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Úvodní slovo ministra

Více než sto deset tisíc kompletně vyplněných hracích karet přišlo do soutěže České 

Vánoce s regionálními potravinami. Zájem soutěžících tak potvrdil, že kampaň na 

podporu prodeje kvalitních potravin pořádaná Ministerstvem zemědělství měla 

smysl a byla úspěšná. Když jsem totiž v říjnu soutěž zahajoval, měl jsem představu, 

že nám dorazí zhruba 100 tisíc hracích karet. Moji spolupracovníci byli tehdy 

skeptičtější a jejich odhady se pohybovaly na úrovni 75 tisíc karet. Výsledek 111 093 

kompletně vyplněných a odeslaných hracích karet je tedy pro mě osobně velmi 

milým překvapením. Navíc se ještě nezanedbatelný počet lidí do soutěže zapojil, 

avšak nevyplnili hrací kartu kompletně či ji neodeslali. Touto soutěží jsme chtěli 

hlavně upozornit lidi na to, že si v obchodech mohou nakoupit tradiční a kvalitní 

potraviny. Koupí českých výrobků podporujeme místní firmy, které tu odvádějí daně, 

lokální producenty, a tím i pracovní místa v regionech. V současné chvíli oslovujeme 

společnosti a podniky, které jsou držiteli označení kvality, zda by nám byly ochotny 

dodat čísla porovnání prodejů za koncová období let 2013 a 2014, abychom si udělali 

přesnější obrázek, nakolik soutěž reálně pomohla prodeji kvalitních českých potravin 

a mohli pak případné další soutěže přesněji zacílit.

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

Ministerstvo zemědělství na stránkách eAgri zveřejnilo 
dne 30. 12. 2014 seznam schválených projektů NNO pro 
rok 2015. V rámci výběrového řízení byly podány na MZe 
žádosti o poskytnutí dotace ve výši 176 mil. Kč. Pro rok 2015 
byla schválena podpora 58 projektů s celkovou přidělenou 
dotací ve výši cca 75 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství 
podpořilo zejména projekty zaměřené na pomoc venkovu, 
na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, ochranu životního 
prostředí, udržitelný rozvoj, ochranu spotřebitele, bezpečnost 
a kvalitu potravin, podporu zdraví, včetně péče a pomoci 
zdravotně postiženým z oblasti zemědělství a podporu rozvoje 
jezdeckého sportu, péči o koně a zvláště hipoterapii.

V souladu se zveřejněnými Zásadami Ministerstva 
zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím 
čj.: 64902/2014-MZE-13212 budou vydána rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a zaslána vybraným nestátním nezis-
kovým organizacím. 

Vyplacení dotací proběhne na základě vydaných rozhodnutí 
nejpozději do 31. března 2015. Dotace budou zpravidla 
vypláceny jednorázově. Pokud dotace činí více než 10 mil. Kč 
na příslušný rozpočtový rok, může Ministerstvo zemědělství 
stanovit v rozhodnutí vlastní splátkový kalendář. 

Dnem 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona o zemědělství 
č. 252/1997 Sb., v platném znění. Přináší mnohé změny do 
evidence využití půdy tzv. LPIS (Land Parcel Identification 
Systém – Systém pro identifikaci pozemků).

Podstatnou změnou je, že aktualizaci evidence využití půdy 
bude vykonávat SZIF, prostřednictvím svých pracovišť. 
Ministerstvo zemědělství stále zůstává správcem systému, 
zůstává mu i provoz a správa portálu farmáře MZe (iLPIS) 
a veřejný LPIS (pLPIS). Na základě přechodu aktualizace 
evidence využití půdy na SZIF vznikl na SZIF nový Odbor LPIS 
a externích registrů IACS, jehož ředitelem je Ing. Jan Bašek.
S novelou zákona se mění i některé technické záležitosti. 

První z nich se vztahuje k půdnímu bloku, který již nebude mít 
příslušnost k uživateli ani ke kultuře. Bude to pouze polygon, 
souvislá plocha zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně 
v terénu oddělená přírodními hranicemi. Může to být také 
vodní či lesní plocha, anebo tento půdní blok může být také 
ekologicky významný prvek. Nejmenší výměra půdního bloku 
bude 0,01 ha. V těchto půdních blocích budou evidovány díly 
půdních bloků, které již budou mít svého uživatele a kulturu 
a od roku 2016 by měly být všechny díly půdních bloků v terénu 
identifikovatelné. Výměra nejmenšího půdního dílu bloku bude 
opět 0,01 ha. V půdním bloku také nově vzniknou zbytkové 
plochy, které nebudou mít uživatele, ale mohou být využity 
pro deklaraci veškeré užívané půdy do žádosti k dotaci.

Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) v roce 2015

LPIS a novela zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění
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Úsek lesního hospodářství

Dne 8. prosince 2014 vláda ČR schválila změnu nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. Na základě toho dojde ke změnám 
v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
myslivecké činnosti.

S účinností od 1. ledna 2015:
1. Žadatelé o poskytnutí finančního příspěvku na:

• ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese,

• obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku,

• zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD),

• opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručí 
Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí 
nebo příslušnému krajskému úřadu ještě před 
splněním předmětu finančního příspěvku (nejpozději 
do 30. března kalendářního roku), registraci žadatele, 
podanou na formuláři uvedeném v příloze č. 11 nařízení 
vlády 30/2014 Sb.

