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Úvodní slovo ministra

Česká republika zaujímá v Evropě, pokud jde o podíl ploch v ekologickém zemědělství na celkové 
výměře zemědělské půdy, přední místa. O nových pravidlech pro ekologickou produkci jsme v uplynu-
lém týdnu jednali s kolegy v Bruselu. Jedním z důležitých témat zasedání Rady pro zemědělství a rybář-
ství EU v posledním roce totiž je, jak zajistit kontrolu a dodržování pravidel ekologického zemědělství. 
Cílem je kompromisní návrh, na kterém by se shodly všechny členské státy Unie. My považujeme za 
nezbytnou každoroční kontrolu, kdy inspektoři přijdou osobně na ekologickou farmu nebo do podniku. Tak 
totiž udržíme transparentnost a důvěryhodnost podnikání v ekozemědělství. Spotřebitel se pak může 
spolehnout, že produkty, které kupuje, jsou oprávněně označeny certifikátem bio. Zároveň ale musí 
být systém nastavený tak, aby zbytečně nezatěžoval drobné ekologické zemědělce a potravináře. Tedy ty, 
kteří se při svém hospodaření chovají šetrně k životnímu prostředí a poskytují základ pro produkci 
kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. A není jich málo, vždyť od roku 1990, kdy byly 
registrovány první tři ekologické farmy, jejich počet k poslednímu prosinci loňského roku vzrostl na více než 
4000 certifikovaných ekologických farem obhospodařujících téměř 500 000 hektarů zemědělské půdy.
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Správní sekce

Resortní dislokace ministerstva

Efektivní využití nebytových prostor v administrativních budovách v majetku státu je aktuální téma. Vždyť 
všechny státní organizace včetně rezortu Ministerstva zemědělství musí někde sídlit a navíc musí být stále 
maximálně dostupné veřejnosti při současném zachování rozumné míry finančních nákladů státu, které je 
k tomuto nutné vynakládat. Aby tohoto cíle bylo dosaženo pružněji, kromě evidence budov v Centrálním 
registru administrativních budov, provádí v současnosti Ministerstvo zemědělství nad předepsaný rámec a ve 
své působnosti vlastní zjišťování a aktualizaci všech užívaných nebytových prostor rezortních složek 
a organizací. 

Smyslem je zajistit dislokaci všech státních složek s maximálním využitím kapacit v budovách státu. Jelikož 
rezort Ministerstva tvoří nejen organizační složky, které jsou orgány státní správy, ale i přes tři desítky 
dalších příspěvkových organizací, národních a státních podniků, akciových společností s podílem státu i stát-
ních fondů a veřejných výzkumných institucí, je objem takto užívaných prostor nezanedbatelný. Organiza-
ce navíc mezi sebou spolupracují a jejich klienti často navštěvují za účelem vyřízení svých záležitostí několik 
organizací v jeden den.

Informace o jakékoliv volné kancelářské ploše nebo o ploše komerčně pronajímané soukromým subjektům 
v objektech Ministerstva je tak cenná a, pokud ne přímo pro potřeby Ministerstva, může být užitečná ostat-
ním státním složkám. V praxi Ministerstvo nyní sbírá konkrétní informace a porovnává je s poptávkou ve snaze 
maximálně hájit potřeby veřejnosti a zájmy resortních složek Ministerstva i nestátních resortních organizací.

Sekce pro ekonomiku 
a informační technologie
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Realizace projektů nestátních neziskových organizací v roce 2015

V rámci programů na podporu nestátních a neziskových organizací Ministerstvo zemědělství podpořilo 
v roce 2015 celkem 58 projektů. Do 31. 3. 2015 byla podpořeným projektům vyplacena provozní část dotace 
a stanoveny podmínky použití. 

Podpořeny byly zejména projekty v rámci programů na podporu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ochra-
ny životního prostředí, udržitelného rozvoje, podporu zdraví, včetně péče a pomoci zdravotně postiženým 
a podporu venkova. 

V oblasti vzdělávání byl podpořen například projekt „Rodinná farma - základ spokojeného venkova“, 
který je realizován Asociací soukromého zemědělství region Praha. Projekt je zaměřen na vzdělávání veřejnosti 
v oblasti rodinných farem.



V oblasti podpory zdraví, včetně péče a pomoci zdravotně postiženým, byl podpořen například projekt 
„Budování center integrace Neratov III.“, který je realizován Sdružením Neratov. Obdobným podpořeným 
projektem je „Budování center integrace - Čihovice III“, který je realizován nestátní neziskovou organizací 
POMOC Týn nad Vltavou, z.s. Cílem projektů je začleňování osob se zdravotním postižením do většinové spo-
lečnosti prostřednictvím chráněných dílen a bydlení, zaměstnávání v zemědělství a při údržbě krajiny. 

Program na podporu ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje podpořil například projekty 
„Mezinárodní myslivecká výstava NATURA VIVA 2015“ a „Jídlo není odpad, dejme mu společně druhou 
šanci“.  Projekt „Jídlo není odpad, dejme mu společně druhou šanci“ je realizován nestátní neziskovou 
organizací „Zachraň jídlo“. Cílem projektu je informovat veřejnost o množství a dopadech plýtvání na 
úrovni zemědělské produkce a podpořit efektivní využití přebytků a nesklizených plodin. V zájmu využití 
přebytků a nesklizených plodin pořádá organizace „paběrkovací“ výjezdy. Plodiny darované od zemědělců ná-
sledně předá do potravinové banky, která je distribuuje charitativním organizacím. Zemědělci, kteří se chtějí 
zapojit do projektu, se mohou přihlásit na e-mailové adrese info@zachranjidlo.cz, dobrovolníci se mohou hlá-
sit prostřednictvím webového formuláře uvedeného na stránce http://zachranjidlo.cz/zapoj-se/.    
 

Výkon státní statistické služby v působnosti Ministerstva zemědělství

Oddělení státní statistické služby Ministerstva zemědělství zajišťuje statistická zjišťování v oblasti mlékáren-
ství, obchodu s obilovinami a řepkou, lesnictví, myslivosti, výroby průmyslových krmiv, zpracování drůbeže 
a také v oblasti nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování.

