrolní 
opatření (sledovatelnost produktů) a zhruba 2 miliony eur na 
shromažďování údajů.

Operační program Rybářství 2014 – 2020 byl po schválení 
vládou ČR předložen Evropské komisi, která by měla 
dokument schválit v prvním pololetí roku 2015. Následně 
budou vyhlášeny první výzvy příjmu Žádostí o podporu.

V následujících měsících by se v evropských supermarketech 
mohla v praxi objevit aplikace pro chytré telefony FoodLoop, 
která byla v Německu vyvinuta za účelem informování spotře-
bitelů nakupujících v supermarketech o slevách na produkty, 
u kterých se blíží datum minimální trvanlivosti (resp. datum 
„spotřebujte do“). Aplikace by měla pomoci redukovat potra-
vinový odpad a zároveň umožní spotřebitelům nakupovat za 
výhodné ceny méně čerstvé, avšak zcela nezávadné potraviny. 
Dle údajů Evropské komise se v EU jen v síti obchodů s potra-
vinami ročně vyhodí zhruba 90 milionů tun potravin.

FoodLoop využívá nového typu čárových kódů na potravinách 
(tzv. bar kód), přičemž do tohoto tzv. DataBar kódu je možno 
zakódovat informace o datu minimální trvanlivosti či váze 
ovoce a zeleniny na jakémkoli produktu. Pro využití aplikace 

si ji spotřebitel nejprve 
nainstaluje do chytrého 
telefonu, kde může následně 
vyhledávat nabídky dle 
oblasti, produktů a dalších 
o sobn í c h  p re f e re nc í . 
Aplikace uživateli nabídne 
seznam prodejen, resp. 
hledaných produktů, spolu 
s informací o výši slevy 
a dostupném množství, 
přičemž výše slevy se odvíjí 
od počtu dnů zbývajících do 
exspirace.

S aplikací FoodLoop by mělo 
být zajištěno, že se vyhodí 
méně potravin a bude se 
tak předcházet zbytečnému 
plýtvání. Systém umožňuje 
obchodníkům označovat 
produkty téměř plně automaticky za využití systému plánování 
podnikových zdrojů (tzv. ERP systém - enterprise resource 
planning), přičemž pomocí mobilní aplikace informuje 
spotřebitele o slevách v reálném čase. Za tuto inovaci již 
FoodLoop získal řadu ocenění, avšak k plné realizaci stále 
zbývá jeden krok: spolupráce s řetězci supermarketů, které 
docení potenciál schématu a zahájí pilotní projekt. Zakladatelé 
FoodLoop by chtěli, aby se systém FoodLoop využíval do roku 
2025 ve všech supermarketech na světě.

Aplikace FoodLoop
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K nejvýznamnějším podzimním akcím, jejichž tématem je 
Program rozvoje venkova, patří „Konference o novém progra-
movém období 2014-2020“ (9. října 2014 - Praha), „Národní 
konference VENKOV“ (15. - 17. října 2014 - Konstantinovy 
Lázně) a „České zemědělství v a po roce 2015“ (3. - 4. listopadu 
2014 – Skalský Dvůr).

Na všech setkáních jsou aktuální informace k Programu 
rozvoje venkova (PRV) zaměřené jak na přechodné období 
v letech 2014-2015, tak na období po roce 2015. 

Nejširší kontext přínosů PRV pro život v regionech byl 
představen na Národní konferenci VENKOV v Konstanti-
nových Lázních. Tento již v pořadí 6. ročník celorepublikové 

konference nabídl prostor pro setkání a diskusi zástupcům 
různých organizací z řad odborné i laické veřejnosti. V průběhu 
plenárního zasedání, kterého se účastnil i ministr zemědělství 
Marian Jurečka, byly účastníkům představeny dosavadní 
výsledky PRV 2007-2013 a přítomní byli seznámeni s aktua-
litami PRV 2014-2020.