2. Žadatelé o poskytnutí příspěvku na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů (za podmínky poskytnutí získaných 
dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů) doručí 

Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo 
příslušnému krajskému úřadu ještě před splněním předmětu 
finančního příspěvku (nejpozději do 30. března kalendářního 
roku), registraci žadatele, podanou na formuláři uvedeném 
v příloze č. 12 nařízení vlády 30/2014 Sb.
V registraci žadatel uvede (mimo jiné):
• název podniku,
• kategorii podniku (malý, střední nebo velký podnik)
• popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory 

(nutno uvést v případě velkého podniku, pro posouzení 
motivačního účinku podpory) – výběrem z odpovědí 
uvedených ve formuláři,

• předpokládaný požadavek na finanční příspěvek, a to 
jednotlivě podle předmětu příspěvku i celkem.

3. Neposkytuje se finanční příspěvek na činnosti prováděné 
při obnově porostů po kalamitách, které jsou financovány 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 
2014 – 2020.

4. K žádosti o finanční příspěvek na přirozenou obnovu, 
umělou obnovu síjí , umělou obnovu sadbou první 
i opakovanou v rámci obnovy lesů poškozených imisemi 
a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se přikládá 
kopie části hospodářské knihy lesního hospodářského 
plánu, týkající se obnovované plochy.

Změna v pravidlech poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Další novinkou jsou ekologicky významné prvky, které pod 
sebou budou zahrnovat krajinné prvky a plochu využívanou 
v ekologickém zájmu (EFA).  Uživatel pozemku, na kterém 
se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, 
může požádat SZIF o zahrnutí pozemku do bezprostředně 
přiléhajícího dílu půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo 
o vytvoření samostatného dílu půdního bloku, prokáže-li 
užívání pozemku dokladem prokazujícím právní důvod 
užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný 
pozemek, který není obklopen po celé své hranici zemědělsky 
obhospodařovanou půdou, nebo je obklopen po celé své 
hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra 
je vyšší než 0,05 ha. 

V novém nařízení vlády jsou též nově stanoveny kultury tak, 
aby byly v souladu s nařízením evropské komise. Nově se 
budou v evidenci půdy užívat tyto názvy kultur: standardní 

orná půda, úhor, tráva na orné půdě, trvalý travní porost, 
vinice, chmelnice, sad, školka, porost rychle rostoucích dřevin, 
jiná trvalá kultura, rybník, zalesněná půda a jiná kultura.

Poslední změnou je námitkové řízení, o němž doposud 
rozhodoval ministr. Tím, že aktualizace evidence využití 
půdy přešla na SZIF, stává se nově námitkové řízení 
dvoustupňovým a v prvním stupni bude rozhodovat Odbor 
rozvoje a projektového řízení – oddělení centrální pracoviště 
registrů.

Změny navazují na úpravu legislativy EU. Kromě nich byly 
zjednodušeny některé administrativní úkony v oblasti 
námitkového řízení a oblasti aktualizace dat v evidenci půdy. 
V návaznosti na dříve provedená vylepšení LPIS se jedná o další 
fázi úprav s cílem usnadnit zemědělcům administrativní úkony 
spojené s evidencí půdy a dotacemi.
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5. Neposkytuje se f inanční příspěvek na zakládání 
a obhospodařování semenných sadů. Podporu nově řeší 
Zásady pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci 
genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018.

6. Žádosti o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
se v roce 2015 podávají také na předmět příspěvku splněný 
po 30. září 2014. Od roku 2016 se žádosti podávají po 
splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za 
období 12 předchozích kalendářních měsíců.

S účinností od 1. října 2015:
1. Neposkytuje se finanční příspěvek na odstranění porostů 

náhradních dřevin a mechanickou přípravu před výsadbou 
včetně rozhrnování valů. Podpora těchto činností bude 
poskytována z Programu rozvoje venkova na období 2014-
2020 (operace 8.5.3 – Přeměna porostů náhradních dřevin).

2. Finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených 
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
se od 1. října 2015 poskytují na obnovovaných částech 
porostních skupin s celkovým zastoupením náhradních 
dřevin (smrk pichlavý, borovice kleč, druhy rodu bříza 
a druhy rodu modřín) 0 – 40 %.

je odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou 
pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém 
povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu 
uvedeném v kvalifikačním standardu. Profesní kvalifikace 
umožňují vykonávat jednu nebo více pracovních činností, 
zlepšují samostatné profesní uplatnění na trhu práce. 

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstva 
zemědělství je dle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání autorizujícím orgánem, tj. vydává rozhodnutí 
k autorizaci pro provádění zkoušek profesních kvalifikací 
autorizovaným osobám (fyzické a právnické osoby včetně škol) 
po splnění nezbytných požadavků vzdělání, praxe a nutného 
materiálně-technického vybavení. Rovněž dle zákona vede 
evidenci žadatelů o autorizaci, evidenci provedených zkoušek, 
a provádí kontrolní činnost, zda přezkušování splňuje všechny 
náležité požadavky. Dále spolupracuje na tvorbě a revizi 
standardů profesní kvalifikace a posuzuje jejich finální podobu. 
Ty připravují a navrhují Sektorové rady složené ze zástupců 
zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. K dalším činnostem 

Profesní kvalifikace

Úsek komodit, výzkumu a poradenství
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Nový návrh nařízení, který kompletně reviduje legislativní 
rámec ekologické zemědělské produkce, představila Evropská 
komise na jaře loňského roku. První technický přezkum návrhu 
byl na expertní úrovni dokončen v říjnu 2014 po čtrnácti 
jednacích dnech pracovní skupiny  proběhlých za řeckého 
a především pak italského předsednictví. 