V květnu roku 2015 byly zpracovány a zveřejněny výsledky bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchod-
ních a zpracovatelských subjektech za 3. čtvrtletí marketingového roku 2014/2015, dále výsledky měsíčního 
zjišťování o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků a výsledky měsíčního šetření 
o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků. 

Za pozornost stojí statistika bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjek-
tech, kde v porovnání se stejným obdobím roku 2014 vzrostly konečné zásoby obilovin k 31. 3. 2015 celkem 
o 28,4 % a konečné zásoby řepky dokonce o 52,7 %. K nejvyššímu  nárůstu konečné zásoby obilovin došlo 
u pšenice celkem o 36,7% a ječmene celkem o 32,0 %.  Naopak u žita k mlýnskému užití došlo k poklesu 
o 17,6 %.

Meziroční nárůst zásob je odrazem vysoké sklizně v roce 2014 a výsledky bilance zdrojů a užití obilovin 
a řepky se významně neodchylují od očekávaných hodnot. Kompletní výsledky statistických zjišťování jsou 
k dispozici na internetových stránkách ministerstva na adrese www.eagri.cz. 
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Sekce lesního hospodářství

11. zasedání Fóra OSN 

11. zasedání Fóra OSN o lesích přineslo prodloužení závazku celosvětově usilovat o udržitelné 
obhospodařování lesů a zastavení odlesňování

V termínu od 4. do 15. května 2015 proběhlo v sídle OSN v New Yorku jedenácté zasedání Fóra OSN 
o lesích (UNFF 11), jehož hlavním cílem byla revize mezinárodního uspořádání pro lesy, kterého je UNFF 
součástí. Zasedání se zúčastnili zástupci 116 států. 

Míra odlesňování se sice snižuje a v mnoha oblastech světa dochází k zalesňování a obnově degradovaných 
lesů, ale podle zprávy FAO se stále pohybuje kolem 13 miliónů hektarů ročně, a čistá roční ztráta lesů po 
odečtení zalesňovaných ploch je 5,2 mil. hektarů ročně.

V tomto roce navíc vypršel mandát dosavadnímu mezinárodnímu uspořádání pro lesy, na jedenáctém zasedá-
ní UNFF tak bylo třeba přijmout rozhodnutí, jak pokračovat dál. 

Výstupem tohoto setkání byly dva dokumenty – Ministerská deklarace a Rezoluce. Ministerská deklarace 
udává směr pokračování UNFF po roce 2015 jako fóra, které podporuje implementaci udržitelného 
obhospodařování lesů (SFM). Deklarace vítá začlenění lesnictví do návrhu cílů udržitelného rozvoje (SDG´s), 
jejichž schválení se očekává na summitu OSN v září v Paříži.

Ministři se v Deklaraci zavázali implementovat SFM, posílit právně nezávazný nástroj pro lesy (NLBI) 
a nadále podporovat činnost Partnerství pro lesy (CPF). Ministři se dále shodli na pokračování mezinárodního 
uspořádání pro lesy do roku 2030. 

Rezoluce stanovuje řadu nových nebo pozměněných komponent - Fórum se bude nově scházet kaž-
dý rok, jednou za dva roky bude zasedání zaměřeno na řešení spíše technických otázek naplňování 
závazků zejména na národní úrovni. V průběhu tohoto dvouletého cyklu budou probíhat doplňkové 
setkání pro účely zintenzívnění interakce mezi účastníky. Vyspělé státy se zavázaly poskytovat rozvojovým 
státům podporu při nezbytných opatřeních k zajištění udržitelného obhospodařování lesů a rozvojové země 
přijaly závazek k zlepšení státní správy lesů, příslušné legislativy a vymahatelnosti práva v oblasti lesnictví.
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ČR na zasedání byla zastoupena náměstkem ministra Sekce lesního hospodářství, Mgr. Patrikem Mlynářem. 
Ve svém úvodním vystoupení shrnul hlavní úspěchy, ale i potíže při zavádění udržitelného obhospodařování 
lesů v ČR v posledních 20 letech a zdůraznil, že nejdůležitější je vždy vůle jednotlivých států promítat závazky 
odsouhlasené na globální úrovni do národních lesnických politik, právních předpisů i lesnické praxe. 
Další informace jsou na http://www.un.org/esa/forests/ 

Mezinárodní vědomostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích

Koncem listopadu vyhlásil ministr zemědělství Marian Jurečka 5. ročník soutěže Mladí lidé v evropských 
lesích (Young People in European Forests – YPEF), která je určena mládeži od 13 do 19 let. Jejím cílem je 
zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti.  V rámci soutěže mají mladí lidé navíc možnost 
diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky. 

Organizačním garantem soutěže v České republice je 
Česká lesnická společnost, která je členem meziná-
rodního výboru YPEF. Na realizaci soutěže se přímo 
podílejí střední lesnické školy, lesnické fakulty, státní 
podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy statky 
ČR. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství. 

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech - místním, regionál-
ním, národním a mezinárodním. Skládá se z vědomost-
ního testu a praktických úkolů. Účastní se jí tříčlenná 
družstva studentů, kteří své znalosti získávají nejen při 
výuce, ale i ze studijních materiálů na internetových 
stránkách www.ypef.cz a www.ypef.eu

Letošní ročník byl rozšířen o dvě další regionální 
kola v Praze a Brně, tedy o žáky a studenty z velkých 
měst, kterým může být les poněkud vzdálen. Dále byly 
připraveny a zprovozněny nové webové stránky 
a studijní materiály, sestavené srozumitelně a přede-
vším s reálnými informacemi o lese a lesním hospo-
dářství. 

V únoru úspěšně proběhla místní kola soutěže, 
kterých se, na 19 různých místech celé České repub-
liky, zúčastnilo více jak 400 žáků a studentů, kteří pro-
věřili nejen svoje teoretické, ale i praktické znalosti. 

