
 
 
 
 
 

INFORMACE 
z 

14. jednání Poradního sboru ředitelky odboru 17220 
pro okrasné zahradnictví, konaného dne23. června 2009 

 
 
Jednání zahájila a vedla ředitelka odboru rostlinných komodit Ing. Eva Divišová. 
 
1. Program rozvoje venkova 2007-2013 – EAFRD. 
Ing. Holá předala členům PS dokument „6. kolo příjmu žádostí – I.1.1.1 Rostlinná výroba“. 
Dále charakterizovala současnou situaci a výhled programu. Upozornila na významnou změnu 
– vypuštění titulu „závlahy“ a zdůvodnila změnu nutností zabránit duplicitám v podporách. 
Návazně na uvedené Ing. Ansorge informoval o novém dotačním titulu v rámci podpory na 
ostatní opatření ve vodním hospodářství podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona 
– Program 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského sektoru - závlahy“. 
Podpora je investičního  charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického 
ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“. Následně byly diskutovány detaily 
programu, které se týkaly zejména časového harmonogramu čerpání, souběhu s již dříve 
poskytnutými podporami. V diskusi dále pracovníci ministerstva reagovali na dotazy vč. 
preferenčního kriteria počtu VDJ v titulech pro RV, zohlednění členství v AK a dalších 
společenstvech. Ing. Holá v návaznosti na diskusi uvedla, že čerpání z PRV je velmi 
intenzivní.  
Aktuální připomínky k podmínkám dalšího kola PRV lze podat v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení. 

 
2. Právní předpisy v oblasti karantény rostlin  
Ing. Hnízdil (SRS)  předal členům PS informaci „Program IS Monitoring“ a vysvětlil poslední 
změny v oblasti fytokarantény i předpoklad dalšího postupu při zapracování do českých 
právních předpisů. Veškeré informace jsou přístupny na webových stránkách SRS. 

 
 
3. Návrh EK – databáze škodlivých organismů 

Ing. Křemenová a Ing. Hnízdil vysvětlili problematiku (zrušení EU Směrnice 93/94 EHS), 
zejména s upozorněním, že seznam bude v kompetenci SRS a že se jedná v současné době 
o začátek řešení této problematiky. V návazné obsáhlé diskuzi bylo konstatováno, že 
ochrana v sektoru okrasných rostlin je problematická vzhledem k širokému druhovému 
spektru, nedostatku registrovaných přípravků a absenci výzkumu. Na druhé straně bylo 
poukázáno na snahu řešit problémy pomocí minoritních indikací a na nízkou angažovanost 
praxe v řešení této problematiky. Ing. Hnízdil v reakci na kritiku nedostatku informací o 
chorobách, prevenci a ochraně reagoval sdělením, že určité informace jsou dostupné na 
www.eppo.org. K dotazu na novelu EU předpisu o přípravcích sdělil tajemník PS, že 
problematiku odbor 17220 sleduje a vzhledem k posunu v přijetí předpisu bude 
problematika zařazena na podzimní jednání PS. Pokud se najde odborné pracoviště jako 
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garant odborné příručky ochrany rostlin v sektoru OKR, odbor 17220 navrhne její vydání 
do plánu MZe na r. 2010. 

 
4. Informace o současném stavu v odvětví 

Ing. Nachlinger – současná světová finanční krize se zatím na odbytu neprojevila, 
pravděpodobně jako důsledek snahy o zkrášlení bezprostředního okolí vlivem omezení 
cestování a trávení dovolené doma. Ing. Procházka (Svaz školkařů) – odvětví může 
charakterizovat obdobně jako Ing. Nachlinger s dodatkem, že tržby se přesunuly ze 
sektoru veřejných zakázek na sektor soukromníků. Ing. Koběluš (Svaz školkařů při OU 
ČR) – nejvíce materiálu se vyprodalo na podzim, některých hospodářsky méně 
významných druhů byl i nedostatek. Je zřetelný posun ke kategorii CAC materiálu, který 
nevyžaduje úřední certifikaci. V odvětví je nedostatek pracovních sil. J. Chládek (Svaz 
zahradnických center) – vzhledem k průběhu počasí byl evidentní posun v tržbách, ale 
k propadu nedošlo. Svaz se věnuje koordinaci v oblasti obchodu a zejména odbornému 
růstu členů. Ing. Dusbaba (AZS) informoval o úspěšné akci v PS P ČR. Ze strany 
poslanců byla zejména  oceněna skutečnost, že k diskusi byli přítomni vedoucí funkcionáři 
profesních svazů a rozsah vystavovaného materiálu, ze strany ASZ, že se zúčastnila 
prakticky všechna zahradnická (i příbuzná) odvětví. 
 
 

 
Zápis schválila:  Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru 17220 
 
Informaci zpracoval: Ing. Ivan Branžovský, CSc 
  
Přítomni: Ing. Eva Divišová, Ing. Martin Prudel, CSc, Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Ivan 
Branžovský, CSc, Ing. Jiří Dusbaba, Ing. Eva Dušková, CSc., Ing. Michal Hnízdil, Ing. Jiří 
Horák, Jiří Chládek, Ing. Václav Koběluš, PhD., Ing. Gabriela Křemenová, Ing. Jan Macura, 
Ing. Jiří Obdržálek, CSc., Ing. Jan Procházka, doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc., Ing. Jaroslav 
Vetýška, Ing. Rudolf Votruba, CSc. 
 
 
Přizvaní a hosté: Ing. Libor Ansorge (MZe 15122), Ing. Ivana Holá (MZe, 14112), Ing. 
Tomáš Letocha (ŠkS OU ČR), Ing. Zuzana Slavíková (SRS), Ing. Eliška Ševelová (ÚKZÚZ).  
 