Návrh nařízení obsahoval již od počátku mnoho problematických 
ustanovení, která by v případě, že by byla přijata, měla velmi 
negativní dopad na rozvoj celého sektoru ekologického 
zemědělství. Tento rozvoj, resp. růst, naopak Evropská komise 
považuje za hlavní cíl nového legislativního aktu. Hlavním 

nástrojem by mělo být nastavení transparentních, přísných 
a harmonizovaných podmínek. 

Avšak pro rozvoj sektoru, a to jak pro producenty i spotřebitele, 
musí být nastavené podmínky reálně splnitelné. Například 
radikální regulace veškerých výjimek by byla likvidační pro 
nezanedbatelné množství producentů. Některé z udělovaných 
výjimek jsou odrazem regionálních specifik členských států, 
která nelze opomíjet na úkor harmonizace, i důsledkem 
nefunkčnosti trhu. Harmonizována by měla naopak být pravidla 
pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí na společný 
unijní trh, jejichž nastavení by mělo být v rukou Evropské 

Zhodnocení dosavadního průběhu revize evropského legislativního 
rámce pro ekologické zemědělství

rovněž patří zadávání informací a aktualizace společného 
informačního systému ISKA.

Zkoušky z profesních kvalifikací provádějí autorizované 
osoby. V rezortu jsou to v naprosté většině střední odborné 
školy s učebními obory rezortního zaměření ale i další 
fyzické a právnické osoby zaměřující se na rezortní činnosti. 

U uchazečů starších 18 let jsou ověřovány znalosti a dovednosti 
v celém rozsahu uvedeném v hodnotícím standardu a to jak 
v teoretické tak i praktické části. 

Profesní kvalifikace spadající do gesce autorizujícího orgánu 
- MZe navrhují zejména tyto 3 sektorové rady: Sektorová 
rada pro zemědělství, Sektorová rada pro lesní a vodní 
hospodářství a životní prostředí, Sektorová rada pro 
potravinářství a krmivářství.

K 15. 1. 2014 MZe autorizovalo 93 osob a 136 profesních 
kvalifikací. K tomuto datu autorizované osoby vydaly 2 772 
Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Největší zájem je 
profesní kvalifikace u potravinářských oborů (pekař-cukrář, 
řezník-uzenář a oborů v oblasti zahradnictví (údržba veřejné 
zeleně a florista).
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komise. Specifická a produkční pravidla chovu a pěstování by 
měla zůstat v rozhodovací kompetenci členských států, jejichž 
odborníci do projednávání přenášejí cenné poznatky z praxe. 
Zrušení nadstavbového kontrolního systému založeného 
na pravidelné každoroční kontrole každého jednotlivého 
zemědělského podnikatele by zase ohrozilo důvěryhodnost 
a transparentnost certifikace a důvěru spotřebitelů. Základem 
nařízení by měl být konzistentní rámec působnosti, jejž se však 
také v návrhu podařilo roztříštit a znepřehlednit, byť patrně 
původně s dobrým úmyslem.

Konsolidovaná verze kompromisního znění první části návrhu 
byla představena na sklonku roku. Italské předsednictví pro 
ni usilovalo o dosažení částečného obecného přístupu Rady 
na základě zohlednění části připomínek delegací. Byť tento 
text šel objektivně správným směrem, stále obsahoval řadu 
problémů a nejasností, jimiž je třeba se dále zabývat a částečný 
obecný přístup tak nebyl podpořen kvalifikovanou většinou 

členských států. Předložena byla nakonec zpráva o pokroku 
v projednávání, jejíž součástí byla politická vodítka, na kterých 
se shodla většina členských států včetně České republiky. 
Lotyšské předsednictví má za cíl pokračovat v práci na 
kompromisním znění a na květnovém zasedání Rady ministrů 
dosáhnout přijetí obecného přístupu k celému nařízení. 
Nepodaří-li se jej však dosáhnout, Komise počítá se stažením 
návrhu a vypracováním nového.

Podpora ekologického zemědělství, které uspokojuje stále 
se zvyšující poptávku spotřebitelů po kvalitních regionálních 
potravinách bez reziduí pesticidů a zároveň zajišťuje trvale 
udržitelné využívání přírodních zdrojů včetně půdy, by byla 
jedním z účinných nástrojů pro budoucnost a podporu 
evropského regionálního zemědělství. Je pro něj však důležité 
nastavit vhodné podmínky, a to jak legislativní, tak systémové. 
Revize ekozemědělského legislativního rámce by měla korelovat 
s dynamičností tohoto sektoru a zabezpečit jeho další rozvoj.

Ministerstvo zemědělství bylo rozhodnutím 
Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) ze dne 18. 12. 2014 uvedeno 
na seznam organizací spolupracujících s  EFSA 
podle čl. 36 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002.