Do poloviny dubna proběhla na středních lesnických školách a lesnických fakultách regionál-
ní kola, z nichž vítězové postoupili do kola národního, které se uskutečnilo 29. - 30. dubna
v Kostelci nad Černými lesy. Organizátorem byla Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. 
V národním kole bojovalo 12 tříčlenných týmů, vítězů regionálních kol, složených ze žáků základních 
a studentů středních škol ve věku 13 – 19 let. První den byl ve znamení prezentace v anglickém jazyce na téma 
„Život v lese“. Soutěžní družstva v nádherných prostorách kosteleckého zámku předvedla, že umí téma zpra-
covat nejen zajímavým způsobem, ale že ho dokáží odprezentovat v angličtině. Další soutěžní den začal testem 
zaměřeným na znalosti o lesním ekosystému, lesním hospodá ství, a to jak z pohledu ČR, tak také z pohle-
du evropského lesnictví. Odpolední část soutěže proběhla v arboretu FLD a družstva si ověřila přírodovědné
a lesnické praktické dovednosti.
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Družstvo z České lesnické akademie Trutnov ve složení Karolína Hušková, Vojtěch Hladík, František Buben se 
stalo absolutním vítězem národního kola a postupuje do mezinárodního, které se uskuteční 21. – 25. 9. 2015 
v Brašově v Rumunsku.

Iniciativa za vyhlášení 20. května světovým dnem včel 

Slovinsko představilo svoji iniciativu vyhlásit 20. květen jako světový den včel. Návrh byl 
podpořen mnohými evropskými zeměmi, včetně České republiky.  

Slovinsko představilo svůj dokument a vyzvedlo úlohu včel, především z pohledu vazby opylování – potravino-
vá bezpečnost. Též zmínilo vazby na ekologii, finance a indikaci zdravého prostředí. Česká republika zdůrazni-
la důležitost sektoru a bude aktivně podporovat další akce v tomto ohledu. 

Slovinsko rovněž iniciuje projekt „Medová snídaně“, kde je med nedílnou součástí snídaně pro děti. Podle EK 
jde o správný projekt a pokud půjde o programy med do škol, zde by členské státy EU měly mít možnost je 
zavádět. 
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Sekce vodního hospodářství

Korea: 7. Světové fórum o vodě

Od 11. do 18. dubna letošního roku probíhalo v  Korejské republice 7. Světové fórum o vodě.  Cílem této 
akce, pořádané za účasti více než 35 000 návštěvníků, je již tradičně upozornit politiky a zejména veřejnost 
na celém světě na význam vody pro život a nezbytnosti zařazovat její problematiku mezi priority při řízení 
států. Jednání probíhala v několika sekcích (politické, regionální, technologické) a celkem bylo uspořádáno 280 
různých tematických zasedání. Součástí Fóra byla výstava a veletrh produktů z oblasti vodního hospodářství 
a své nabídky prezentovalo přes 270 institucí a firem. Uspořádání ve dvou městech (Daegu a Gyoengju) vzdálených 
přes 60 km poněkud komplikovalo účast na některých velmi zajímavých tématech, která probíhala paralelně – ovšem 
na takto vzdálených místech. Proto základem bylo sestavit si přesný výběr jednání v sekcích a tomu podřídit cestování. 

K nejzajímavějším výstupům fóra patřilo např. zásadní doporučení, aby byly budovány velké přehradní nádrže, 
zejména v regionech, kde se již nyní projevuje nedostatek vody. Zároveň bylo připomenuto, že se postupně 
snižují stávající akumulované objemy v nádržích zanášením sedimenty. Oponentně k tomu bylo doporučová-
no podporovat stavbu malých nádrží s ohledem na legislativní omezování a finanční náročnost nádrží velkých.

V sekci o spolupráci v povodích přesahujících hranice zazněl apel, aby na příkladech mezinárodních komisí 
v Evropě byla zásadněji přenášena pozitiva o takové spolupráci do regionů, kde podobná spolupráce chybí. 
Zde byla přednesena informace o zapojení ČR do 3 mezinárodních komisí na ochranu významných evrop-
ských řek (Labe, Odry, Dunaje) s ukázkou informačního systému o vodních stavech a průtocích ve vodních 
tocích jako základního prvku spolupráce při prevenci povodní. V následné panelové diskusi byl rovněž zdůraz-
něn význam kvalitní české legislativy k zajištění ochrany před povodněmi a omezení následků povodní.

Velký prostor fóra, zejména mezi hojně zastoupenými představiteli afrických států a Indonésie, zabíraly 
diskuse o zajištění dostupnosti vodních zdrojů a rozvoj i financování vodovodů a kanalizací. Jako na před-
cházejících světových fórech bylo i zde přijetí značně obsáhlé tzv. Ministerské deklarace. Jejím obsahem bylo 
především soustředění na správné (integrované) řízení vodních zdrojů a zajištění účasti veřejnosti na 
řešení vodohospodářských problémů, tedy orientace na méně rozvinuté oblasti s nedostatkem vody a posti-
žené chudobou. Byla v ní potvrzena odpovědnost vlád sousedících států při spolupráci na sdílených příhranič-
ních zdrojích a všechny dostupné formy spolupráce.
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Soutěž „Voda pro budoucnost“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje každoročně u příležitosti světového dne vody dětskou soutěž, určenou 
základním školám a nižším třídám víceletých gymnázií. Světový den vody má každým rokem své speciální 
motto, letos to bylo „Voda a udržitelný rozvoj“, které jsme pro účely devátého ročníku soutěže zjednodušili 
a vyhlásili je jako „Voda pro budoucnost“.

Abychom naplnili cíl soutěže – tedy vzbudit zájem dětí o vodu, její význam pro lidský život a její významné 
aspekty ovlivňující veškeré lidské konání, přiblížili jsme při vyhlašování soutěže školám některá témata, jimiž 
se mohly inspirovat: Nedostupnost nebo nedostatek vody zejména v rozvojových zemích, snahu nalézat kom-
promisy mezi využíváním vodních zdrojů a ochranou životního prostředí, nezbytnost budování a modernizace 
vodovodních a kanalizačních sítí, pěstování plodin vhodných pro zadržování vody v krajině, význam vody pro 
výživu, způsoby, jak vodou šetřit atd.

