
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

13. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne 7. října 2008 

 
 
Jednání zahájil a vedl vedoucí odd. speciálních plodin Ing. Martin Prudel. 
 
1. Program rozvoje venkova 2007-2013 – EAFRD. 

Tajemník PS sdělil, že podané připomínky byly zaregistrovány, ale konečná verze  nebyla 
zatím schválena a nelze ji tedy komentovat. Rovněž připomněl, že veškeré novinky lze 
najít na webových stránkách ministerstva zemědělství a na dokumentu – Harmonogram 
příjmu žádostí v r. 2009, staženým uvedeným způsobem, demonstroval dostupnost 
informací. Další kolo příjmu žádostí v nejsledovanějším opatření – I.1.1.  Investice do 
zemědělského majetku bude v intervalu 10. února – 2. března 2009. S konkrétními dotazy 
je možné se obracet přímo na odbor 14110. 

 
2. Právní předpisy v oblasti karantény rostlin  

Ing. Hnízdil (SRS) informoval o vybraných nových ustanoveních v nově přijatých 
rostlinolékařských právních předpisech ČR (zákon č.149/2008 Sb., vyhláška MZe č. 
215/2008 Sb.), které se mohou nejvíce dotýkat zahradnické produkce. 

Zákon 149/2008 : 
- rostlinolékařská kontrola zásilek rostlin určených k vývozu do třetích zemí se může 

konat pouze v místech, která splňují určité technické podmínky pro bezpečné a 
odborné provedení této kontroly; mezi rizikové rostliny se v této souvislosti uvádějí 
zejména okrasné byliny – hostitelé vrtalek a třásněnek (§ 28 zákona), 

- odborné úkony prováděné SRS při vývozu budou vyhláškou zpoplatněny - § 79  
zákona (plánuje se novela vyhl. MZe č.175/2005 Sb.), 

- v případech vzniku rizika zavlékání a šíření nových karanténních škodlivých 
organismů pro EU i ČR a nutnosti přijmout mimořádné rostlinolékařské opatření na 
celostátní úrovni (jako reakce na vydané rozhodnutí Evropské Komise) bude SRS tato 
opatření vydávat formou tzv. nařízení; bude zveřejněno na úřední desce SRS i MZe 
(včetně Internetu) a také v celostátním tisku, TV a rozhlase (obdobný systém má i 
SVS) - § 76 zákona. 

Vyhláška č. 215/2008 : 
- ze seznamu karanténních škodlivých organismů pro EU i ČR byl vyškrtnut původce 

antraknózy jahodníku (houba Colletotrichum acutatum), 
- byly zmírněny fytosanitární požadavky proti zavlékání a šíření černopásky bavlníkové 

(Helicoverpa armigera) s ohledem na její značné rozšíření v EU – požadavky se nyní 
týkají jen vybraných rodů květin a rostlin čeledi lilkovitých. 

 
3. Informace o současném stavu v odvětví 
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Ing. Nachlinger – v produkci květin se zachovávají pozitivní tendence a ani současná 
finanční krize odbyt zatím neohrožuje. 
Ing. Horák  (SKF). Svaz se zúčastnil jarní i letní Flory, Zahrady Čech, plánuje účast i na 
podzimní Floře – Hortikomplexu. Zejména vyzdvihl Zelený svět v Brně. Potěšující jsou 
úspěchy juniorů na soutěžích, za zmínku stojí 9. místo Rajhradu a Děčína na Eurostylu 
v Rotterdamu. SKF začíná působit i mezinárodně, konala se schůzka se zástupci Dánska a 
SRN. Při AK vznikla komise pro květiny a začíná se aktivovat i ASZ. Připomněl, že MZe 
neinformovalo o neúčasti na Essenu, na což tajemník PS reagoval citací ze zápisu, že 
ministerstvo bude informovat pouze v případě účasti. Současně ocenil pokrok, který 
udělala výstava Zelený svět. 
Ing. Veleba (Svaz školkařů) - současný stav ani prognóza nejsou tak optimistické jako 
v případě květin. Na výstavě „Zeleň je život“ ve Varšavě dosáhli ocenění v kontrastu 
s bezprostředně sousedícími expozicemi  Dánska a Německa.  
J. Chládek (Svaz zahradnických center) - konstatoval, že prodejní sektor nemá dost 
prostředků na investice a přitom jde o rozvíjející se odvětví. Svaz se snaží pomáhat, ale na 
řešení celého komplexu problémů nestačí. Fytosanitarní problémy u dovozových položek 
jsou značné. 

 
 
4. Různé  
Ing. Dušková požadovala, aby ministerstvo zavedlo obdobný poradenský   systém jako SRN. 
Při další diskusi se vyjasnilo, že se jedná o jednotlivé spolkové země, které pravděpodobně 
nejsou vázány přímo povinnostmi a omezeními ze strany EU.  Ing. Nachlinger poukázal na 
problémy, které vznikají v oblasti fytosanitární v souvislosti s platnou legislativou  na 
příkladu bílé rzi chryzantémové. Ing. Hnízdil informoval o aktivitě ředitele SRS Ing. Vrzala, 
který si zve k diskusi o problémech zástupce svazů, aby se podobné problémy řešily v přímé 
spolupráci. 5.4. Ing. Macura – informoval o připravovaném materiálu MŠMT 
k „celoživotnímu učení“.  Ing. Hnízdil  informoval  o listovkách SRS, které informují o 
nebezpečných škodlivých organismech, které jsou dostupné na webových stránkách SRS a  - o 
návrhu Ruské federace (RF) kontrolovat přímými zástupci RF školky, které hodlají exportovat 
do RF a postoji SRS k uvedenému návrhu. 
 
 
Zápis schválila:  Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220 
 
Informaci zpracoval: Ing. Ivan Branžovský, CSc 
  
Přítomni:  
Ing. Martin Prudel, CSc, Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Ivan Branžovský, CSc, Ing. Eva 
Dušková, CSc., Ing. Michal Hnízdil, Jiří Chládek, Ing. Jan Macura, Ing. Jiří Obdržálek, CSc., 
Ing. Jiří Veleba. 
 
 
Přizvaní a hosté: Ing. Jiří Horák (SKF), Ing. Eliška Ševelová (ÚKZÚZ).  
 