Zapsání na seznam otevírá MZe příležitost ucházet se o řešení 
projektů, které pro organizace uvedené na seznamu EFSA 
vypisuje a formou grantů finančně podporuje. Současně to 
umožní další rozvoj aktivit Koordinačního místa pro vědeckou 
a technickou spolupráci s EFSA, mezi které patří zajišťování 
vzájemné výměny informací mezi EFSA a experty a organizacemi 
v ČR, informování o činnosti EFSA (zveřejňováním informací 
EFSA na webu www.bezpecnostpotravin.cz, prezentacemi 
během odborných akcí, publikováním článků v periodicích atd.), 
či organizace a podpora odborných seminářů a konferencí. 
Činnost Koordinačního místa zajišťuje již od roku 2008 Odbor 
bezpečnosti potravin.

K 1. 1. 2015 je na seznamu EFSA kromě MZe dalších deset 
organizací z ČR: Biologické centrum Akademie věd ČR, 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita 
v Brně, Státní zdravotní ústav, Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno, Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 
Výzkumný ústav živočišné výroby.

Uvedením na seznam spolupracujících 
organizací EFSA potvrdil vysokou odbornou 
úroveň Ministerstva zemědělství a deklaroval 
zájem na dalším prohloubení dlouhodobě 
kvalitní vzájemné spolupráce. 

Ministerstvo zemědělství prohlubuje spolupráci s EFSA
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Dne 7. ledna 2015 Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství vyhlásilo vnější výběrová řízení na 
diplomatické pozice expertních zemědělských diplomatických 
pracovníků v Ruské federaci (ZÚ Moskva), Srbsku (ZÚ Bělehrad), 

Saudské Arábii (ZÚ Rijád), Číně (ZÚ Peking) a na Ukrajině (ZÚ 
Kyjev). Zájemci naleznou požadavky a bližší informace na webu 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-
pracovni-mista/vyberove-rizeni-na-diplomaticke-pozice.html).

Vzhledem k významu piva pro šíření prestiže české 
potravinářské produkce a dobrého jména České republiky ve 
světě Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem 
pivovarů a sladoven vydalo publikaci „České pivo – klenot 
České republiky“, která je zaměřena na seznámení zahraniční 
veřejnosti s tradicí výroby piva v České republice a poskytuje 
základní informace o historii i současnosti výroby piva na 
českém území a jeho unikátnosti ve světovém měřítku, jež byla 
v roce 2008 potvrzena přidělením chráněného zeměpisného 
označení EU „České pivo“. 

Publikace byla vedle české verze vydána ještě v dalších pěti 
jazykových mutacích (anglicky, rusky, francouzsky, španělsky, 
čínsky) a je volně dostupná na webové adrese: http://eagri.
cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/
agrarni-zahranicni-obchod/ceske-pivo-klenot-ceske-republiky.html.

Od 1. ledna do 30. června bude Radě EU předsedat Lotyšsko, 
které přebírá předsednictví od Itálie, která v projednávání 
jednotlivých legislativních návrhů v zemědělské oblasti 
významného pokroku nedosáhla. Lotyšské předsednictví (LV 
PRES) tak může v řadě agend dosáhnout hmatatelných výsledků.

Hlavním legislativním návrhem, na který se LV PRES zaměří, 
je návrh o ekologickém zemědělství. LV PRES zde doufá 
v dosažení obecného přístupu v Radě nebo i v dosažení 
společné pozice Rady. LV PRES se chce věnovat rovněž 
otázce zjednodušení Společné zemědělské politiky. V plánu 
je projednání konkrétních návrhů na zjednodušení stávajícího 
stavu. LV PRES bude rovněž hledat možnosti jak pokročit 

v pracích u návrhů Komise pro revizi projektů podpory pro 
dodávky ovoce, zeleniny a mléka do škol, kdy bude v rámci 
zjednodušování SZP celý režim přezkoumán, pokud jde 
o zásadu subsidiarity, proporcionality a lepší právní úpravy. Ve 
veterinární a fytosanitární oblasti bude LV PRES pokračovat 
v přípravě legislativních návrhů týkajících se zdraví zvířat 
a rostlin a úředních kontrol. 

Ministerstvo zemědělství vnímá priority lotyšského 
předsednictvím pozitivně a je připraveno se na diskusi aktivně 
podílet a prosazovat zájmy českého zemědělství, potravinářství 
a v maximální možné míře s lotyšským předsednictvím v Radě 
EU spolupracovat.

Vyhlášení výběrových řízení na pozice zemědělských diplomatů

Publikace propagační brožury „České pivo“ – klenot České republiky

Priority lotyšského předsednictví v Radě EU v zemědělské oblasti

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor. Novelizace souvisí se 
změnou evropských předpisů. S účinností od 1. ledna 2015 
jsou definovány nové podmínky dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro 
všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, 
některé podpory Programu rozvoje venkova a některé 
podpory společné organizace trhu s vínem. Podmínky dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu jsou řešeny v rámci 
sedmi standardů: 

DZES 1: Dodržení ochranných pásů podél vodních 
toků 
Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného 
pásu podél vodních toků uvnitř i vně zranitelných oblastí: 
pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu 
půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů 
ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, 
že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným 
dusíkem, a dodržení při aplikaci přípravku na ochranu rostlin 
stanovenou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů 
od břehové čáry.

DZES 2: Povolení pro užívání zavlažovacích soustav
Standard obsahuje požadavek na držení povolení k nakládání 
s vodami pro uživatele technických zařízení k zavlažování 
tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, 
mechanickou nebo jinou energii.