Letošní devátý ročník soutěže měl opět dvě 
kategorie: Pro žáky I. stupně základních škol to byl 
obrázek malovaný libovolnou výtvarnou techni-
kou ve formátu A3. II. kategorie pro žáky II. stupně 
základních škol a nižších tříd víceletých gymná-
zií to byla povídka v rozsahu cca 3 000 znaků.

Zájem o soutěž nás každým rokem vždy potěší. 
Letos se do ní zapojilo víc než tisíc dětí ze všech krajů 
České republiky. Soutěžní porota vybrala z celkové-
ho počtu 850 obrázků do užšího finále I. kategorie 50 
nejlepších, z více než 200 povídek pak 31. Finá-
lové práce byly zveřejněny na facebookovém 
profilu „Jen to dobré“, kde je od 20. 4. do 20. 5. 
hodnotila veřejnost. Vítězka hlasování veřejnosti se stala Ema Štětinová ze ZŠ Šumavská, Šumperk obdrží jako 
cenu mp3 přehrávač.

Výsledky hlasování poroty: V I. kategorii zvítězila Anežka Mildová ze ZŠ Šumavská, Šumperk, Olomoucký kraj, 
s obrázkem „Vodní město“. Její třída se může těšit na červnový předprázdninový výlet, jehož cíl vybereme 
spolu se školou. V II. kategorii byla nejlépe hodnocena povídka Marka Miky z Gymnázia Kladno s názvem „Jak 
si Honza začal vážit vody“. Autor obdrží od Ministerstva zemědělství tablet. Pro autory na druhém a třetím 
místě I. kategorie jsou připraveny poukázky na knihy, pro autory na druhém a třetím místě II. kategorie foto-
aparát a čtečka knih.

Nejen vítězné, ale i další zajímavé práce budou se souhlasem autorů a jejich rodičů využity v připravovaných 
tištěných materiálech Ministerstva zemědělství, protože stojí za to, aby se s jejich půvabem a originalitou 
seznámila i širší veřejnost. Nejlepší díla budou rovněž prezentována na výstavě v Národním zemědělském 
muzeu v Praze v průběhu července a srpna letošního roku.
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Sekce komodit, výzkumu 
a poradenství
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Dne 6. května 2015 se na Ministerstvu zemědělství (MZe) konala první „Beseda zemědělské veřejnosti“ 
s výzkumnými organizacemi. Setkání, pod záštitou náměstka ministra Jindřicha Šnejdrly, zorganizoval Odbor 
výzkumu, vzdělávání a poradenství. Cílem tohoto prvního setkání, bylo seznámit zemědělskou veřejnost s čin-
ností výzkumných organizací, jejichž je MZe zřizovatelem, a naopak získat informace i z druhé strany, tedy od 
zemědělské veřejnosti, co od zemědělského výzkumu očekává. 

Setkání se účastnilo 7 veřejných výzkumných institucí:
• Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
• Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
• Výzkumný ústav potravinářský
• Výzkumný ústav rostlinné výroby
• Výzkumný ústav veterinárního lékařství
• Výzkumný ústav zemědělské techniky
• Výzkumný ústav živočišné výroby
 
A jedna příspěvková organizace:
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zástupci jednotlivých výzkumných institucí seznámili zemědělskou veřejnost s jejich výzkumnou činností 
(jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách MZe v jednotlivých oblastech zemědělské činnosti. 
Veřejnost byla seznámena s nejnovějšími výsledky zemědělského výzkumu a možnostmi jejich uplatnění 
v praxi. Právě přenos výsledků výzkumu do praxe považuje Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství za 
nejslabší článek výzkumné činnosti. Proto přišel s nápadem, organizovat pravidelná setkání zemědělské 
veřejnosti s jednotlivými výzkumnými institucemi, která by v budoucnu měla být organizována oborově, tedy 
zaměřená na hlavní činnosti zemědělské produkce. Každé setkání bude zaměřeno na určitý druh zeměděl-
ské produkce jako například: rostlinnou či živočišnou produkci (zvlášť pro konvenční a ekologickou produkci 
s ohledem na klimatické změny) mechanizaci, potravinářství, zelinářství a ovocnářství, ochranu vody, půdy 
a životního prostředí (zemědělství má krajinotvornou funkci), ochranu zvířat, rostlin a obyvatel a to vše by 
mělo završovat ekonomické vyhodnocení výše uvedených oblastí zemědělské produkce a další zemědělské 
činnosti.

Z prvního společného setkání zemědělské veřejnosti se zemědělskou praxí je zřejmé, že obě strany mají 
o podobná setkání velký zájem. Rovněž se potvrdilo, že zemědělská veřejnost je nedostatečně informována 
o výsledcích výzkumu a možnostech jejich zavádění do praxe. To ale platí také naopak, zemědělský výzkum 
nemá dostatek informací o potřebách zemědělců, kteří především v Evropské unii svádí velký konkurenč-
ní boj. Právě zavedení nových metod, postupů a inovací v zemědělské produkci, snížení ztrát v průběhu 
výrobního řetězce, ale i u spotřebitelů, pravidelná kontrola kvality a nezávadnosti potravin, zlepšení ekono-
miky ve všech oblastech zemědělské produkce může dostat české zemědělství na špičku producentů nejen 
v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. K tomu by měl zemědělcům pomoci český zemědělský výzkum, jehož 
mnohé výsledky jsou na světové úrovni a byly oceněny řadou uznání nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
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Konference na téma „Klonování a geneticky modifikované organismy“

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR se ve čtvrtek 7. května 2015 konala na půdě Poslanecké sněmovny konference věnovaná problemati-
ce klonování a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Konference byla pořádána Ministerstvem země-
dělství ve spolupráci s Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky a Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Cílem konference bylo diskutovat tato dvě témata, která jsou v EU 
stále považována za kontroverzní.

