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Počet případů falšování potravin v posledních letech roste. Jde o významný problém, 

na který v důsledku doplácejí spotřebitelé, kteří platí za něco, co neočekávají a nechtějí. 

Ve druhé polovině letošního roku má navíc začít fungovat elektronická verze systé-

mu EU pro sdílení informací o podvodech v potravinách. Systém přispěje k rychlejší 

výměně informací mezi členskými státy. Dobrou zprávou je, že úroveň bezpečnosti 

potravin u nás je dobrá a dlouhodobě stabilní, což opakovaně potvrzují výsledky kont-

rol i monitoringu cizorodých látek v potravinách. Ministerstvo zemědělství a náš Úřad 

pro potraviny se kromě jiného zabývají přípravou nové a revizí stávající potravinářské 

legislativy, a to jak její obecnou částí, tak i specifi ckými požadavky pro různé kate-

gorie potravin. Pozitivní změny už ale bylo dosaženo díky loni přijaté novele zákona 

o potravinách, která rozšířila kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

na kontroly ve stravovacích službách a Státní veterinární správy při uvádění zvěřiny na 

trh. Sjednocení kontroly trhu s potravinami pod dozorové orgány jednoho resortu 

například zrychlilo předávání informací o nevyhovujících potravinách. Tím se zvýšila 

nejen efektivita dozoru, ale zvyšuje se tak i ochrana spotřebitelů.
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Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordi-

naci ve spolupráci s řídicími orgány aktualizují harmonogramy 

výzev evropských fondů na rok 2015 v novém období. Novin-

kou jsou tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy, která 

budou vyhlášena ještě před ofi ciálním schválením programů 

Evropskou komisí.

„Řídicí orgány mají s novým programovým obdobím 2014 – 2020 
možnost využít tzv. avízo pro žadatele o parametrech výzvy. V tom-
to avízu bude v předstihu zveřejněna většina podmínek výzvy, na 
jaké aktivity budou prostředky určeny a na co se musí žadatel ve 
svém projektu připravit v době, kdy ještě nebude schválen program 
Evropskou komisí. První avíza by měla být vyhlášena ještě v dubnu,“ 
uvedla k tématu náměstkyně Olga Letáčková.

Dotace pro obce NOVÁ RUBRIKA

Možnost vyhlásit avíza potvrdilo celkem pět řídicích orgánů: 

Operační program Životní prostředí, Operační program Vý-

zkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a ino-

vace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměst-

nanost a Operační program Technická pomoc.

Zbývající programy (tedy Integrovaný regionální operační pro-

gram, OP Doprava, OP Rybářství, Program rozvoje venkova 

a OP Praha-pól růstu ČR) plánují vypsat výzvy po schválení 

programu Evropskou komisí.

Harmonogramy výzev na rok 2015 najdete na http://dotaceeu.

cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs.

Žadatelé se mohou připravit na výzvy s dostatečným předstihem

2

Česko má schválené první dva operační programy

Žadatelé budou moci v brzké době reagovat na výzvy z nově 

schválených operačních programů Životní prostředí, Podniká-

ní a inovace pro konkurenceschopnost. Tyto dva programy na 

konci dubna schválila Evropská komise.

Program Životní prostředí zaštiťuje jako řídicí orgán Minister-

stvo životního prostředí. Hlavním cílem programu je ochrana 

a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České re-

publiky a také podpora efektivního využívání zdrojů. V rámci 

programu se projekty mohou zaměřit na eliminaci negativních 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí a na celkové zmír-

ňování nežádoucích dopadů změny klimatu.

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udrži-
telné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Finance 
z tohoto operačního programu budou pomáhat podnikatelům 
a fi rmám v rozvoji výzkumu a podnikání nebo v účinném na-
kládání s energiemi. Podporovat bude také zavádění vysoko-
rychlostního internetu a informačních technologií.

Česká republika může v letech 2014–2020 vyčerpat téměř 
24 miliard EUR. Operační program Životní prostředí z této 
částky rozdělí skoro 2,6 mld. EUR a Operační program Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost z této částky rozdělí 
více jak 4 miliardy EUR. 

Zdroj: MMR
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 HelpDesk MZe v novém

Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Tak jako celý svět podléhá módním trendům, tak i vysoce so-

fi stikované a exaktní odvětví, jako jsou informační a komuni-

kační technologie (ICT) se mnohdy těmto trendům nevyhnou. 

Příkladem může být i v nedávné minulosti tolik prosazovaný 

outsourcing některých činností, které nesouvisí s tzv. základní-

mi činnostmi organizace. S ohledem na jinou dynamiku veřej-

né správy byla tato forma externích služeb jejími institucemi 

a organizacemi uplatňována ve chvíli, kdy v komerčním sekto-

ru již postupně docházelo k reálnému přehodnocení účelnosti 

outsourcingu, zejména z pohledu ekonomické efektivnosti, ří-

zení změn, monitoringu a kontroly kvality.

S nástupem nového vrcholového vedení MZe je však i v pod-

mínkách tohoto ústředního orgánu státní správy zřetelná sna-

ha o omezení závislosti na externích dodavatelích a v relevant-

ních případech nahrazení outsourcingu zajištěním dodávaných 

činností vlastními kapacitami s cílem snížení nákladů, zrychlení 

a zkvalitnění dosud externě poskytovaných služeb.

Méně výraznou změnou je začlenění provozu HelpDesku do 

řídící struktury MZe. K 1. březnu 2015 byl HelpDesk orga-

nizačně zařazen do Oddělení řízení služeb, a vlastní provoz 

je tak plně v kompetenci MZe. Tato změna by se měla pozi-

tivně odrazit v kvalitě poskytovaných služeb jak směrem do-

vnitř úřadu, tak i vůči občanům, organizacím a podnikům, které 

s MZe komunikují. Např. už jenom tím, že HelpDesk je dostup-

ný v podstatě 24 hodin denně, neboť zabezpečuje obsloužení 

uživatelů i mimo pracovní dobu, kdy drží pohotovost v noč-

ních hodinách (19:00 – 07:00) a o víkendech a svátcích. Jde 

prozatím o pilotní provoz v rámci MZe. Po jeho vyhodnocení 

je plánováno plošné rozšíření i pro farmáře a širokou veřej-

nost.

Kromě fi nančních úspor dochází k zefektivnění procesu zpra-

cování uživatelských požadavků (zákazníků), včetně jejich 

zpětné informovanosti o aktuálním stavu řešení na základě 

činností a podkladů týmu specialistů. HelpDesk na základě 

řádných výběrových řízení získal vysoce kvalifi kované pracov-

níky (5 operátorů a 1 supervisor) s odbornou způsobilostí 

(např. specialistu s dlouhodobou praxí na HelpDesku u jedno-

ho významného mobilního operátora nebo pracovníka s praxí 

v oblasti psychologie a řízení komunikace s lidmi aj.). Tímto 

jsou vytvořeny předpoklady pro budování interního know-how 

a základ pro odborný růst týmu ICT MZe.

Provozní doba původního, externě poskytovaného HelpDesku 

MZe, byla omezena pouze na základní pracovní dobu. V rám-

ci zkvalitnění služeb HelpDesku a rozšíření jeho dostupnosti 

byl spuštěn pilotní provoz pro interní uživatele MZe v režimu 

24 hodin denně s jednotným kontaktem (telefon, mobil, e-mail). 

V současnosti je tedy zajištěn příjem a řešení požadavků in-

terních uživatelů MZe i mimo pracovní dobu, kdy je držena 

pohotovost v nočních hodinách (19:00 – 07:00), o víkendech 

a o svátcích.