DZES 3: Ochrana podzemních vod proti znečištění
Standard obsahuje požadavky stanovené § 38 a 39 vodního 
zákona k ochraně povrchových a podzemních vod a životního 
prostředí při manipulaci, skladování a vypouštění závadných 
látek.

DZES 4: Minimální pokryv půdy 
Standardem jsou stanoveny požadavky pro zachování 
minimálního pokryvu půdy na dílu půdního bloku převyšující 
5 stupňů průměrné sklonitosti. Navrženo je několik způsobů 
plnění, ze kterých si bude moci vybrat necelých 10 tisíc 
zemědělských subjektů. Možnosti plnění standardu jsou 
definovány tak, aby zajišťovaly pokryv půdy, umožňovaly 
přípravu půdy pro další plodiny a splňovaly podmínky 
Integrované ochrany rostlin. Zemědělci mohou standard plnit 
zachováním strniště včetně podmítnutého nebo založením 
porostu ozimů nebo meziplodin a následně provedením 
případné jarní orby. Další z možností je provedení podzimní 
orby v jakékoli zemědělcem zvolené hloubce včetně hluboké 
orby a ponechání tohoto stavu až do jarního období. Tato 
možnost doplňuje orbu o další benefity pro zlepšení půdy, jako 
je zapravení hnojiv resp. doplnění organických látek.

DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy 
k omezování eroze
Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných 
plodin na mírně a silně erozně ohrožených půdách vymezených 
v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).

DZES 6: Zachování úrovně organických složek půdy, 
včetně zákazu vypalování strnišť
Standardem je stanoven zákaz pálení bylinných zbytků a jsou 
stanoveny podmínky pro aplikaci hnojiv pro zachování úrovně 
organických složek v půdě.

DZES 7: Zachování krajinných prvků, ořez stromů 
a opatření proti invazivním druhům rostlin
Standard upravuje povinnost nerušit a nepoškozovat krajinné 
prvky včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 
1. listopadu a povinnost regulace invazních rostlin.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách: www.eagri.cz.

V současné době MZe připravuje konečné nastavení podmínek 
většiny plošných opatření Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020.

Opatření jsou implementována v návaznosti na zahájení 
nového programového období 2014 – 2020, které je v ČR 

realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2014 – 2020. Program schvaluje 
Evropské komise a umožňuje čerpat podporu z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Vzhledem k termínu 
schválení klíčové legislativy Evropské unie na samém konci 
roku 2013 a návazných prováděcích předpisů až v průběhu 

Znění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(DZES) od roku 2015

Environmentální podpory v Programu rozvoje venkova
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Národní podnik Budějovický Budvar v roce 2014 dosáhl 
vynikajících ekonomických výsledků. Meziroční nárůst 
objemu prodaného piva se zvýšil o 2,5 %, díky čemuž Budvar 
prodal rekordních 1 457 000 hektolitrů piva. V loňském roce 
dosáhly tržby 2,3 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2013 
o 7 % více. K nárůstu tržeb nejvíce přispěl export, jenž se 
meziročně zvýšil o 6 % a dosáhl historicky nejvyšší úrovně 
813 000 hektolitrů. Nejdůležitějšími exportními destinacemi 
pivovaru je Německo a Slovenská republika, kde podnik 
zaznamenal výrazné navýšení odbytu, a dále Rakousko, Velká 
Británie, USA a Kanada. 

Vývozu piva se v roce 2014 dařilo v celorepublikovém měřítku. 
Export tohoto artiklu z České republiky se mezi lednem 
a listopadem 2014 meziročně zvýšil o 13 % na celkových 
5,2 mld. Kč. Porovnání vývoje exportu Budvaru s dynamikou 
vývozu v celorepublikovém rozsahu může posloužit jako 

měřítko konkurenceschopnosti produkce národního podniku.
Pivovaru se podařilo rozšířit počet exportních zemí o pět 
na celkových sedmdesát. Mezi nová odbytiště patří například 
Republika Kongo, Keňa či Thajsko. V roce 1991 vyvážel Budvar 
jen do osmnácti zemí.

Pivovaru se dařilo i v dalších oblastech. Představil několik 
novinek a sezónních piv, z nichž nejpozoruhodnějším je pivo 
B:CRYO. S kladným výsledkem byla dokončena obměna 
designu obalů pro značku Budweiser Budvar. Budweiser 
Budvar B:ORIGINAL obdržel Výroční cenu 2014 časopisu 
Pivo, Bier & Ale za dlouhodobě vysokou kvalitu piva.

A za zmínku stojí také zisk bronzové medaile pro jedenácti-
stupňový ležák Pardál Echt v prestižní soutěži World Beer 
Cup® 2014 nebo úspěšné vyřešení soudních sporů o značku 
Budweiser v Portugalsku a Norsku.

V rezortu zemědělství dochází k postupnému sjednocování 
elektronického nástroje za účelem pořizování nákupů.  Jde 
o strategické rozhodnutí vedení ministerstva, jehož zavedení 
přinese finanční úspory, přehlednost, možnosti systematické 
kontroly zadávacích řízení a v rámci centralizace nákupů 
rovněž zavedení moderních metod při sběru a analýze 
podkladů.