Na úvod konference přivítal všechny přítomné Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR a Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení Sekce potravinářských výrob - Úřadu pro 
potraviny Ministerstva zemědělství (MZe). Přednášková část byla rozdělena do tří bloků, kterým předcházel 
úvod do problematiky GMO a klonování Jitky Götzové, ředitelky Odboru bezpečnosti potravin MZe.

V prvním přednáškovém bloku „Věda a výzkum“ představil techniku klonování Jaroslav Petr z Výzkumné-
ho ústavu živočišné výroby, v. v. i. Ve své prezentaci zdůraznil rozdíl mezi klonovanými zvířaty a geneticky 
modifikovanými (GM) zvířaty, jež jsou často zaměňována. Závěrem podotkl, že klony nejsou proti přírodě, 
jelikož se v přírodě běžně vyskytují. Oblastí klonování se zabývala Reinhilde Schoonjans z Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která prezentovala publikovaná stanoviska EFSA ke klonům, k potom-
kům klonů a z nich vyrobených produktů z let 2008, 2009, 2010 a 2012. Konstatovala, že produkty z klono-
vaných zvířat a z jejich potomků jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční protějšky. Účinnost techniky je 
ale stále nízká, což způsobuje vysokou úmrtnost klonů ve všech fázích vývoje. Nové směry v rostlinných bio-
technologiích účastníkům představil Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Na 
příkladu brambor batátů demonstroval nezbytnou změnu v přístupu EU ke GMO. Legislativa by se podle něj 
neměla zabývat, jakou technikou daný produkt vznikl, ale jaké vlastnosti nese. Současné studie totiž 
např. potvrdily, že batáty jsou geneticky modifikovány „přírodou“. Zdeněk Opatrný se zamýšlel, zda jsou 
postupy ekologického zemědělství slučitelné s technikou genetických modifikací. Odpověď je podle 
Opatrného ANO – pro ekologické zemědělství by bylo velice přínosné, kdyby tento systém hospodaření mohl 
genetických modifikací využívat.
 

Sekce potravinářské výroby
Úřad pro potraviny 



Druhý blok přednášek nazvaný „Klonování a GMO v praxi“ zahájila svým velmi zajímavým vystoupením 
zástupkyně Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) Diany Wray-Cahen. Ta ve své prezenta-
ci zachytila zkušenosti a přístup Spojených států amerických k oblasti klonování a genetických modifika-
cí. To Česká republika se může pochlubit dlouholetými zkušenostmi s pěstováním GM kukuřice MON810. 
Pěstitel Štěpán Čížek ze ZD Mořina přítomným názorně prezentoval přínosy a problémy spojené 
s využitím GM plodin a porovnal je s pěstováním konvenčních plodin. S pěstováním GM kukuři-
ce MON810 mají zkušenosti také na Slovensku. Peter Mihalčík z Výskumného ústavu rastlinnej výroby 
se s účastníky podělil nejen o zkušenosti z oblasti komerčního pěstování, ale také polních pokusů s GM 
kukuřicí a cukrovou řepou. Genetické inženýrství je v EU daleko více, než v zemědělství, rozvíjeno ve
 farmacii, a to především k přípravě léků, vakcín či diagnostických přípravků. Ačkoliv se jedná o produkty 
vyrobené za pomoci genetických modifikací, tato oblast stojí mimo vášnivé diskuse politiků, nevládních 
organizací či spotřebitelů, konstatoval ve svém příspěvku Milan Bartoš z Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno.

V posledním bloku „Biotechnologie pod dohledem“ se přítomní dozvěděli o činnosti kompetentních úřadů 
a o nových legislativních úpravách v oblasti GMO a klonování. V tomto bloku vystoupili Jaroslava Ovesná 
z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. a členka Vědeckého panelu pro GMO EFSAJiří Hojer 
z Ministerstva zemědělství, Zuzana Doubková z Ministerstva životního prostředí a Vladimír Ostrý ze Státního 
zdravotního ústavu.

Jednotlivé bloky byly proloženy velmi aktivními diskuzemi. V sále byli přítomni především vědečtí odborní-
ci, zástupci potravinářských a zemědělských organizací, univerzit, novináři a poslanci. Z diskuzí jednoznačně 
vyplynulo, že je nutné zajistit laické veřejnosti dostatek informací o GMO a klonování a podpořit spoluprá-
ci vědeckých institucí s médii. Pouze na základě dostatku relevantních informací se budou moci spotřebitelé 
snadněji orientovat v daných oblastech bez předsudků a zažitých mýtů. 

Prezentace, které zazněly na konferenci, jsou nyní dostupné na webových stránkách Ministerstva zeměděl-
ství (www.eagri.cz) a na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin (www.bezpecnostpotravin.cz).
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Sekce pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku
Aktuální informace k vyhlášení 23. kola příjmu žádostí na opatření 
Neproduktivní investice v lesích

V první polovině června 2015 bude vyhlášeno 23. kolo příjmu žádostí na opatření PRV, konkrétně na 
opatření Neproduktivní investice v lesích. Výzva se týká pouze projektů realizovaných na území hlavního 
města Prahy a pouze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Způsobilými výdaji budou opat-
ření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, 
značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních 
prvcích, apod.), opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, apod.), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajiště-
ní bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.), opatření k údržbě lesního prostředí 
(zařízení k odkládání odpadků apod.) a ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů. 
Žadatelem může být vlastník, nájemce nebo pachtýř lesních pozemků. V případě ostatních subjektů, které les 
nevlastní nebo nemají pachtovní smlouvu, lze uplatnit např. uzavření smlouvy o výpůjčce. Celková finanční 
alokace se pohybuje ve výši cca 75 mil. Kč s omezením maximálních výdajů na jeden projekt do 
výše 15. mil. Kč.
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Zemědělci mohli letos výjimečně podávat Jednotnou žádost o přímé 
platby a žádosti o zařazení do environmentálních opatření PRV až do 
29. května

Na základě prováděcího nařízení Komise schválila Vláda ČR dne 6. 5. 2015 novelu nařízení vlády k pro-
dloužení termínu přijímání Jednotné žádosti o přímé platby pro letošní rok. Současně je umožněn i posun 
termínu pro podávání žádostí o zařazení do vybraných environmentálních opatření PRV. Zemědělci tak 
mohli žádosti podávat až do pátku 29. května 2015. Po tomto termínu je ještě možné podávat žádosti 25 
kalendářních dnů (tato možnost se netýká podání žádosti o zařazení), ale se sankcí 1 % z platby, na kterou se 
žádost vztahuje, za každý pracovní den. I při pozdním podání žádosti je však nutné dodržovat všechny podmínky
 a jejich plnění v termínech tak jak stanoví příslušné nařízení vlády.  Na přímé platby půjde v letošním roce cca 23,2 
miliardy korun a přibližně 8,5 miliardy korun bude rozděleno na plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova.