Po vyhodnocení pilotního provozu je plánováno plošné roz-

šíření nepřetržité dostupnosti HelpDesku MZe i pro farmáře 

a celou zemědělskou veřejnost.

Vápnění zajišťuje přísun živin pro zdravý vývoj lesů

Úsek lesního hospodářství

Vápnění je jednou z účinných metod, jak stabilizovat nebo 

zlepšit zdravotní stav lesních porostů. Na základě nových po-

znatků vyplývajících z plošných průzkumů lesních půd vznikla 

ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

(VÚLHM) aktualizovaná metodika pro výběr ploch pro ploš-

nou chemickou melioraci. 

Vápnění lesních půd není zaměřeno jen na vybrané přírod-

ní lesní oblasti s výraznou imisní historií, projekty jsou méně 

omezeny kategoriemi lesnické typologie, ale více by se měly 

opírat o konkrétní chemické analýzy půd a asimilačních orgánů 

(jehlic a listů) stromů. Metodika rovněž zohledňuje některé 

legislativní změny, ke kterým došlo – např. vznik chráněných 

území NATURA 2000.

Metodika je určena pro vlastníky a správce lesních majetků 

a pro orgány státní správy a instituce zabývající se přípravou, 

realizací a kontrolou vápnění lesních porostů. Metodiku je 

možné využít při přípravě projektů chemické meliorace les-

ních půd, při vyhodnocení odběrů půdních vzorků a vzorků 

asimilačních orgánů v rámci poradenské činnosti (návrhy 

praktických opatření) i pro vhodné načasování opakovaných 

zásahů na místech s půdami výrazněji ochuzenými vlivem aci-

difi kace.
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„Cílem metodiky je na základě současných poznatků stanovit 
postupy výběru vhodných lokalit pro vápnění lesních porostů tak, 
aby byl zásah odůvodněný, efektivní, přinesl požadované výsledky 
z hlediska zlepšení výživy a zachování či zlepšení zdravotního stavu 
lesních porostů. Zároveň, aby byla minimalizována environmentální 
rizika, která jsou s prováděním vápnění (ať již leteckou, či pozemní 
aplikací) spojena,“ uvedl za řešitele Vít Šrámek, vedoucí Útvaru 

ekologie lesa.

Výběr konkrétních ploch pro vápnění lesních porostů z pro-

středků státního rozpočtu provádí vlastníci lesních pozemků, 

případně odborný lesní hospodář.  Vhodnost typologických kri-

térií navržených ploch, vhodnost porostů a návaznost na před-

chozí projekty vápnění ověřuje VÚLHM. Ten rovněž posuzuje 

vhodnost ploch z hlediska chemických vlastností lesních půd. 

Chemické analýzy mohou být zajištěny z půdních průzkumů 

VÚLHM, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země-

dělského, případně z průzkumů Ústavu pro hospodářskou 

úpravu lesů. Mohou být rovněž zajištěny v rámci poradenských 

služeb poskytovaných vlastníkům lesů. Celkový projekt návr-

hu vápnění předkládá vlastník lesa ke schválení státní správě 

(místně příslušná obec s rozšířenou působností, příslušný kraj-

ský úřad, správa CHKO). 

Schválený projekt chemické meliorace je předán Ministerstvu 

zemědělství nebo pověřenému pracovišti, které může být za 

tímto účelem stanoveno. 

Aplikace vápnění jsou směrovány do lesních porostů s přízna-

ky narušení výživy. Takové lokality se nachází obvykle v oblas-

tech s dlouhodobým působením kyselých depozic, zpravidla 

na méně příznivých geologických podložích, kde mají lesní 

půdy nižší schopnost odolávat kyselým srážkám. Nemusí však 

jít pouze o regiony v minulosti výrazně zatížené znečištěním 

ovzduší či horské polohy. Vhodným identifi kačním parame-

trem je chřadnutí lesních porostů, či projevy diskolorace 

(změna zbarvení) asimilačních orgánů spojované s nedostat-

kem bazických živin (např. žloutnutí starších ročníků jehličí 

smrkových porostů vlivem nedostatku hořčíku). 

V příštích deseti letech lze očekávat vápnění zhruba ve stejném 

rozsahu jako v minulém desetiletí, tedy na cca 40 – 50 tis. ha lesů. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

Česká republika dostala na základě žádosti přiznanou pod-

poru EU pro projekt Ovoce a zelenina do škol na školní 

rok 2015/2016 ve výši cca 135 mil. Kč. To je o cca 47 mil. Kč 

více, než je přidělená minimální podpora EU, která činí 

cca 87 mil. Kč.

Projekt Ovoce a zelenina do škol se setkává se značným zá-

jmem. V letošním školním roce 2014/2015 je do projektu při-

hlášeno zhruba 509 tisíc žáků z více než 3,7 tisíc základních 

škol, což je o 50 tisíc žáků a 200 škol více než bylo v loňském 

školním roce.



  5 l 2015

5

„V rámci procesu „lisabonizace“ práva Evropské unie byla vy-

dána dvě důležitá nařízení, která upravují hlavu I kapitolu III od-

díl I nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a která zavádí nový 
systém povolování výsadby vinic. Tento systém umožní 

roční plynulý jednoprocentní nárůst nových ploch osázených 

révou vinnou ve vinařských regionech EU. Nový systém začne 

platiti 1. ledna 2016. 

Předmětná nařízení mají označení: Nařízení Komise v pře-
nesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém 
povolení pro výsadbu révy a Prováděcí nařízení Ko-
mise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém 
povolení pro výsadbu révy.

Nový systém povolování výsadby vinic

Udržitelné používání pesticidů

V roce 2015 vstoupil již do třetího roku své realizace Národní 

akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice 

(NAP). V dubnu 2015 vzala vláda na svém jednání na vědomí 

výroční zprávu o plnění NAP za rok 2014. Tato zpráva je kaž-

doročně předkládána na základě usnesení vlády.

NAP představuje soubor opatření k realizaci programu snížení 

nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin (dále „příprav-

ky“) na zdraví lidí a životní prostředí na území České repub-

liky. Úkoly vyplývající z opatření NAP v České republice byly 

v roce 2014 plněny průběžně ve všech oblastech zaměření 

NAP: oblasti ochrany zdraví lidí, ochrany vod a oblasti snížení 

rizik spojených s používáním přípravků z hlediska necílových 

organismů. 

Významným krokem k naplnění cílů NAP bylo v roce 2014 

zejména spuštění internetového rostlinolékařského portálu 

na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušeb-

ního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) s ambicí soustředit data 

a informace potřebné pro rozhodování profesionálních uživa-

telů přípravků o účinné a ekologicky příznivé metodě ochra-

ny rostlin. ÚKZÚZ od roku 2014 také uveřejňuje informace 

o přípravcích potřebné pro zvýšení kvality monitoringu reziduí 

účinných látek přípravků ve vodách. Rovněž byla zpracována 

řada dílčích odborných analýz možných řešení bezpečnějšího 

používání přípravků, které jsou potřebné k rozhodnutí o způ-

sobu naplnění cílů NAP včetně legislativních úprav. Při přípravě 

těchto analýz i podkladů pro odborné příručky a metodiky 

byla využita ve velké míře kapacita nevládních profesních or-

ganizací.