Každá správně fungující obec/vesnice musí mít podle staletími 
prověřeného pravidla čtyři nezbytné stabilizačně/rozvojové 
prvky: školu-kostel-statek-hospodu. Programová náplň 
jednotlivých pracovních skupin byla těmito prvky tematicky 
inspirována a účastníci nahlíželi na jednotlivé oblasti z pohledu 
čtyř aktuálních pojmů: kreativita-inovace-spolupráce-rozvoj. 

Pracovní skupina zaměřena na „sektor statek“ se věnovala 
diskusím o zemědělské problematice. V této sféře je řada 
oblastí, které se nevyvíjejí zcela uspokojivě. Účastníci jednali 
mimo jiné o zhoršujícím se stavu půdy, o ochraně krajiny, 
o zaměstnanosti na venkově, o podpoře místních produktů 
a producentů atd. 

Součástí programu jsou odborné exkurze do míst realizo-
vaných projektů a doprovodný program. Tentokrát byly pro 
zájemce připraveny čtyři trasy především v regionu místní 
akční skupiny Český západ – Místní partnerství. S životem 
a výsledky práce této MAS se účastníci konference také mohli 
seznámit na připravené výstavě „10 let MAS Český západ“. 
Zajímavou formou prezentace realizovaných projektů byla 
výstava „Má vlast - cestami proměn“. Fotografie s krátkými 
popisy zachycovaly na venkovních panelech projekty, které 
přispěly ke zlepšení či záchraně významných objektů na 
venkově. Některé z projektů byly realizovány s podporou 
dotací PRV.

Bližší informace k výše uvedeným konferencím naleznou 
zájemci na webu e-agri/VENKOV.

Podzimní setkávání k Programu rozvoje venkova
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Ministerstvo přezkoumáním plánovaných investičních akcí 
související s budovami v majetku Ministerstva a následnou 
realizací pouze vybraných investičních akcí letos i v následujících 
letech dosáhne znatelných úspor při nakládání s veřejnými 

prostředky. Důraz v realizovaných investicích je kladen také na 
akce vedoucí k úsporám energií a energetickým auditům (Dle 
směrnice 2012/27/EU, vypracovávání energetických štítků budov 
dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov).

Ministr zemědělství Marian Jurečka rozhodl o zavedení 
rezortního systému centralizovaného zadávání, a to v návaz-
nosti na usnesení vlády ČR. 

Nutným předpokladem pro vznik systému je uzavření smluv 
o centralizovaném zadávání mezi Ministerstvem a jeho 
rezortními organizacemi, které již všechny zúčastněné strany 
podepsaly. Nyní probíhá agregace dat pro přípravu jednot-
livých zadávacích řízení. Do konce roku dojde k nákupu 
elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno. Následovat bude pojištění odpovědnosti z provozu 
motorových vozidel a havarijní pojištění u flotily více než 
4 tisíc vozů. Soutěžit se bude rovněž poskytovatel mobilních 

telekomunikačních služeb a dodavatelé dalších komodit, které 
do centralizovaného zadávání spadají. To vše v návaznosti na 
aktuální průzkumy. 

Vyhodnocení fungování systému se provádí vždy po ukončení 
kalendářního roku ve spolupráci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj.

Nástroje centralizovaného zadávání budou využívány tak, aby 
byl maximalizován prospěch všech účastníků centralizovaného 
zadávání. Odůvodněné specifické požadavky jednotlivých 
rezortních organizací budou při přípravě centrálně soutě-
žených komodit pečlivě posuzovány.

Znatelné úspory při realizaci investic

Centralizované zadávání v rezortu našeho Ministerstva

Správní úsek

Hospodaření státních organizací Lesy České republiky 
a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, 
National Corporation, Budweiser Budvar a Entreprise 
Nationale je letos úspěšné.