Nově zavedený elektronický nástroj E-ZAK od společnosti 
QCM, s.r.o, která vlastní certif ikát shody funkčnosti 
i provozního prostředí, je zcela v souladu s platnou legislativou 
a bude zdarma přístupný pro všechny resortní organizace jako 
multiprofil zadavatele. Resortní organizace budou postupně 
přestupovat ze svých stávajících profilů zadavatele na systém 
E-ZAK Ministerstva zemědělství, a to nejpozději do 1. 5. 2015. 

Úspěchy Budějovického Budvaru

Elektronizace nákupů v plném proudu

Správní úsek

roku 2014 se opatření v rámci PRV 2014 - 2020 zahájí až od 
roku 2015.

V současné době probíhá legislativní proces u následujících 
opatření:
• Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
• Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
• Agroenvironmentálně-klimatické opatření
• Ekologické zemědělství
• Dobré životní podmínky zvířat
• Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Prioritou MZe je zajistit příjem žádostí u těchto opatření 
v rámci jednotné žádosti k 15. květnu 2015.
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Dotace na podpory vodního hospodářství na MZe v roce 2014

Úsek vodního hospodářství

Z iniciativy MZe probíhá v současné době živá meziresortní 
diskuse s výměnou zkušeností ve spolupráci se zástupci 
Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a se 
zástupci poskytovatele na „doladění“ funkcionalit jednotlivých 
modulů elektronického nástroje. Zvláštní pozornost je 
věnována modulu resortního systému pro centralizované 
zadávání, který by měl přinést sofistikovaný způsob agregace 

potřeb pro rezortní nákupy a řadu dalších funkcionalit. Systém 
podporuje proces centralizovaného zadávání, sběr a správu 
požadavků na nákup a lze ho použít i jako nástroj pro evidenci 
všech zakázek, které jsou v rámci rezortu vypisovány. Dále 
ho lze propojit s procesním elektronickým nástrojem E-ZAK 
či e-tržištěm Gemin. Tento modul bude pilotně testován 
a postupně zaváděn v rámci celého rezortu ministerstva.

Dotace na podporu prevence před povodněmi vypisuje 
Ministerstvo zemědělství od roku 2002 v programu „Podpora 
prevence před povodněmi“. Na první etapu z let 2002 – 2007, 
navázala etapa druhá, plánovaná na léta 2007 – 2013, jejíž 
trvání bylo prodlouženo do roku 2014. Cílem je pokračovat 
v dalším snižování ohrožení a povodňových rizik v záplavových 
územích. Loni byly v rámci programu poskytnuty dotace ve 
výši 161 480 000 Kč.

Na I. a II. etapu navazuje etapa III., jejímž cílem je v letech 2014 
– 2019 vybudovat t opatření především ke zvýšení retence 
vody v povodích.  Jedná se tedy zejména o podporu opatření 
k řízeným rozlivům povodní v záplavových územích, výstavby 
poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. 

Na posílení proti povodňové funkce rybníků a zvýšení jejich 
bezpečnosti je zaměřen dotační program „Podpora obnovy, 
odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“. 
Program má letech 2007–2015 podporovat právnické nebo 
fyzické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele 
nebo organizační jednotky Českého nebo Moravského 
rybářského svazu, které provozují chov a lov ryb minimálně na 
20 ha vodních ploch včetně předmětu podpory. V roce 2014 byly 
v rámci programu poskytnuty podpory ve výši 3 024 000 Kč.

Další dotační program „Odstranění následků povodní na 
státním vodohospodářském majetku II“, je určen na 
opravy povodní poškozeného majetku státu, s nímž 
hospodaří státní podniky Povodí a Lesy ČR. V rámci 
podprogramu na odstranění povodňových škod roku 
2013 byla správcům vodních toků, tedy státním podnikům 
Povodí a Lesům ČR v roce 2014 poskytnuta podpora ve výši 
278 540 000 Kč.

Na podporu poskytnutí úhrady části úroků z komerčního 
úvěru akcím dotovaným v rámci programu „Výstavba a obnova 

infrastruktury vodovodů a kanalizací a programu „Výstavba 
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ bylo v roce 
2014 uvolněno 29 521 389 Kč, na program „Výstavba a obnova 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pak 588 415 607 Kč. 
Částkou 469 281 975 Kč byl v roce 2014 podpořen program 
„Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře 
vodovodů a kanalizací“. V roce 2015 se plánuje na odstraňování 
povodňových škod z roku 2013 uvolnit 308 950 000 Kč.
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V rámci programu „Výstavba a technické zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací“, určeného pro malé obce 
s počtem obyvatel do 1000 osob, byly poskytnuty v roce 2014 
prostředky ve výši 361 070 272 Kč. Na rok 2015 se počítá 
s rozdělením prostředků ve výši cca 2 057 136 000 Kč.

Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto 443 634 000 Kč na 
odstraňování povodňových škod na vodohospodářském 
majetku a protipovodňová opatření a 1 448 289 243 Kč na 
rozvoj oboru vodovodů a kanalizací. 

Ministerstvo zemědělství zpřístupnilo na svých internetových 
stránkách www.eagri.cz návrhy Národních plánů povodí, 
společně s odkazy na návrhy příslušných Plánů dílčích povodí 
a návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik, k písemným 
připomínkám veřejnosti. Návrhy jsou zpřístupněny po šest 
měsíců, konkrétně do 22. června 2015. Jedná se o důležitý 
krok v přípravě druhé etapy plánování na období 2016–2021, 
který spočívá v přezkumu a aktualizaci v současnosti platných 
plánů povodí. 