ÚKZÚZ zahájil v roce 2014 cílené kontroly zaměřené na ově-

ření dodržování specifi ckých omezení při používání přípravků 

v oblasti uvádění na trh nepovolených přípravků, nakládání 

s obaly od přípravků, používání přípravků v odvětvích mimo 

zemědělství apod. Tyto kontroly budou pokračovat v dalších 

letech již rutinním způsobem. Rovněž došlo k posílení pří-

strojových kapacit Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ ve 

smyslu zvýšení citlivosti detekce účinných látek přípravků ve 

vzorcích rostlin nebo zeminy.

V roce 2015 bude plnění většiny opatření NAP pokračovat 

a zaměří se např. na zlepšení kvality poskytovaného odborné-

ho poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin, zvýšení 

povědomí uživatelů přípravků o omezení jejich použití v rámci 

ochrany necílových organismů nebo přípravy zásad pro uplat-

nění opatření k minimalizaci rizik pro zdraví lidí při aplikaci pří-

pravků v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zra-

nitelnými skupinami obyvatel. Důležitým úkolem bude v roce 

2015 integrace a posílení antirezistentních opatření proti po-

pulacím škodlivých organismů rostlin odolným k účinným lát-

kám přípravků. V roce 2015 bude rovněž novelizován rostlino-

lékařský zákon a tak realizována některá legislativní opatření 

jako výstupy řešení úkolů NAP. 

Všechny výstupy NAP stejně jako zápisy z jednání meziresort-

ní Koordinační pracovní skupiny pro realizaci NAP lze najít na 

internetových stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/udrzitelne-pouzi-

vani-pesticidu/
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 Dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu 
a zemědělství

Dne 2. 4. 2015 ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal, po 

předchozím schválení Poradou vedení Ministerstva zeměděl-

ství, „Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d záko-
na č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací 
na udržování a využívání genetických zdrojů pro výži-
vu a zemědělství pro rok 2015“ (dále jen „Zásady“). Tyto 

Zásady jsou každoročně vydávány za účelem vymezení podmí-

nek pro poskytování a čerpání dotací na udržování a využívání 

genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů. Žadatelé 

o dotaci zde najdou postupy pro podávání žádostí, závazné 

termíny i potřebné formuláře. 

Genetickým zdrojem se podle článku 2 Úmluvy o biologické 

rozmanitosti rozumí „genetický materiál skutečné nebo poten-

cionální hodnoty“. Pod tuto defi nici tak spadá téměř veškerý živý 

materiál obsahující funkční DNA, tzn. např. celé rostliny či jejich 

části, zvířata, houby, bakterie, viry, zárodečná plasma, krev, emb-

rya, vajíčka, či pouhé buňky. Genetické zdroje jsou významnou 

součástí biologické diverzity a mají pro lidstvo mimořádnou 

hodnotu, neboť jsou využívány jak tradičním zemědělstvím, kon-

venčním či moderním šlechtěním, tak i genovým inženýrstvím. Ge-

netické zdroje jsou unikátním a nenahraditelným zdrojem genů 

pro další zlepšování biologického a hospodářského potenciálu 

produkčních organismů v zemědělství a v biotechnologiích. Pa-

tří sem příbuzné plané a volně žijící druhy a primitivní formy 

zemědělských plodin, hospodářských zvířat i mikroorganismů 

a drobných bezobratlých organismů, které se podílejí význam-

ně jak na vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně a jsou 

významným zdrojem stability a kvality venkovského prostředí 

a krajiny. Probíhající klimatické změny (a související potřeba 

nové genetické diverzity pro šlechtění plodin či zvířat na nové 

vlastnosti a odolnosti vůči stresům), ztráta druhové diverzity 

a genetická eroze probíhající v přírodě i v současných inten-

zivních agroekosystémech, význam genetických zdrojů dále 

zdůrazňují a ukazují na nezbytnost věnovat jim prioritní po-

zornost, jako významné součásti světové biodiverzity. 

O stále rostoucím významu genetických zdrojů pro zajištění 

potravinové bezpečnosti a ekonomického rozvoje svědčí zá-

jem mezinárodního společenství a většiny zemí o zachování 

a efektivní využívání genetických zdrojů. Česká republika se 

aktivně podílí na mezinárodních programech jak v rámci EU, 

tak v rámci Světové organizace pro výživu a zemědělství FAO 

a Úmluvy o biologické rozmanitosti, která je součástí právního 

řádu ČR.

Významné genetické zdroje v České republice jsou součás-

tí Národního programu konzervace a využívání genetických 

zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu 

a zemědělství, který byl Ministerstvem zemědělství vyhlášen 

na období 2012 – 2016.

Historie REP se píše od roku 2010, kdy vyvstala potřeba vy-

tvořit fl exibilní databázi podniků registrovaných v ekologickém 

zemědělství (EZ). Velmi rychle se však ukázalo, že tvořená apli-

kace v rámci Portálu MZe má daleko větší potenciál a násled-

ně byla přidána celá řada dalších funkcionalit. 

REP je tedy stále aktuální on-line databáze všech subjektů, které 

jsou na MZe zaregistrovány jako osoby podnikající v EZ, která 

je funkčně propojena s Integrovaným zemědělským registrem 

a databází LPIS. Jeho „veřejná“ část umožňuje veřejnosti ově-

řovat, zda registrace konkrétního ekologického podniku je 

platná a zda má na své výrobky platný certifi kát. To je důležité 

zejména pro obchodníky, ale i pro spotřebitele, kteří si mo-

hou ověřit, že bioprodukt, který kupují, nese označení „BIO“ 

právem. Dále REP umožňuje vyhledávat podniky podle široké 

škály kritérií, např. podle vyráběných či pěstovaných komodit 

a rovněž zajišťuje přístup k aktuálním souhrnným statistickým 

datům o EZ. Oprávněným uživatelům, jako jsou pracovníci 

kontrolních organizací, někteří pracovníci MZe a Ústavu země-

dělské ekonomiky a informací, umožňuje aplikace editovat úda-

je a nahlížet další důležité údaje dle úrovně jejich oprávnění. 

Prostřednictvím REP, díky propojení se spisovou službou MZe, 

se rovněž přímo vyřizují procesy registrací/rušení registrací 

podniků do systému EZ, udělování výjimek a další správní ří-

zení. Zároveň jsou detaily těchto řízení k dispozici ihned těm, 

kteří je potřebují znát. To mj. přispívá ke zkvalitnění kontrolní-

ho systému EZ.

REP se tedy stal nepostradatelnou multifunkční aplikací, jejímž 

prostřednictvím lze komunikovat, sdílet a spravovat důležité 

informace mezi MZe, kontrolními organizacemi a veřejností. 

Kvality aplikace REP vysoce ocenili i členové auditní mise Ev-

ropské komise, která proběhla na oddělení EZ MZe na podzim 

minulého roku. REP se tak právem může řadit k úspěšným 

projektům MZe.

Přístup do této databáze naleznete na stránkách www.eagri.cz 

na subportálu „Zemědělství“ v části „Registry a aplikace“.

Registr ekologických podnikatelů – REP
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Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny Minister-

stva zemědělství představil v březnu letošního roku novou 

aplikaci pro spotřebitele „Víš, co jíš?“, která je určená maji-

telům mobilních zařízení, které pracují v operačním systému 

Android verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšších. Nový program 

přináší do mobilních zařízení kompletní přehledný seznam po-

volených potravinářských přídatných látek (tzv. éček) s jejich 

detailním popisem.

Nová aplikace „Víš, co jíš?“ obsahuje dále i výkladový slovník 

pojmů „Bezpečnost potravin A-Z“, který tvoří databáze cca 

900 hesel převážně s problematikou bezpečnosti potravin. 