Hospodářský výsle-
dek Le sů  České 
republiky dosáhl za 
prvních sedm měsíců 
letošního roku 4,4 
miliardy korun a už 
překračuje roční 
plán o 440 milionů. 
V porovnání se stej-
ným obdobím 2013 

je jejich hrubý zisk lepší o 1 miliardu korun. Hospodářský 
výsledek je podložen i výsledkem v produkci dřeva, která 
oproti stejnému loňskému období vzrostla o téměř 14 %.

V případě státní organizace Budějovický Budvar, národní 
podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise Nationale jsou k dispozici výsledky 
hospodaření za prvních osm měsíců. Národní podnik 
v tomto období vyprodukoval 349 milionů korun a překročil 

roční plán o 140 milionů, přičemž v porovnání se stejným 
obdobím 2013 je jeho hrubý zisk lepší o 122 milionů. I zde 
jde o hodnoty podložené produkcí výrobků. Za prvních osm 
měsíců vzrostl výstav piva o 2,6 %. Export, který je rozho-
dující pro tvorbu hospodářského výsledku, vzrostl oproti 
stejnému období o 9,1 %.

Rekordní úspěchy v hospodaření státních podniků
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Nezbytné je upozornit na skutečnost, podle které Lesy České 
republiky poprvé v roce 2013 odvedly z fondu zakladatele 
6 miliard do státního rozpočtu, a v roce 2014 tento odvod 
bude představovat 6,5 miliardy korun. Je potřeba si uvědomit, 
že tyto odvody jsou realizovány ze zisku po zdanění, to je ze 
skutečné hodnoty vytvořené podnikem.

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, 
National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise 
Nationale letos poprvé odvede z fondu zakladatele do státního 
rozpočtu 800 milionů korun. 

Oba podniky nezapomínají ani na svůj investiční rozvoj. Lesy 
České republiky v roce 2014 proinvestují 1,6 miliardy. To je 
historické maximum vyplývající z nutnosti převzetí správy 
významné části majetku po zrušené organizační složce státu 
Zemědělské vodohospodářské správě, hlavně na realizaci 

protipovodňových opatření a zkvalitnění lesních cest. Z více 
než 90 % jsou tyto investiční náklady hrazeny ze zdrojů vytvo-
řených státním podnikem.

Vzhledem k zabezpečení poptávky po výrobcích Budějovického 
Budvaru, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corpo-
ration, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, organizace 
plánuje z vlastních zdrojů investovat do rozšíření výrobních 
kapacit. Na letošní rok bylo plánováno proinvestovat 527 
milionů korun. Projekt je znovu přehodnocován s přihlédnutím 
na jeho maximální efektivitu.

Současně oba podniky sestavují a aktualizují plány svého 
rozvoje s cílem zvyšování efektivity hospodaření, hospodář-
ského rozvoje a zabezpečení plánovaných odvodů do státního 
rozpočtu. Je zřejmé, že oba podniky se dobře vyrovnaly s končící 
recesí české ekonomiky a jsou připraveny na její oživení.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. října 2014 prostřed-
nictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. výzvu pro podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu „Výstavba 
a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 
(program 129 250). 

Žádosti o podporu
v rámci programu 129 250
jsou přijímány od 15. října 2014
do 28. listopadu 2014 do 15:00.

Alokace (maximální celková podpora z prostředků programu 
na schválené projekty) je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč 
z prostředků kapitoly MZe. Výzva je primárně zaměřena na 
výstavbu infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích do 
1 000 obyvatel.

Všechny závazné dokumenty včetně celého textu výzvy jsou 
k dispozici na internetových stránkách MZe -
www.eagri.cz (https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/voda/
dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/).

Tradiční říjnový seminář pro vodoprávní úřady proběhl letos 
8. a 9. října. Dohromady se ho zúčastnilo 230 pracovníků 
vodoprávních úřadů z celé republiky, včetně újezdních úřadů. 
Na programu byly informace o vyřizování dotazů Evropské 
komise k návrhu opatření zařazených do Plánů povodí, stav 
vodních zdrojů Evropské unie ve zprávě Evropské environmen-
tální agentury, systém stavebně technické prevence, 
technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly, příprava 
novely stavebního zákona, vodoprávní evidence, stav přípravy 
plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. Prostor 
dostaly i vodohospodářské aktuality a samozřejmě diskuse. 