Plány povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, 
zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení, a mají 
charakter koncepčních dokumentů, jež analyzují stav 
povrchových a podzemních vod a navrhují opatření ke 
zlepšení jejich stavu. Zpracovávají se ve třech úrovních – pro 

mezinárodní oblasti povodí („Mezinárodní plány oblastí 
povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území 
České republiky („Národní plány povodí“) a dílčí povodí 
(„Plány dílčích povodí“). Území České republiky náleží do tří 
mezinárodních oblastí povodí – Labe, Odry a Dunaje a z tohoto 
důvodu jsou zpracovány tři národní plány povodí. Každý z nich 
je doplněn plány dílčích povodí, kterých je v České republice 
celkem deset. 

V souvislosti s implementací evropské směrnice 2007/60/ES 
(tzv. „povodňové směrnice“) byly zároveň nově zpracovány 
návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik, které 
obsahují opatření k předcházení či omezení nepříznivých 
dopadů povodní v oblastech s významným povodňovým 
rizikem.

Plány povodí do června na internetu 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila kontroly 
provozovatelů společného stravování

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování
poskytovat informace o alergenních složkách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Od 1. ledna 2015 zahájila Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) dozor u provozovatelů potravinářských 
podniků v oblasti společného stravování.

Kontrola SZPI je primárně zaměřena na společné stravování 
otevřeného typu zahrnující restaurace, cukrárny a čajovny, 
rychlé občerstvení , stravovací služby poskytované 
v maloobchodu a čerpacích stanicích, vinárny a vinotéky, 
pivnice, výčepy, bary, herny, diskotéky atd. Důraz je kladen 
na kontrolu hygieny provozu, způsobilost personálu, 
dohledatelnost surovin a falšování potravin.

Oznamovací povinnost
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích je provozovatel 
potravinářského podniku povinen oznámit zahájení, změny 
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti  nejpozději v den, 
kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru. 
Tyto údaje se při poskytování  všech typů stravovacích 
služeb i nadále oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví 
– tj. místně příslušný krajským hygienickým stanicím, které je 
neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru SZPI a Státní 
veterinární správě.

Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na deklaraci údajů 
o alergenech, se nově rozšiřuje i na nebalené potraviny 
včetně zabalených potravin pro účely bezprostředního 
prodeje a pokrmů nabízených ve všech typech společného 
stravování. Povinnost provozovatelů poskytovat spotřebiteli 
informace o alergenních látkách v pokrmech je blíže stanovena 
zákonem č. 139/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který vstupuje 
v účinnost dnem 1. ledna 2015.

Potravinové alergeny, které musí být deklarovány
Informační povinnost se vztahuje na 14 skupin potravinových 
alergenů, které jsou nejčastější příčinou alergických reakcí - 
obiloviny obsahující lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, sójové 
boby, mléko, skořápkové plody, celer, hořčice, sezamová 
semena, oxid siřičitý, vlčí bob a měkkýši.

Možné způsoby informování spotřebitele o alergenech
Provozovatel je povinen spotřebiteli zpřístupnit informaci 
o alergenní složce použité při přípravě konkrétního pokrmu, 
přičemž si může zvolit jeden z  uvedených způsobů:

1. Poskytnutí informací o alergenech na vyžádání spotřebitele
V nabídce pokrmů (např. v jídelníčku, v nabídkové tabuli 
apod.) se uvede obecná písemná informace, která spotřebitele 
upozorní na možnost vyžádat si informace o výskytu alergenů 

v pokrmech a zároveň ho informuje, jakým způsobem mu 
budou informace poskytnuty. Příkladem takového obecného 
písemného sdělení může být např. formulace:
„Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte 
u obsluhy.“ 
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2. Písemné deklarace o výskytu konkrétních alergenních látek 
v pokrmech
Jednotlivé alergenní složky a produkty mohou být v nabídce 
pokrmu (jídelníček, nabídková tabule, popis v těsné blízkosti 
nabídky pokrmu apod.) uvedeny jako výčet  alergenních látek 
za slovem „obsahuje“, přičemž úplný seznam všech použitých 
složek není u pokrmů povinným údajem.
Provozovatel může o alergenu informovat i v názvu pokrmu. 
V případech, kdy název pokrmu jasně odkazuje na danou 
alergenní látku nebo produkt, nevyžaduje se již uvedení 
alergenní látky ani ve složení ani za slovem „obsahuje“. 

(Např. u pokrmu nazvaného „Nivový dressing s vlašskými ořechy“ 
již není nutné uvádět informaci: „obsahuje: vlašské ořechy“).

Poslední možností je uvedení informace v seznamu složek. 
Takový seznam není u pokrmů povinným údajem, pokud se 
však provozovatel dobrovolně rozhodne deklarovat přítomné 
alergenní látky v pokrmu v seznamu složek, musí být složení 
uvedeno v souladu s požadavky nařízení EU, což znamená, 
že název alergenní látky nebo produktu musí být ve složení 
zvýrazněn tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních složek 
(např. typem či stylem písma, barvou pozadí apod.).

Realizace programu rozvoje venkova a venkovského prostoru

Státní pozemkový úřad

V končícím programovém období 2007-2013 bylo v rámci 
Programu rozvoje venkova pro Opatření I.1.4 - Pozemkové 
úpravy vyhlášeno sedm kol příjmu žádostí o dotaci. Jedná se 
o 2., 5., 7., 14., 15., 17. a 21. kolo. 