Po stažení aplikace „Víš, co jíš?“ je možné ihned procházet 

seznamem přídatných látek (éček), informace ze slovníku 

„Bezpečnost potravin A-Z“ jsou dostupné pouze při připojení 

k internetu. 

Nová aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“ je ke stažení 

v Obchod Play od Google na adrese: https://play.google.com/.

Aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“

Systém dozoru v oblasti HACCP byl otevřen a je funkční

Před pár dny zveřejnil Potravinový a veterinární úřad (FVO) 

závěrečnou zprávu ze zjišťovací mise, jejíž zaměření se týkalo 

analýzy rizik a kritických bodů (HACCP). Cílem bylo získat 

celkový přehled o stavu provádění a o kontrole postupů zalo-

žených na zásadách HACCP ve všech členských státech a sta-

novit a vyměňovat si osvědčené postupy a společné přístupy 

k vyskytujícím se problémům.

Tyto závěry potvrdily, že v České republice celkově existuje sys-

tém úředních kontrol, jejichž cílem je zhodnotit provádění zásad 

HACCP. Tým inspektorů FVO konstatoval, že všechny příslušné 

orgány přijaly opatření na podporu lepšího pochopení zásad 

HACCP. Byla vypracována řada dokumentů s praktickými po-

kyny, které byly zveřejněny na internetu. Zjednodušené postupy 

popsané v těchto pokynech a příručkách však v praxi využily ve 

větší míře pouze stravovací služby. Pro inspektory Státní veterinár-

ní správy (SVS) je navíc k dispozici technický dokument o možnos-

tech pružnosti, které se uplatňují v odvětvích masa a ryb a používá 

se u malých a středních provozovatelů potravinářských podniků.

Úřední kontroly jsou založeny na riziku, přičemž všechny 

příslušné orgány mají osvědčené systémy pro stanovová-

ní priorit. Kontrolní postupy jsou řádně rozvinuty a obec-

ně uplatňovány, ale některé postupy (v odvětvích krmiv 

a stravovacích služeb) nejsou dostatečně podrobné. Zatím-

co úřední kontroly HACCP jsou obecně účinné, zaměst-

nanci příslušných orgánů, kteří jsou úředními kontrolami 

pověřeni, projevili v některých případech nedostatečnou 

informovanost, pokud jde o účinné provádění postupů zalo-

žených na zásadách HCCP ze strany provozovatelů potravi-

nářských/krmivářských podniků, a to navzdory rozsáhlému 

školení, které jim bylo v nedávné minulosti poskytnuto, což 

zpochybňuje účinnost tohoto školení, jež je možná příliš 

teoretické.

Hlavní problém, který se vyskytuje v souvislosti s prováděním 

postupů založených na zásadách HACCP, se týká posuzování 

analýzy rizik, monitorování kritických kontrolních bodů a vy-

mezení provádění nápravných opatření.



  5 l 2015

8

 Pracovní cesta náměstkyně ministra J. Beneš Špalkové 
v doprovodu podnikatelské mise do Běloruska

 Úsek pro společnou zemědělskou 

a rybářskou politiku EU

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020 - aktuální stav

V dubnu 2015 (14. - 17. 4.) se uskutečnila podnikatelská mise 

náměstkyně ministra zemědělství Jaroslavy Beneš Špalkové do 

Běloruska. Zahraniční pracovní cesta měla několik dimenzí. 

První rovina byla účast na projektu ekonomické diplomacie 

s názvem „Zemědělsko-potravinářská podnikatelská mise na 

podporu českého exportu do Běloruska.“ V rámci tohoto pro-

jektu bylo ve spolupráci s běloruským ministerstvem zeměděl-

ství a potravinářství uspořádáno v Minsku podnikatelské fó-

rum, kde měly jednotlivé společnosti možnost dvoustranných 

jednání s potenciálními partnery. Fórum uvedla paní náměst-

kyně a na ni navázal svým vystoupením náměstek běloruského 

ministra zemědělství a potravinářství I. V. Brylo. Na podnikatel-

ském fóru vystoupily se svými prezentacemi běloruské agen-

tury pro investice a privatizaci, aby nabídly českým subjektům 

konkrétní možnosti spolupráce. Následně paní náměstkyně 

pronesla úvodní slovo na Mezinárodním mlékárenském fóru 

v Minsku. V odpoledních hodinách se neformálně setkala s mi-

nistrem zemědělství a potravinářství Běloruska L. K. Zajacem. 

V další části pracovní cesty se delegace Ministerstva země-

dělství účastnila 6. zasedání Pracovní skupiny pro zemědělství, 

kde se hovořilo o součinnosti v otázkách veterinárních a fy-

tosanitárních, spolupráci mezi univerzitami a otázka případné 

spolupráce v oblasti předávání know-how fi rem zabývajících 

se hnojivy. Na programu byla též diskuse o stávajících i nad-

cházejících investicích českých fi rem v Bělorusku a výhled na 

případný další projekt ekonomické diplomacie pro rok 2016.

Na akci se organizačně podílela Komora pro hospodářské sty-

ky se zeměmi Společenství nezávislých států (SNS) a Hospo-

dářská komora ČR. Podnikatelský doprovod byl reprezentován 

zástupci sektoru zemědělských technologií (Brunnthaller-CS, 

Bauer Technics, Farmtec Export), drůbežářství (Mach drůbež), 

krmivářství (Mikrop Čebín), výstavnictví (BVV), fi nanční sektor 

(EGAP, ČSOB, ČEB), strojírenský sektor (Pacovské strojírny, 

Škoda Praha, FANS, Metrostav), ale i například právní služby 

(Peterka & Partners). O možnostech rozšíření spolupráce dále 

jednaly společnosti Techfl oor a Steatit.

Obchodní výměna ČR a Běloruska se každoročně zvyšuje a ta-

to cesta je jednou z prvních podnikatelských misí pod zášti-

tou Ministerstva zemědělství. I s ohledem na ruské sankce je 

potenciál růstu vzájemného obchodu s Běloruskem pro české 

subjekty vysoký.

Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje 1. výzvu 

k podání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2014 – 2020. V rámci 

1. výzvy budou vyhlášena opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktiv-

ní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

a 5.3. Investice do zpracování produktů. Příjem žádostí o dota-

ci je plánován v srpnu 2015.

Ministerstvo zemědělství připravilo Pravidla pro žadatele a pří-

jemce dotace (dále jen „Pravidla“) pro opatření vyhlašovaná 

v 1. výzvě. Tato Pravidla byla připravena ve spolupráci s part-

nery (nevládní organizace, akademická sféra a státní instituce) 

a tvoří soubor instrukcí pro žadatele a příjemce dotace pro 

úspěšné čerpání prostředků z OP Rybářství 2014 - 2020. 

Pravidla jsou tvořena částí A – obecnou částí, která stano-

vuje společné podmínky poskytování dotace z OP Rybářství 

2014 – 2020, a částí B – specifi ckou částí, která stanovuje spe-

cifi cké podmínky poskytování dotace pro jednotlivá opatření. 

Součástí Pravidel jsou i Závazné postupy pro zadávání zakázek 

mimo působnost zákona o veřejných zakázkách platné pro OP 

Rybářství 2014 – 2020.

Nová Pravidla přináší i několik novinek. Nově budou Žádosti 

o dotaci přijímány u všech opatření elektronicky prostřednic-

tvím Portálu farmáře. Elektronicky bude vydáváno i Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Pravidla obsahují nová hodnotící kritéria, 

podle kterých budou jednotlivé projekty posuzovány. U opat-

ření 2.1. Inovace a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 

s dočišťováním bude hodnocení projektů provádět navíc Hod-

notící komise složená z odborníků v oblasti akvakultury.