Ta byla tradičně bohatá, zaměřená na aktuální problémy 
vodoprávních úřadů.

V závěru dostali účastníci jako každoročně osvědčení 
o absolvování semináře a publikace: „Zpráva o stavu vodního 
hospodářství v České republice za rok 2013“, „Technic-
kobezpečnostní dohled nad vodní díly – vybrané informace 
pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl“ a zejména 
„Zákon o vodovodech a kanalizacích s prováděcí vyhláškou 
a podrobným komentářem po velké novele včetně dopadů 
nového občanského zákoníku k 1. 4. 2014“.

Vodovody a kanalizace pro malé obce

Medlov 2014

Úsek vodního hospodářství
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„Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly – vybrané 
informace pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl“ je 
název aktualizovaného vydání publikace, přinášející informace 
o zajišťování technické bezpečnosti vodních děl a s tím 
spojených povinností plynoucích z platné legislativy.

Patříme mezi země s tradičně rozvinutým přehradním stavi-
telstvím a se značným počtem vodních děl. V České republice 
je jich více než 25 tisíc, a to jak významných přehrad, jezů 
a historických rybníků, tak odkališť, hydrotechnických štol, 
ochranných hrází a drobných rybníků. Na otázku, zda jsou 
vodní díla na našem území bezpečná, je možné odpovědět 
kladně, avšak za předpokladu řádně prováděného technic-
kobezpečnostního dohledu.

Smyslem publikace je nejen poskytnout instrukce, jak postu-
povat při výkonu technickobezpečnostního dohledu, ale 
především shrnout základní pravidla a vyzdvihnout důležitost 
správného fungování preventivního systému, který přispívá 
k omezení poruch staveb vzdouvajících a zadržujících vodu. 
Poukazuje na četnost vodních děl na našem území a lehce 
se dotýká historie, protože stáří některých těchto staveb 
mnohdy přesahuje desítky i stovky let. O to důležitější je 
nepodceňovat péči o tyto objekty, které mohou být zdrojem 
nebezpečí, např. za povodní, ale jsou-li v dobrém stavu, mohou 
právě za povodně její průběh pozitivně ovlivnit. Poslední 
léta prokázala, že vodní díla, na kterých je řádně prováděn 
technickobezpečnostní dohled, dokázala odolat extrémním 
průtokům a mimořádným zatížením.

Bezpečnost vodních děl
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Aktuálně o státním veterinárním dozoru

Státní veterinární správa

Významnou změnu v práci státního veterinárního dozoru 
přináší novela zákona o potravinách, která dává pravomoci 
našim veterinárním inspektorům ke kontrolám i ve stravo-
vacích zařízeních tak, aby byl opravdu možný dozor „od vidlí 
po vidličku“. Na konkrétním způsobu provádění kontrol se 
nyní domlouváme s orgány ochrany veřejného zdraví a Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí.  

V první řadě půjde o veterinární přístup ke kontrolování 
zvěřiny, která je ve stravovacích zařízeních uváděná do oběhu, 
zda byla odpovídajícím způsobem ulovena a vyšetřena, zda 
pochází ze schválených a registrovaných závodů nebo za 
splněných podmínek od proškolené osoby, zda jsou v pořádku 
všechny doklady, které zvěřinu mají doprovázet, a to včetně 
povinného vyšetření na trichinely u černé zvěře. Samozřejmě, 
že se dozor bude týkat i jiných druhů mas, mléka, vajec aj. 
Budeme postupovat podle ustanovení uvedených v tzv. Hygie-
nickém balíčku (jde zejména o zdravotní nezávadnost, kvalitu, 
značení, čerstvost apod.)