Všechny projekty z  2., 5. a 7. kola jsou již v počtu 432 
zrealizovány a také proplaceny ve výši 1,9 miliardy Kč. Projekty 
ze 14., 15. a 17. kola jsou také ve většině případů zrealizovány. 
I z 21. kola jsou již některé projekty dokončeny. Termín 
ukončení realizací a předložení Žádostí o proplacení projektů 
pro období PRV 2007-2013 byl stanoven do 30. 6. 2015.

Přehled jednotlivých kol PRV

Prostřednictvím projektů financovaných z programu rozvoje 
venkova jsou realizována konkrétní společná zařízení jako cesty, 
protierozní a protipovodňová opatření, stabilizační prvky apod. 

Tato vybudovaná společná zařízení se tak stávají významnými 
prvky, které se vhodným způsobem podílejí na rozvoji a tvorbě 
venkovského prostoru. Vlastní stavby jsou prezentovány široké 
veřejnosti, mimo jiné, i prostřednictvím Soutěže společné 
zařízení roku (http://soutezszr.spucr.cz/) 

Mezi úspěšně realizovaná společná zařízení patří například 
„Protierozní a vodohospodářská trať Hájek v obci Blatnice 
pod Sv. Antonínkem“, kdy došlo k o obnově malé vodní 
průtočné nádrže a ke stabilizaci přilehlého okolí. Nádrž 
včetně úpravy strže slouží nejen k zachycení a transformaci 
přívalových srážek, ale zajišťuje i protierozní funkci 
a zvyšuje retenční kapacitu území. Ačkoliv se jedná o malou 
stavbu z hlediska vodohospodářského, svým umístěním na 
okraji lesa a realizací sedimentačního mokřadu nad nádrží 
je nenásilně začleněna do krajiny. Vytváří tak esteticky 
krajinotvorný prvek a zároveň zabezpečuje ekologické 
požadavky. 

Kolo příjmů 
žádostí

Počet schválených 
žádostí v registraci

Celková částka za 
projekty v Kč

2 264 1 313 976 886

5 54 201 982 888

7 114 411 820 349

14 146 717 000 000

15 108 495 000 000

17 99 577 000 000

21* 78 478 000 000

Celkem 863 4 194 780 123

* Stav k 6. 1. 2015.
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Další ukázkou efektivního využití finančních prostředků 
z PRV jsou „Cesty a ÚSES v k. ú. Skřípov“. Tento soubor 
opatření výrazným způsobem zvyšuje užitnou hodnotu 
území. Revitalizace toku a melioračních odpadů společně se 
zatravněním a výsadbou dřevin pozitivně ovlivňují odtokové 
poměry lokality. Zvyšuje retenční schopnost území, zamezuje 

erozi zemědělské půdy, výrazně zpomaluje odtok povrchové 
vody a zvyšuje i ochranu obce před srážkovými vodami, či při 
tání sněhu. Hlavní polní cestu C4 mohou kromě zemědělců 
a vlastníků pozemků využívat turisté i cyklisté. Celkový dojem 
umocňují i vysazená biocentra či biokoridory, které za několik 
málo let dotvoří pohled na realizované dílo.

Od výzkumu k praxi

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně pořádá 
sérii preventivně-medicínských seminářů k problematice 
ekonomicky významných onemocnění jednotlivých druhů 
zvířat – VÚVeL Fest. Jejich cílem je urychlit přenos nových 
poznatků výzkumu do chovatelské a veterinární praxe. 

Projekt je podporován Ministerstvem zemědělství ČR 
a chovatelskými i dalšími odbornými profesními organizacemi, 
za mediální spolupráce vydavatelství Profi Press, s. r. o.

Projekt reflektuje potřebu chovatelů a dalších pracovníků 
rezortu zemědělství získávat co nejdříve nové vědecké 
poznatky s možností jejich bezprostředního uplatnění v praxi. 
Pro jednotlivé semináře je typická aktuálnost zvolených témat 
a jejich výběr na základě diskuse s lidmi v terénu. Základním 
motivem je neformální odborná pomoc praxi a urychlení 
přenosu nově získaných vědeckých poznatků do zemědělské 

prvovýroby, potravinářství a farmaceutické praxe. A také 
naopak, ve spolupráci s účastníky seminářů, hledání nových 
námětů pro výzkum. 

VÚVeL Fest se koná každou první a třetí středu až do 
začátku dubna a poté znovu od listopadu tohoto roku. Dne 
4. 2. 2015 bude například věnován zdravotní problematice 
včel. Následovat budou další semináře, věnované zdraví dojnic, 
drůbeže a ryb. 

Na seminářích je vítán kdokoliv, kdo má o probíranou 
problematiku zájem. Setkání jsou organizována vždy od 
10:00 hod. ve Velké zasedací místnosti VÚVeLv Brně, Hudcova 
296/70. Další informace k této komplexní a nezávislé novince 
na poli odborné pomoci praxi ze strany vědecko-výzkumné 
základny jsou uvedeny na webových stránkách ústavu:  
www.vri.cz. 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka  
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

únor 2015

Jiří Bukovský –   Odbor rozvoje a projektového řízení informačních technologií
Pavel Veselý –   Úsek komodit, výzkumu a poradenství
Eva Šmídová –   Odbor účetnictví a statistiky