Pravidla budou k dispozici osm týdnů před plánovaným pří-

jmem žádostí o dotaci na internetových stránkách Minister-

stva zemědělství (www.eagri.cz) a Státního zemědělského in-

tervenčního fondu (www.szif.cz).
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 Správné postupy hospodářské praxe – téma diskusí na akcích 
Celostátní sítě pro venkov

Program akcí Celostátní sítě pro venkov (jak na národní, tak 

na regionální úrovni) nabídl v jarních měsících zájemcům 

o problematiku rozvoje venkova řadu zajímavých akcí. Jed-

nou z nich byla odborná konference „Pozemkové úpravy 
– současnost a budoucnost“, která se konala 2. dubna 

2015 v Průhonicích.

Během konference vystoupila řada odborníků z různých oblas-

tí a institucí, takže nosné téma konference - pozemkové úpra-

vy - bylo přítomným představeno z rozličných úhlů pohledů. 

Účastníci konference diskutovali o představených tématech 

jak v rámci ofi ciálních diskusí na závěr každého vystoupení, 

tak v řadě neformálních setkání v průběhu krátkých přestávek. 

Za hlavním přínos realizované akce je možné označit skuteč-

nost, že k významnému nástroji obnovy a údržby krajiny (čímž 

pozemkové úpravy bezesporu jsou) přednesli své náměty 

a doporučení zástupci nejdůležitějších úřadů a institucí, kte-

ré tuto problematiku mají v gesci. Posluchači tak měli příleži-

tost získat ucelený přehled o nabízených nástrojích vhodných 

k realizaci pozemkových úprav v jejich regionech. Vystoupení 

lektorů byla doprovázena řadou konkrétních úspěšně realizo-

vaných projektů s inspirativními náměty na správné postupy. 

Jednotlivé příspěvky spolu s podrobným zápisem z akce jsou 

k dispozici na webových stránkách MZe - www.eagri.cz/Venkov

Další připravované akce:

  Ve dnech 19. - 24. května 2015 se bude konat v Lysé 

nad Labem výstava NATURA VIVA 2015. V rámci výstavy 

bude pro zájemce připraven dne 21. 5. 2015 v přednáš-

kovém sále v hale C v 1. patře od 14 hodin odborný se-

minář na téma „Venkov, lesnictví, myslivost – kde peníze 

pomáhají?“

  Ve dnech 19. – 21. května 2015 bude v Praze v Letňanech 

probíhat veletrh VODOVODY – KANALIZACE 2015. 

Po dobu konání tohoto veletrhu bude pro návštěvní-

ky připravena výstavní expozice, kde budou zájemcům 

nabídnuty aktuální informace a materiály zaměřené na 

možnosti čerpání dotací v oblasti ochrany vod.

Podrobnější informace k oběma akcím naleznete na webu MZe 

- www.eagri.cz/Venkov
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Seminář pro členy dozorčích rad státních podniků

 Správní úsek

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se na Ministerstvu zemědělství usku-

tečnil seminář pro členy dozorčích rad státních podniků a akci-

ových společností v působnosti Ministerstva zemědělství. Obsa-

hem semináře bylo seznámení členů jednotlivých dozorčích rad 

s předpisy upravujícími zmíněné organizace, postavení jejich or-

gánů a zejména práva a povinnosti dozorčí rady. Tuto školící akci 

organizoval Úsek 1. náměstka - správní úsek, konkrétně Odbor 

zakladatelské činnosti, do jehož gesce spadá výkon zakladatel-

ských funkcí vůči zmíněným resortním organizacím.

Seminář zahájil ředitel Odboru zakladatelské činnosti Minister-

stva zemědělství Alan Landa. Následně v  první části semináře 

proběhla prezentace advokátní kanceláře Kinstellar, s.r.o. Ta se 

věnovala zejména problematice právního postavení členů orgá-

nů v obchodních korporacích ve světle nové legislativy, jejich 

odpovědnosti a aplikací uvedených pravidel na státní podniky. 

Účastníci byli mimo jiné informováni o systémových změnách 

v rámci členství v dozorčích radách v souvislosti s účinností zá-

kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), o pravidlech jednání nebo 

o sankčních a motivačních mechanismech statutárních orgánů, 

zejména trestní odpovědnosti právnických osob.

Druhou část semináře tvořila prezentace Ministerstva země-

dělství o předpisech upravujících působnost, práva a povinnosti 

dozorčí rady, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, a k zakladatelským dokumentům podniku. 

Konkrétně byli účastníci semináře podrobněji seznámeni se 

zakládací listinou a statutem podniku, jednacím řádem dozorčí 

rady a s obsahem příkazu č. 5/2011 a metodickým pokynem 

k tomuto příkazu. Důraz byl při výkladu kladen zejména na pů-

sobnost dozorčí rady a prostředky výkonu její kontrolní funkce.

Školící akce se zúčastnilo zhruba 50 členů jednotlivých dozor-

čích rad státních podniků a akciových společností v resortu 

Ministerstva zemědělství. Snahou Ministerstva bylo poskytnout 

členům těchto orgánů aktuální informace o jejich právech a po-

vinnostech, prohloubit spolupráci mezi jednotlivými dozorčími 

radami a upevnit kontakt mezi zakladatelem a jednotlivými or-

ganizacemi. 
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 Novela zákona o veřejných zakázkách zjednoduší jejich zadávání  

Dne 6. března 2015 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných 

zakázkách, která má především zjednodušit jejich zadávání. Cí-

lem tzv. technické novely zákona je minimalizovat nedostatky 

zjištěné při dosavadní aplikaci zákona o veřejných zakázkách 

a také zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit zadávání veřejných 

zakázek a posílit jejich transparentnost. Přínosem novely je 

snížení administrativních, časových a fi nančních nákladů účast-

níků zadávacích řízení, celkové zefektivnění jednotlivých fází 

zadávacího řízení a také zrychlení přezkumného řízení před 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

•  Vládní novela rozšiřuje počet hodnotících kritérií u ve-

řejných zakázek. Důvodem je především současná praxe, 

kdy je vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou bez 

vyhodnocení ostatních kritérií. Zadavatel bude moci jako 

další dílčí hodnotící kritérium využít i hodnocení orga-

nizace, kvalifi kace a zkušeností pracovníků podílejících 

se na plnění veřejné zakázky, vedle toho zde přistupuje 

i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztí-

ženým přístupem na trh práce.

•  Dochází k formulační úpravě ustanovení upravujícího 

podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací 

a dodatečných služeb tak, aby tato formulace byla v sou-

ladu s evropskou směrnicí o zadávání veřejných zakázek 

2014/24/EU. Nově bude muset potřeba dodatečných 

stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v dů-

sledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat.

•  Zvyšuje se limit na zadávání víceprací, a to na 30 procent. 

Předcházející znění zákona o veřejných zakázkách umož-

ňovalo zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění 

stejnému dodavateli v případě, že celkový rozsah doda-

tečných stavebních víceprací nebo služeb nepřekročil 

20 procent ceny původní zakázky.

•  Komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské sou-

těže bude muset mít nově elektronickou podobu. Elek-

tronicky se úřadu budou podávat například podání nebo 

rozklady. 