Více budeme moci říci po prvních kontrolách, které budou 
provádět inspektoři místně příslušných krajských veterinárních 

správ. Jestliže se nějaký problém vyskytne, jsme připraveni 
jej řešit. Je třeba počítat s tím, že některým dodavatelům 
a odběratelům není známo, že volně žijící zvěř musí být ulovena 
předepsaným způsobem. Pytláctví a uvolňování zvěřiny na 
černo do tržní sítě povoleno není. 

Společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
a především s Orgány ochrany veřejného zdraví připravujeme 
seznamy nových dozorovaných subjektů tak, abychom od 
1. 1. 2015 mohli splnit vše, co nám zákon ukládá. 

Státní veterinární dozor se samozřejmě i nadále věnuje vyhle-
dávání nedostatků u potravin a surovin živočišného původu, 
tak jak mu to stanoví legislativa EU a ČR. Inspektoři místně 
příslušných krajských veterinárních správ kontrolují jednak 
doklady o nabytí, označování, ale i teplotu a ochranu před 
vnějšími vlivy, mikrobiologickou a chemickou kontaminaci 
a všeobecné hygienické podmínky zacházení s potravinami 
včetně zacházení s vedlejšími živočišnými produkty.

Toto jsou nyní hlavní úkoly státního veterinárního dozoru 
v oblasti veterinární hygieny a ochrany zdraví. 
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
V letošním roce se PGRLF, a.s. zaměřil na podporu podnika-
telským subjektům v oblasti zemědělství v rámci programů 
Zemědělec, Finanční podpora pojištění a Podpora nákupu 
půdy. Program Zemědělec je zaměřen na poskytování 
finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení 
v případě úvěrů na zemědělskou techniku. Prostřednictvím 
programu Finanční podpora pojištění PGRLF, a.s. poskytuje 
podporu na úhradu části nákladů spojených s pojištěním plodin 
a hospodářských zvířat. Cílem programu Podpora nákupu půdy 
je podpora nákupu zemědělské půdy, která není ve vlastnictví 
státu. Podpora je poskytována ve formě subvence části úroků 
z úvěrů v režimu de minimis.

V nadcházejícím roce 2015 s ohledem na nová pravidla 
Evropské unie pro poskytování veřejných podpor a s ohledem 
na požadavek Evropské komise o předložení notifikace 
existující podpory, budou upravena pravidla pro posky-
tování podpor u programu Zemědělec a ke změnám dojde 
i u programu Finanční podpora pojištění. Zásadní navrhovanou 
změnou v rámci programu Zemědělec je, že úvěr (na který 
má být poskytnuta podpora) nesmí být ani z části čerpán před 
podáním žádosti o poskytnutí podpory. Změnou bude také 

příjem žádostí po celý kalendářní rok a další rozšíření účelu 
podpory.

Program Podpora nákupu půdy v režimu de minimis zůstává 
beze změn a příjem žádostí bude pokračovat i v roce 2015 
s navýšeným maximálním rámcem podpory až 15 000 EUR 
na jednoho žadatele.

U programu Finanční podpora pojištění dojde od roku 
2015 k důležité změně, kdy pojistné na příslušný rok musí 
být uhrazeno, až poté, co byla žádost o poskytnutí podpory 
zaregistrována. Klienti mohou očekávat rozšíření kategorie 
speciálních plodin a rozšíření podporovaných rizik u pojištění 
hospodářských zvířat. 

Změny režimů programů podpor budou společně s dalšími 
úpravami zveřejněny, jakmile bude schválena jejich finální 
podoba, na internetové adrese www.pgrlf.cz. 

Na všechny programy podpory PGRLF, a.s. poskytované v roce 
2015 bude mít PGRLF, a.s. dostatek prostředků, které byly 
přislíbeny v návrhu státního rozpočtu.
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Ministr zemědělství Marian Jurečka  
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

listopad 2014

Brych Bedřich – Odbor vnitřní správy 
Chaloupková Eva – Pracoviště Tachov 
Tampír Václav – Odbor komunikace
Tomášek Václav – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
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