„Prodloužení termínu pro příjem Jednotné žádosti je z hlediska poskytování zemědělských dotací význam-
ným krokem, protože se týká bezmála třiceti tisíc žadatelů. Cílem je zmírnit dopady nových a složitějších 
podmínek Společné zemědělské politiky, například zaváděného greeningu nebo podmínky aktivního zemědělce. 
Prodloužení termínu do konce května zemědělcům umožní, aby se přizpůsobili novým povinnostem a dobře 
se připravili k předložení Jednotné žádosti,“ řekl ministr Marian Jurečka.

V rámci Jednotné žádosti lze v roce 2015 žádat o tyto finanční podpory: Jednotná platba na plochu (SAPS), 
Greening, Platba pro mladé zemědělce, Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Dobrovolné podpory vázané 
na produkci (VCS), Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě, Agroenvironmentálně-kli-
matické opatření, Ekologické zemědělství, Agroenvironmentální opatření 2007-13 nebo na opatření Dobré ži-
votní podmínky zvířat (Welfare). 

Více na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/novinky/prodlouzeni-terminu-podani-jednotne.html



Sekce zahraničních vztahů

Setkání ministrů zemědělství v Bruselu

Dne 11. května se v Bruselu sešli ministři zemědělství EU na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (tzv. 
Rada Agrifish). Jedním z klíčových témat byla nová pravidla pro ekologické zemědělství. Přestože byl v projed-
návání návrhu učiněn další pokrok, je nutno ještě zvážit některé citlivé prvky, jako je například otázka prová-
dění kontrol. Rozhodnutí o obecném přístupu k tomuto tématu tak bylo odloženo na červnové setkání Rady. 
Ministři se věnovali problematice zjednodušování pravidel Společné zemědělské politiky (SZP), přičemž ze 
strany přítomných delegací došlo k jednomyslnému schválení Závěrů Rady. Diskutována byla rovněž proble-
matika dobrých životních podmínek prasat, a to v návaznosti na prezentované výstupy z konference, která 
k tomuto tématu probíhala ve dnech 29. – 30. dubna v dánské Kodani. Na setkání Rady byla též představena 
iniciativa Slovinska na ustanovení 20. května jako mezinárodního dne včel a včelařů. Na okraj zasedání se mi-
nistr zemědělství ČR Marian Jurečka sešel s lucemburským ministrem zemědělství Fernandem Etgenem, bu-
doucím předsedou Rady Agrifish, se kterým diskutoval priority nadcházejícího půlročního lucemburského 
předsednictví (1. 7. – 31. 12. 2015) v oblasti zemědělství a aktuální témata jako je zjednodušování SZP či eko-
logická produkce.

Setkání ministrů zemědělství zemí V4+3 v Bratislavě

Ministr zemědělství Marian Jurečka se ve dnech 18. – 19. května zúčastnil jednání ministrů zemědělství zemí 
V4, Bulharska, Rumunska a Slovinska pod záštitou slovenského předsednictví v Bratislavě. Během setkání byla 
diskutována tři klíčová témata, a to postavení jednotlivých článků v rámci potravinového řetězce, zjednodu-
šování pravidel Společné zemědělské politiky (SZP) a nová lesnická strategie EU. Ministři se shodli na tom, 
že je nepřípustné, aby obchodní řetězce zneužívaly své silné postavení v rámci potravinového řetězce, sou-
časně totiž dochází k tomu, že dodavatelé jsou tlačeni k tomu, aby prodávali své produkty za cenu, která je 
v řadě případů pod jejich výrobními náklady. Ministři se též dohodli, že je třeba, aby byl vytvořen společný 
legislativní rámec na úrovni EU pro zlepšení postavení zemědělců a producentů potravin a v tomto ohle-
du přijali i společnou deklaraci, do které byla na návrh ČR mimo jiné doplněna poznámka, aby Evropská 
komise předložila do konce roku 2015 návrhy na řešení situace. V otázce zjednodušování SZP se ministři 
shodli na tom, že přijaté Závěry Rady jsou málo ambiciózní, zvláště pak postrádali otázku aktivního zeměděl-
ce a systémů kontrol. Podle všech ministrů je třeba společně vyvíjet soustavný tlak na Komisi, předsednic-
tví i Parlament, aby se podařilo prosadit společné zájmy zemí V4+3 v této oblasti. Přijata byla dále společná 
pozice k aktuálnímu vývoji procesu vyjednávání politické dohody o právně závazné dohodě o lesích v rámci 
iniciativy Forest Europe. Slovenský ministr zemědělství informoval, že oba přijaté dokumenty bude prezento-
vat na červnovém zasedání Rady pro zemědělství a rybářství. 