•  Novela také ruší povinnost zrušit zadávací řízení v případě 

jediné nabídky. Opakovaným zadávacím řízením docháze-

lo k prodlužování procesu v řádu měsíců, což mělo vý-

razný vliv na poskytování služeb veřejnosti a v některých 

případech výrazně negativní efekt na zajištění standardní 

úrovně činností zadavatelů.

•  Uchazeči o zakázky budou moci nově předkládat v rámci 

dokazování své kvalifi kace vysokoškolské diplomy v lati-

ně a nebudou je muset nechávat překládat do češtiny.

Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy

 Úsek vodního hospodářství

Program na podporu konkurenceschopnosti agropotravi-

nářského komplexu – závlahy je zaměřen na adaptační opat-

ření pro zmírnění dopadů klimatických změn, tedy např. 

sucha, snížení spotřeby vody a energetické náročnosti zá-

vlahových systémů, obnovy zastaralých závlahových soustav 

a zařízení. Jeho součástí je podprogram Podpora obnovy 

a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových 

sítí.

Program byl spuštěn již v roce 2009 a jeho realizace probíha-

la do roku 2013, kdy byl souhlasným stanoviskem Evropské 

komise prodloužen až do roku 2016, avšak byl koncipován 

jako „spící“. V roce 2014 byl program včetně podprogramu 

znovu otevřen a bylo možné opět podávat žádosti o pod-

poru.

V prvním období trvání programu Ministerstvo zemědělství 

vyřídilo celkem 55 žádostí od 49 žadatelů s celkovou hodno-

tou projektů 126, 12 mil. Kč. Projekty byly podpořeny dotací 

53, 01 mil. Kč, vlastní zdroje žadatelů činily 73, 11 mil. Kč. 

Koncem roku 2014 bylo do programu zařazeno 56 žádostí 

od 50 žadatelů s termínem dodání doplňku žádosti v první 

polovině roku 2015 (termín závisí mj. na použitém zadávacím 

řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). 

V současné době se žádosti doplňují o výběrová řízení na 

dodavatele a zhotovitele závlahových systémů a vydávají se 

rozhodnutí o poskytnutí dotace.

K 31. 3. 2015 byly Ministerstvu zemědělství předloženy kompletní 

podklady k poskytnutí dotace u sedmi akcí v celkových nákla-

dech 14,97 mil. Kč. Z toho přidělená dotace činila 5,98 mil. Kč.
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Strategie ochrany před suchem

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního pro-

středí předložilo vládě materiál „Příprava realizace opatření 

pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, 

který vznikl na základě iniciativy „Mezirezortní komise VODA 

– SUCHO“ ustavené v roce 2014 v bezprostřední reakci na 

výskyt sucha v první polovině onoho roku.

Cílem je zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabez-

pečení ochrany České republiky před škodlivými následky 

sucha, které je hrozbou nejenom pro zemědělství a zdroje 

vody, ale postihuje prakticky všechny sektory hospodářství 

– zejména energetiku (chlazení elektráren z vodních zdrojů). 

Ochrana před dopady sucha a realizace opatření k omezení 

jeho negativních účinků je přitom značně náročná na přípravu 

a vyžaduje dlouhé časové období. Proto je třeba, aby státní 

správa přijala ucelenou strategii k vypořádání se s touto hroz-

bou, která je reálná nejen kvůli obávané změně klimatu. Území 

České republiky je výrazně zranitelnější než okolní státy, neboť 

prakticky veškerá voda od nás odtéká k našim sousedům, naše 

vodní zdroje jsou proto závislé na atmosférických srážkách 

a disponibilní zásoby vody na jednoho obyvatele patří v ČR 

k nejnižším z členských států EU (za námi jsou Kypr a Malta). 

Naštěstí však zatím využíváme z těchto zásob přibližně polovi-

nu, a proto se nám jeví „vodní blahobyt“ jako trvalý stav.

Předkládaný materiál je souhrnem přípravných námětů na 

opatření uspořádaných do skupin, které zahrnují monitorovací, 

legislativní, provozní, ekonomické, technické a environmentální 

aktivity s uvedením předpokládaných gestorů a s doporuče-

ním spolupracujících odborných institucí a subjektů pro zpra-

cování potřebných podkladů a východisek. Neobsahují přímou 

realizaci, nýbrž soustředění a přípravu podkladů a údajů, které 

umožní přípravu Koncepce ochrany před následky sucha pro 

území České republiky. Na základě projednání ve vládě pak 

bude zahájena širší příprava Koncepce, která - doprovázená 

procesem SEA - bude předložena vládě do 30. září 2017.

Obdobně, jako byla v reakci na zvýšený výskyt povodní po 

roce 1997 přijata „Strategie ochrany před povodněmi pro 

území České republiky, schválená usnesením vlády č. 382 ze 

dne 19. dubna 2000, tak vznikne strategie pro ochranu před 

opačným přírodním fenoménem, na jejíž přípravě se budou 

podílet zástupci ministerstev, profesních sdružení, výzkumných 

institucí i samosprávy. 
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Prevence před povodněmi 2012 - 2014

Od roku 2003 jsou vládě předkládány hodnotící Zprávy 

o plnění programů prevence před povodněmi. Vychází se při-

tom z usnesení vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000, jímž byla 

schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území Čes-

ké republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před 

povodněmi pro území našeho státu. Její plnění je zajišťováno 

zejména realizací souboru programů prevence před povodně-

mi v rámci programového fi nancování. Základní soubor těchto 

programů v gesci jednotlivých resortů byl formulován v ma-

teriálu „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, 

který vláda vzala na vědomí usnesením č. 897 ze dne 13. září 

2000. V současnosti náplň a struktura jednotlivých programů 

prevence před povodněmi spadá do působnosti Ministerstva 

zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

dopravy. 

Letošní zpráva, kterou zmíněné resorty předkládají, je v po-

řadí již pátá a informuje o realizaci programů prevence před 

povodněmi za období let 2012 – 2014. Uvádí požadované cíle 

jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní infor-

maci o jejich věcném a fi nančním plnění ke konci roku 2014 

v členění podle resortů.

V letech 2012 – 2014 se podařilo na plnění programů preven-

ce před povodněmi v ČR vynaložit cca 13 mld. Kč. Finančně 

nejnáročnější programy jsou v gesci Ministerstva zemědělství 

(cca 6 mld. Kč) a Ministerstva životního prostředí (7 mld. Kč). 

Ministerstvo dopravy v roce 2012 vyhodnotilo a ukončilo pro-

gram Protipovodňové zajištění dopravních objektů, proto ve 

sledovaném období od 1. 1. 2012 do konce roku 2014 žádné 

opatření z prostředků tohoto programu nerealizovalo. 

Přílohu zprávy tvoří informace o realizaci protipovodňových 

opatření v České republice v gesci Ministerstva zemědělství 

za rok 2014, která je každoročně do 30. dubna předkládána 

Poslanecké sněmovně na základě usnesení vlády. 

Aktuálně z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

 Národní hřebčín Kladruby nad Labem

V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem stále probí-

há rozsáhlá rekonstrukce v rámci projektu „Obnova součástí 

národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“, 

jehož realizace byla na konci roku prodloužena do 30. 9. 2015. 

Hotovy jsou interiéry stájí Františkov v Selmicích a stájí Jo-

sefov, kde jsou již umístěni starokladrubští koně. Dokonče-

ny jsou objekty nízkých stájí, interiér kostela, interiéry stájí 

v Kladrubech nad Labem. Většina stavebních prací by měla být 

dokončena v průběhu následujících dvou měsíců a poté bude 

zahájena instalace expozic.

