Systém musí být funkční
Přestože se musí hledat úspory v resortu zemědělství, systém státního dozoru i zkušebnictví musí zůstat
nadále funkční. Uvedl to Zdeněk Mach, který je pověřený řízením Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) na nedávném Dnu zemědělského zkušebnictví, který se konal v Lípě
u Havlíčkova Brodu, v souvislosti s plánovaným spojením ÚKZÚZ a Státní rostlinolékařské správy (SRS),
které by se mělo uskutečnit k počátku roku 2014.
Zuzana Fialová
České zemědělství je dnes závislé i na dotacích. Jejich vyplácení však také potřebuje dozor

a kontrolu, do které se zapojuje
i ÚKZÚZ. Na druhé straně bez
nových poznatků ve vztahu k půdě, hnojení, ochraně rostlin, krmivům, odrůdám a živočišné

produkci, které poskytuje zkušebnictví, resort nedosáhne konkurenceschopnosti, uvedl Mach
při zahájení odborného semináře
v Lípě s tím, že efektivita resortu

Zdeněk Mach, pověřený řízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (zprava), děkan Agronomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ladislav Zeman, děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů České zemědělské univerzity v Praze Pavel Tlustoš, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a ředitel
Výzkumného ústavu rostlinné výroby Pavel Čermák na semináři v Lípě u Havlíčkova Brodu Foto Zuzana Fialová

by se měla zvýšit a zjednodušit je
třeba jeho strukturu a hlavně ho
zlevnit. Připomněl, že ústav se
nachází v období, kdy hledá rozměr služeb pro české zemědělství. „S tímto jsme přistoupili také
před úkol, který nám zadal ministr zemědělství, a to sloučit
ÚKZÚZ se SRS,“ poznamenal.
František Kůst z ministerstva
zemědělství potvrdil, že ministerstvo připravuje změny v organizačních složkách, které pod
něj spadají. Sloučení ÚKZÚZ
a SRS prochází podle něj přípravnou fází, připravuje se legislativa, upřesňuje se jejich náplň
práce a zjišťují se názory nevládních organizací. „Samotný proces sloučení by neměl být závažnějším problémem, protože se
jedná o organizace, které mají
poměrně blízké zaměření,“ řekl.
Podle Kůsta by nemělo dojít
k narušení jejich činností, ať je
vykonávají pro státní správu nebo zemědělské podnikatele.
(Pokračování na str. 2)

Systém musí ...
(Dokončení ze str. 1)
Prezident Agrární komory ČR
Jan Veleba k transformaci těchto organizací uvedl, že spojení
SRS a ÚKZÚZ je třeba udělat
tak, aby nebyly poškozeny zájmy zemědělců. „Zkušebnictví
jasně potřebujeme, aby byly
ověřovány například vlastnosti
jednotlivých odrůd, je to důležité pro rostlinnou i živočišnou
výrobu i přímou výživu lidí. Státní zkušebnictví je nezastupitelné, nelze to jednoznačně nahradit firemními pokusy ani privatizací. Existuje tam nebezpečí, že
zmizí nestrannost,“ sdělil Veleba. To potvrdil i předseda Zemědělského svazu ČR Martin

Pýcha. „Musíme říct, že nestranné zemědělské zkušebnictví je velmi důležité a není možné nechat tuto věc na komerčních firmách, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je například
fakt, že pro srovnání vlastností
zemědělských plodin či jejich
zásobování živinami jsou třeba
dlouhé časové řady sledované
ve stacionárních pokusech a ty
už po desetiletí provozuje u nás
právě ÚKZÚZ,“ řekl. K restrukturalizaci dozorových organizací uvedl Pýcha, že Zemědělský
svaz ČR byla jednou z nevládních zemědělských organizací,
která iniciovala spojení ÚKZÚZ
se SRS, ale ne s tím, aby se

omezilo zemědělské zkušebnictví. „My si od toho slibujeme
hlavně snížení počtu kontrol,
administrativní zátěže zemědělců, protože to je jedna z věcí,
která je na vzestupné křivce. Se
vstupem do EU jsme v situaci,
kdy ze zemědělců jsou více
úředníci,“ prohlásil. Veleba se
rovněž vyjádřil k jiným aktuálním tématům restrukturalizace
organizací v resortu zemědělství. Komora podle Veleby chce,
aby nadále zůstala zachována
agenda Agentur pro zemědělství a venkov (AZV). „Je třeba si
uvědomit, že na AZV sedí lidé,
kteří tam dělají v některých případech desítky let a mají velmi
dobré vztahy a propojení se
zemědělskou praxí, a nechápu, proč by se to mělo rozbourat,“ konstatoval. Co se týká

vytvoření Státního pozemkového úřadu, komora považuje za
klíčové, aby i nadále byla možnost převodu prostředků z této
instituce do rozpočtu ministerstva zemědělství, jako tomu
bylo dosud.
Mach připomněl, že zemědělské zkušebnictví je tradičním
oborem, který založili naši
předkové pro ověřování a vyhodnocování nových poznatků
v zemědělství. Státní a zemské
struktury, které se organizačně
podílely na vzniku výzkumných
a zkušebních stanic, využívaly
tyto kapacity k regionálnímu
poradenství a také ke kontrole
falšování vstupů do zemědělství, jako jsou osiva, krmiva
a hnojiva, a tím byl postupně
založen základ státní odborné

zemědělské kontroly.