Pracovní cesta delegace Ministerstva zemědělství vedené náměstkyní 
ministra J. Beneš Špalkovou do Číny

Ve dnech 4. až 9. května 2015 uskutečnila delegace Ministerstva zemědělství v čele s náměstkyní 
ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou cestu do Číny. Zahraniční pracovní cesta se realizovala ve dvou 
rovinách. První bylo zahájení mezinárodního potravinářského veletrhu SIAL China 2015 a otevření oficiální-
ho stánku Ministerstva zemědělství, na kterém vystavovalo 12 českých firem zastupujících široké spektrum 
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potravinářské výroby (Amylon, a.s., Artifex Instant, s.r.o., Carla, s.r.o., Czech Royal Beer, s.r.o., Hamé, s.r.o., 
Isoline EU, s.r.o., Lacnea, a.s., Linea Nivnice, a.s., Simandl, s.r.o., Top Hop, s.r.o., Úsovsko, a.s., Vinařství Ludwig, s.r.o.). 
Uvedené firmy hodnotily pozitivně možnost účasti na tomto veletrhu z hlediska jak navazování nových 
obchodních kontaktů, tak rozšíření stávajících obchodních aktivit na čínském trhu majícím významný růstový 
potenciál a většina vyjádřila zájem o účast na příštím ročníku.

Další rovinou pracovní cesty bylo jednání s ústředními čínskými orgány, které bylo zaměřeno zejména na 
zlepšování podmínek pro český vývoz do Číny. V rámci setkání s hlavním agronomem čínského Ministerstva 
zemědělství náměstkyně Beneš Špalková projednala možnosti užší spolupráce mezi oběma resorty, výzkum-
nými pracovišti a vzdělávacími institucemi v oblasti zemědělství. Na závěr rozhovorů oba představitelé zahá-
jili činnost Společné pracovní skupiny pro zemědělství podpisem jejího jednacího řádu. Při jednání s čínským 
ústředním dozorovým orgánem AQSIQ náměstkyně Beneš Špalková společně s ústředním ředitelem Státní 
veterinární správy ČR Milanem Malenou dosáhla nejen posunu v certifikačních a registračních procedurách 
v případě konkrétních žádostí českých firem, ale projednala rovněž možnosti zlepšení komunikace obou stran, 
což by mělo vést ke zrychlení a zjednodušení vývozů na čínský trh.
 

Podpora českých potravinářských firem v Ázerbájdžánu

Dne 21. května 2015 se v Baku v rámci projektu ekonomické diplomacie uskutečnil seminář s názvem 
„Prezentace českých výrobců potravinářského průmyslu u příležitosti mezinárodního veletrhu World Food 
Azerbaijan 2015“, který vznikl ve spolupráci Zastupitelského úřadu ČR v Baku, Ministerstva zemědělství ČR 
a zahraniční kanceláře CzechTrade Baku. Akce se zúčastnilo jedenáct českých firem. Zástupci čtyř technolo-
gicky zaměřených společností prezentovali svou činnost osobně, dalších sedm firem využilo možnosti zaslat 
vzorky a propagační materiály. Českou stranu reprezentovaly firmy vyrábějící balící technologie (ASTRO Vla-
šim, Viking Mašek), technologie pro živočišnou výrobu (LAMMEX s PSG Zlín) či pekárny (J4), zpracovatelské 
závody (AGRO - Měřín), pivovary (PMS Přerov), společnosti zaměřené na produkci mléka a mléčných produk-
tů (Laktos, Madeta) a dalších potravinářských výrobků (BONECO, EMCO, SEMIX PLUSO).

Zástupci resortu zemědělství ČR se během návštěvy rovněž setkali se svými ázerbájdžánskými protějšky 
z Ministerstva zemědělství. Hlavním bodem jednání bylo v současnosti vznikající Memorandum o porozu-
mění v oblasti zemědělství, které by mělo v budoucnu napomoci intenzivnějšímu rozvoji spolupráce mezi 
oběma zeměmi v tomto sektoru.
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Česká plemenářská inspekce

Změny v  kontrolách podmíněnosti pro rok 2015

V roce 2012 a 2013 proběhly v České republice audity Evropské komise DG AGRI a Evrop-
ského účetního dvora za účelem posouzení nastavení systému kontrol podmíněnosti. Na 
základě výsledků těchto auditů se Ministerstvo zemědělství společně s Českou plemenářskou 
inspekcí rozhodlo od roku 2014 upravit obsah požadavku označování a evidence zvířat v rámci 
kontrol podmíněnosti tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy. Tyto úpravy byly 
provedeny v rámci právního předpisu stanovujícím podmínky podmíněnosti v nařízení vlády 
č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, 
účinném od 1. 1. 2014 a dále pak úpravou metodiky pro provádění kontrol podmíněnosti.

Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti (Cross Compliance) došlo
k porušení kontrolních bodů cca u 3 – 4 % kontrolovaných žadatelů.

V roce 2014, kdy došlo ke změně v nastavení systému kontrol podmíněnosti, se zvýšilo procento poruše-
ní na 39 a to zejména v oblasti řádného a včasného hlášení změn do ústřední evidence. 

Od roku 2015 se zavádí samostatný kontrolní bod „Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným 
hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášena v ústřední evidenci do 14 dnů od události“?
 Jedná se o zvířata, která nebyla počínaje 15. dnem od data události nahlášena do ústřední evidence kontro-
lovaného hospodářství, přičemž hlášení zaslaná počínaje 41. dnem od data události budou považována jako 
závažné porušení.  Včasnost odeslaní hlášení narození a přemístění bude kontrolována od 1. 1. kontrolované-
ho roku do data kontroly a to jak u fyzicky přítomných zvířat, tak i u zvířat která byla z hospodářství odsunuta.

Požadavky kontrolované při kontrolách podmíněnosti jsou součástí běžných kontrol národní legis-
lativy a kontrol žadatelů o dotace v rámci opatření na tele masného typu, dojené krávy, PVP, intenzity chovu 
a dobrých životních podmínek zvířat.   Nejsou přísnější, ale jedná se pouze o základní povinnosti, 
které musí chovatel v oblasti registrace hospodářství, označování a evidence zvířat a povinných dokladů pro-
vázejících zvíře splnit.