Na zámku budou k vidění zámecké pokoje věnované Fran-

tišku Josefu I. a jeho manželce císařovně Alžbětě. Nově bude 

zpřístupněna oratoř a expozice věnovaná plemenné knize. 

V přízemí zámku se budou mít návštěvníci možnost seznámit 

s průběhem realizace projektu a nálezy z rekonstrukce v ex-

pozici věnované obnově. K významným nálezům patří třeba 

cihly, které mají cejch „K“ a byly vyrobeny v cihelně v Kladru-

bech n L., terakotové ostění ze zámku, které dokládá rene-

sanční podobu zámku a jeho pernštejnský původ, deska na 

upomínku císařovny Sissi, úlomky kostí a rakve z krypty kaple, 

drobné střepy keramiky a různých předmětů z osídlení z doby 

asi 1200 let př. n. letopočtem. K nejvýznamnějším nálezům pa-

tří zakládací listina kostela svatého Václava a Leopolda, která 

byla 155 let ukrytá ve schránce na věži.

Chvíle čekání na prohlídku si návštěvníci zpříjemní sledová-

ním fi lmů věnovaných kulturní krajině, starokladrubským ko-

ním nebo tomuto projektu. Další prohlídkový okruh zavede 

návštěvníky do kočárovny, kde budou v jedné části historic-

ké kočáry a v druhé kočáry provozní. V přízemí postrojovny 

budou vystaveny historické postroje a sedla. V prvním patře 

bude expozice věnovaná historii chovu koní v hřebčíně a je-

jich využití. V lesovně bude sedlárna jako ukázková expozice 

tohoto starého řemesla spojeného s chovem starokladrub-

ských koní, expozice lesnictví a simulátor jízdy se spřežením. 

Především zahraniční turisté se budou po areálu pohybovat 

s informačním průvodcem. Malí i velcí milovníci památek a koní 
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si budou mít možnost vyzkoušet svoji pozornost a znalosti 

areálu hřebčína a rovněž zručnost a dovednosti při interaktiv-

ní počítačové hře.

Kromě rekonstrukce se v Národním hřebčíně v Kladrubech 

nad Labem a ve Slatiňanech po celý rok koná celá řada kultur-

ně společenských a sportovních akcí. Dne 1. dubna 2015 byla 

zahájena turistická sezóna v hřebčíně ve Slatiňanech a v Heř-

manově Městci. Zatím poslední akcí pro širokou veřejnost ve 

Slatiňanech byl v sobotu 11. dubna „Dámský den ve Slatiňa-

nech“, kterého se zúčastnilo 11 jezdkyň v dámských sedlech.

V Kladrubech nad Labem se i přes rekonstrukci ve dnech 

16. až 19. dubna konaly tradiční mezinárodní závody spřeže-

ní Rudolfův pohár. Celkem se závodů zúčastnilo 42 spřežení 

z osmi evropských států. V soutěži jednospřeží zvítězil Barto-

lomiej Kwiatek z Polska, v soutěži dvojspřeží Sandro Koalick 

z Německa a v královské disciplíně soutěži čtyřspřeží zvítězil 

Jiří Nesvačil sen. z České republiky. Radost domácím přízniv-

cům udělal svým druhým místem v soutěži čtyřspřeží jezdec 

Radek Nesvačil, který zapřahal starokladrubské koně z Ná-

rodního hřebčína. V rámci Rudolfova poháru se letos poprvé 

konal ESSA Driving Cup ve dvojspřeží. ESSA je Evropské sdru-

žení státních hřebčínů, jehož je Národní hřebčín členem. Cílem 

těchto společných aktivit je prezentace státních hřebčínů jako 

evropského kulturního dědictví.

Hřebčín se prezentuje rovněž v zahraničí, koncem května jeho 

zástupci vystoupí v rámci „International Wiesbadener Pfi ngst-

Turnier“ (Něm.), v červnu mezinárodních závodů spřežení v Al-

tenfeldenu (Rak.) a Lähdenu (Něm.), v červenci v Riesenbecku 

(Něm.), v srpnu v Aachenu (Něm.) a v září v Breda (Niz.). 

Informace o lesích již 80 let

 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Brandýs nad Labem

ÚHÚL slaví 80. výročí od svého založení. Byl za-

ložen v roce 1935 jako „Lesní taxační kancelář“ 

se sídlem na zámku v Brandýse nad Labem. Po-

stupem času se měnila náplň ústavu i jeho název. 

Vždy však bylo jeho posláním, v souladu s roz-

hodnutím zřizovatele, kterým i v roce 1935 bylo 

Ministerstvo zemědělství, sloužit rozvoji lesního 

hospodářství, zejména v oblasti hospodářské 

úpravy lesů a poskytování informací o lesích 

v naší republice.
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Aktivity ÚHÚL u příležitosti 80. výročí založení

U příležitosti 80. výročí ÚHÚL v letošním roce průběžně in-
formuje odbornou veřejnost o současných činnostech ústavu 
prostřednictvím článků v odborném tisku. Chystá také vydání 
několika brožur, mj. zaměřených na historii ústavu za posled-

ních 20 let, současné aktivity ÚHÚL či informační brožuru 
s údaji o českém lesním hospodářství. Zároveň se v říjnu 2015 
uskuteční v Brandýse nad Labem mezinárodní setkání předsta-
vitelů lesnických organizací a slavnostní zasedání k 80. výročí 
ÚHÚL zaměřené na prezentaci dostupných výsledků druhého 
cyklu Národní inventarizace lesů v ČR (NIL), který bude ukon-
čen právě v letošním roce.

Prezentace výsledků druhého cyklu Národní inventarizace 
lesů proběhne také na konferenci pro odbornou lesnickou 
veřejnost v listopadu 2015. Na jaro 2016 je pak plánováno 
mezinárodní setkání expertů k metodice NIL.

Prezentace výstupů a dat ÚHÚL na výstavách 2015

ÚHÚL představí svou činnost také na několika výstavách – mj. 
na mezinárodní výstavě Natura Viva na konci května v Lysé 
nad Labem. Zájemce zde seznámí zejména s technologií sběru 
dat NIL – s přístrojovým vybavením inventarizačních skupin 
a jejich prací v terénu. Dále s Portálem myslivosti – mysli-
veckým rozcestníkem pro lesnickou a mysliveckou veřejnost 
a činnostmi, kterými se ÚHÚL v souvislosti s myslivostí zabývá, 
a také s prací s aplikací ASPOT, umožňující zrekonstruovat zá-
soby lesních porostů z údajů měřených na pařezu. Portál mys-
livosti a výstupy ÚHÚL v oblasti myslivosti budou prezentová-
ny také na Národní výstavě myslivosti na konci června v Brně.

Lesnická osvěta – květnový TÝDEN LESŮ 2015

Týdny lesů se v ČR konají od roku 2008, kdy pořádání 
osvětových akcí pro veřejnost odstartoval Evropský tý-
den lesů. V rámci Týdne lesů se lesníci snaží zvyšovat zá-
jem veřejnosti o les, udržitelné lesní hospodaření, eko-
systém lesa, o dřevo jako obnovitelnou surovinu a další 
související oblasti.

Týdny lesů v České republice vyhlašuje a jejich zaměření při-
pravuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, 
kterou v roce 2007 ustanovilo Ministerstvo zemědělství jako 
poradní orgán ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesní-
ho hospodářství. V rámci koordinace této pracovní skupiny 
ÚHÚL koordinuje i aktivity spojené s Týdnem lesů 2015. Cílem 
je mj. podporovat spolupráci lesnických organizací v ČR při 
aktivitách lesnické osvěty zaměřené na veřejnost.

Týden lesů se uskuteční od 11. do 15. května 2015. Akce 

k Týdnu lesů, které budou představovat zejména programy les-

ní pedagogiky pro objednané třídy, se však budou konat na 

mnoha místech České republiky během celého května. 

Týden lesů 2015 bude ofi ciálně zahájen 4. května tiskovou 

konferencí s ministrem Marianem Jurečkou na Ministerstvu 

zemědělství.

Do pořádání akcí k Týdnu lesů se zapojilo široké spektrum les-

nických subjektů napříč ČR, od tradičních poskytovatelů pro-

gramů lesní pedagogiky jako jsou Lesy ČR, Vojenské lesy a statky 

ČR, Lesy hl. m. Prahy, Ostravské městské lesy a zeleň či ÚHÚL, 

po lesnické školy (Střední lesnická škola Hranice, LDF MENDE-

LU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny), ale také 

mnoho členů SVOL -  správci obecních a městských lesů či sou-

kromí vlastníci (Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Písek, Chrudim, 

Plzeň, Brno, Dačice aj.) a členů ČLS, rovněž např. VÚLHM.

Týden lesů 2015 tak má potenciál oslovit širokou ve-
řejnost, již začátkem dubna bylo ÚHÚL jakožto koor-
dinátorovi hlášeno přes 50 akcí k tomuto týdnu, a na-
dále se jednotlivé subjekty se svými akcemi přidávají.
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Ochrana lesa – les užitečný všem

Součástí akcí k Týdnu lesů 2015 bude i představení publikace 

Dědeček lesník vypráví dětem, autorů Ericha Václava a Jany 

Bezděkové, kterou u této příležitosti ÚHÚL vydal. Publikace 

je určena učitelům mateřských škol a lesním pedagogům; milé 

pohádky o lese jsou doplněny metodickým návodem, jak té-

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil příjem žádostí 
v rámci programu Zemědělec

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá 

od 2. 4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci progra-

mu Zemědělec.  Nově je kromě investic do zemědělských 

strojů možné poskytnout podporu také na investice na vý-

stavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zeměděl-

ských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou, 

a investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení 

genetické hodnoty stáda.

S ohledem na nové právní předpisy Evropské unie došlo 

k několika modifikacím uvedeného programu. Zásadní 

změnou je požadavek na podání žádosti o poskytnutí pod-

pory před uzavřením úvěrové smlouvy, přičemž realizace 

podnikatelského záměru nesmí být zahájena před podá-

ním žádosti. 

Nově se žadatelům nabízí možnost kumulace podpory v rámci 

programu Zemědělec a podpory v rámci Programu rozvoje 

venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nebude 

překročena maximální míra či výše podpory stanovená před-

pisy Evropské unie či rozhodnutí Evropské komise.

Výši podpory (procentní sazbu) v rámci programu Zemědě-

lec stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení 

všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení 

příjmu žádostí do 30. 9. 2015 a následně za každé období od 

1. 10. do 30. 9. každého roku, ve kterém jsou přijímány žá-

dosti. Nově také bude příjem žádostí otevřen po celý kalen-

dářní rok. Vždy platí, že úrokové zatížení příjemce podpory 

plynoucí z úvěru musí činit minimálně1 %. Plné znění pravidel 

podpory je k dispozici na www.pgrlf.cz. 

Pomáhejme lesníkům chránit les – čtěme dětem o lese 

U příležitosti Týdne lesů 2015 se uskuteční 

i 9 autorských setkání a čtení z publikace Dě-

deček lesník vypráví dětem v českých a mo-

ravských knihovnách. Číst z této publikace se 

bude v průběhu Týdne lesů i on-line. Do čte-

ní se mohou zapojit i zájemci z řad veřejnosti 

– a číst na libovolném místě z libovolné knížky 

libovolnému obecenstvu o lese.

Podrobnosti o Týdnu lesů 2015, kalendář po-

řádaných akcí, představení oboru ochrany lesa 

a více informací o lesní pedagogice na www.

lesnipedagogika.cz. 

mata jednotlivých pohádek využít v rámci předškolního vzdě-

lávání k výchově pro udržitelný rozvoj.

Akce k Týdnu lesů se budou odehrávat především v lese jako klasic-

ké programy lesní pedagogiky, učitelé si ale lesníky mohou pozvat 

i do své třídy či společně uspořádat akci v místní knihovně.
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 Cyklus seminářů „VÚVeL Fest“ – výzkum co nejblíže chovatelské 
a veterinární praxi 

 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně 
pořádal od října 2014 do dubna 2015 sérii deseti se-
minářů s názvem „VÚVeL Fest“ určenou pro širokou 
obec odborníků z oblasti zemědělské výroby, veteri-
nárního lékařství, potravinářství, rybářství, včelařství 
apod. Cílem uvedeného cyklu bylo zejména urychlit 
přenos nových poznatků výzkumu do chovatelské 
a veterinární praxe. 

Semináře byly věnovány většinou jednomu určitému druhu 

zvířat se zaměřením na jejich aktuální, ekonomicky závažná 

onemocnění, námětem byly i otázky antimikrobiální rezisten-

ce či zdravotní nezávadnosti potravin. Pro jednotlivé semináře 

bylo typické kromě přednášek výzkumných pracovníků i vy-

stoupení pozvaného zástupce z praxe a volba dalších témat na 

základě diskuse v rámci konaných seminářů. 

Jednotlivé semináře byly zaměřeny na problematiku para-
tuberkulózy skotu, kde hlavním přednášejícím byl MVDr. 

Kamil Kovařčík, Ph.D., autor metodiky ozdravování chovů 

skotu od paratuberkulózy, na aktuální zdravotní problémy 
v chovech masného skotu, na zdraví malých přežvýkav-
ců, zejména na endoparazitózy a klíšťovou encefalitidu. Další 

semináře se věnovaly respiračnímu komplexu prasat, kde 

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., představil komplexní sys-

tém diagnostiky původců respiračního komplexu, dále zdraví 
telat v období mléčné výživy a zdraví včelstev v ČR. 

Poslední čtveřice seminářů se týkala zdraví mléčné žlá-
zy dojnic, dále onemocnění trávicího traktu drůbeže 
ve velkochovech, kde byly charakterizovány vakcíny pro-

ti salmonelóze drůbeže vyvinuté VÚVeL a byla představena 

doc. RNDr. Ivanem Rychlíkem, Ph.D., nová cesta porovnávání 

účinnosti vakcín, vakcinačních schémat i testování imunologic-

ké paměti, zdraví sladkovodních ryb a mikrobiologické 
kvality potravin, kde zazněla informace neumývat drůbež 

před kulinární úpravou, jelikož vzniklý aerosol zvyšuje riziko 

možné infekce spotřebitele a kontaminace prostředí kuchyně. 

Aktuální informace o dění ve VÚVeL jsou uvedeny na webo-

vých stránkách ústavu: www.vri.cz. 
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 Ministr zemědělství Marian Jurečka 
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

 Společenská rubrika 

květen 2015

Jana Březinová – Odbor Řídící orgán OP Rybářství

Jan Budský – Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zuzana Drvotová – Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod

Daniel Ferenz – Odbor vnitřní správy

Milana Hrůzová – Odbor zakladatelské činnosti

Jiří Javůrek – Odbor personální

Tomáš Korych – Odbor vodovodů a kanalizací

Michal Křepela – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

David Proček – Odbor legislativní a právní

Newsletter Ministerstva zemědělství
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