Změny v nastavení kontrol podmíněnosti, jak je uvedeno výše zajistí soulad s požadavky evropské legis-
lativy a výrazně sníží riziko korekcí pro Českou republiku ze strany Evropské komise za nena-
plňování komunitárního práva. 
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Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací – ÚZEI
Jednou z významných činností ÚZEI je provozování Zemědělské účetní datové sítě  FADN 
(„Farm Accountancy Data Network”). V letošním roce oslaví FADN 50. výročí. Tento unikátní 
informační systém představuje hlavní zdroj informací o ekonomické situaci zemědělských podniků v EU. 
Jedná se o statistické šetření výrobních a ekonomických výsledků hospodaření reprezentativního soubo-
ru zemědělských podniků, které je každoročně prováděno ve všech 28 členských zemích Unie. Jedinečnost 
systému FADN spočívá zejména v jednotné metodice nezávislé na národních účetních standardech, díky níž lze 
relevantním způsobem porovnávat ekonomické výsledky zemědělských podniků všech právních forem 
a specializací napříč členskými státy. 

Výběrový soubor FADN tvoří v současné době v ČR přibližně 1450 zemědělských subjektů. Struktura 
souboru vychází z tzv. plánu výběru, který zajišťuje reprezentativnost z hlediska zastoupení jednotlivých typů 
výrobního zaměření podniků, jejich velikosti i regionálního rozmístění. 

Výsledky FADN jsou na národní úrovni intenzivně využívány zejména Ministerstvem zemědělství pro hodno-
cení ekonomické situace zemědělských podniků a pro přípravu, resp. hodnocení společné zemědělské politi-
ky. Významnou roli hrají data FADN v rámci řady výzkumných projektů i v oblasti zemědělského poradenství.

Snahou Kontaktního pracoviště FADN ČR je, aby šetření nebylo vnímáno pouze jako povinnost vůči EU, 
ale aby bylo užitečné široké veřejnosti, a především samotným zemědělským podnikům. Publikace s výsled-
ky FADN je každoročně distribuována všem subjektům zapojeným do šetření. Hlavním zdrojem informací 
z šetření FADN je veřejná databáze FADN přístupná přes webové stránky. Databáze FADN poskytuje 
širokou škálu informací od výnosů, cen zemědělských výrobců a ukazatelů užitkovosti až po nákladové polož-
ky a ekonomické výsledky hospodaření. 

Pro podniky účastnící se šetření FADN byla vyvinuta funkce umožňující komparaci jejich výsledků se 
skupinou podobných subjektů či se skupinou navolenou podle vlastních požadovaných kritérií (např. region, 
výrobní zaměření, výrobní oblast, LFA atd.). Cílem je, aby výstupy  FADN sloužily jako užitečný podklad pro 
rozhodování na úrovni managementu. Detailní informace o šetření FADN včetně instrukcí pro vstup do 
veřejné databáze jsou k dispozici na internetových stránkách www.fadn.cz. 
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Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i.

Poskytování údajů o BPEJ

Bonita půdy je již snadno přístupná i z katastru nemovitostí

BPEJ pozemků je nyní při ruce: Při Nahlížení do katastru nemovitostí jste u zemědělských pozemků mohli 
donedávna vidět výměry kódu BPEJ, který jste si museli pracně vyhledávat, pokud vás zajímalo, co daný 
kód vlastně znamená. Spoluprací VÚMOP, v.v.i. a ČÚZK se nyní jedním kliknutím v Nahlížení na adrese 
nahlizenidokn.cuzk.cz dostanete na detailní a přesné informace v eKatalogu BPEJ na stránce bpej.vumop.cz.
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Aktualizace statistické ročenky 

Aktualizovaná forma statistické ročenky zpřístupňuje nejnovější informace o stavu zemědělské půdy v ČR.
Březnová aktualizace ročenky doplňuje stupně erozní ohroženosti (SEOP) pro vodní erozi a data pro 
větrnou erozi na těžkých půdách, aktualizuje data BPEJ a LPIS a všechny informace, které z nich vycházejí. 
Došlo k aktualizaci hranic správních jednotek. Nová funkce umožňuje generování reportu pro vybranou 
statistiku do PDF. Statistickou ročenku půdní služby nalezete na geoportálu SOWAC-GIS či přímo na adrese 
http://statistiky.vumop.cz/.

MZe ČR – Sekce zemědělských komodit ve spolupráci s  VÚMOP, v.v.i. připravili pro všechny zájemce veřej-
ně přístupnou aplikaci, která poskytuje statistické údaje o stavu zemědělské půdy v ČR. Projekt poskytuje 
unikátní informace o degradacích půdy, jakými je například vodní a větrná eroze, acidifikace či utužení, ale 
i rozsáhlou skupinu informací o půdních vlastnostech a charakteristikách.

Aplikace umožňuje uživatelům zobrazit statistická data nejen za celou republiku, ale i podrobnější za další kraj, 
okres, obec i katastr. V mapové části aplikace jsou dostupné mapy ke všem vyhodnocovaným charakteristikám, 
je tedy možné si udělat představu např. o prostorovém rozmístění nejkvalitnějších (a tedy nejcennějších) půd 
či naopak půd ohrožených jednotlivými formami degradací.
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Statistické údaje ze zvoleného území se zobrazují v přehledných grafech a tabulkách, a to jak v procentním 
zastoupení, tak i v hektarových výměrách jednotlivých kategorii. Aktuální hodnoty lze přehledně porovnat 
s hodnotami předchozích let a sledovat tak jejich vývoj. Informace získané z tabulek, grafů či mapových vrstev 
mohou dobře posloužit např. při rozhodování o realizaci účinných ochranných opatření.

Zemědělská půda jako základní výrobní prostředek v zemědělství je neustále ohrožována různými způso-
by degradace. Například vodní erozí je aktuálně ohroženo více než 50 % celkové rozlohy zemědělské půdy. 
Dostupnost aktuálních a nezkreslených informací o stavu zemědělské půdy tak může výrazně přispět
k snížení negativních dopadů této situace.



Společenská rubrika
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Ministr zemědělství Marian Jurečka gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměst-
nancům:

červen 2015

Pavel Hakl – Odbor živočišných komodit
Lukáš Hercík – Odbor zahraničně obchodní spolupráce
Dana Koderová – Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
Blanka Kreplová – Odbor personální
Stanislav Kroupa – Odbor vnitřní správy
Jan Nedělka – Oddělení kabinetu ministra
Daniel Pokorný – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
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