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Úvodní slovo ministra

V těchto dnech uplynulo sto dní, kdy jsem ve funkci ministra zemědělství. 
Tedy období, které se tradičně považuje za dobu hájení. Já ho však od začátku 
takto nevnímal, právě naopak – považuji ho za období tvrdé práce. Musel jsem 
co nejrychleji naskočit do rozjetého vlaku a hledat například možnosti, jak ušetřit. 
Jedním z prvních kroků, který jsem po svém nástupu na ministerstvo udělal, byla 
kontrola hospodaření a pozastavení všech výběrových řízení nad půl milionu korun. 
Jako zemědělec i podnikatel vím, jak je důležité nejdříve zjistit pravý stav věcí 
a vědět, s čím mohu počítat. Přesvědčil jsem se, že ministerstvo funguje a pracuje 
převážně dobře. Přesto se našly oblasti, ve kterých by bylo možné lépe hospodařit 
a ušetřit naše i evropské peníze. Po důkladném prozkoumání jsem nechal zrušit 
podezřelé nebo předražené veřejné zakázky, uspořili jsme na externích právních 
a IT službách, ukončili jsme nevýhodné smlouvy na marketing. Několikrát jsem 
veřejně řekl, že je zbytečné využívat externí společnosti, když stejnou práci 
dokážou kvalitně odvést naši zaměstnanci. Tím vším jsme ušetřili státnímu 
rozpočtu asi tři sta milionů korun, i nadále chci vést rezort k dalším úsporám. 
Mým cílem je, chovat se jako dobrý hospodář, i když je obecně známo, že stát 
patří mezi hospodáře nejhorší. Proto budu usilovat, aby se s veřejnými penězi 
neplýtvalo, ale rozumně se využívaly. To je totiž znakem dobře fungující státní 
správy, která pracuje pro občany. 

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Úsek lesního hospodářství

Státní statistická služba Ministerstva zemědělství zpracovala 
a na svých webových stránkách zveřejnila výsledky statistických 
zjišťování z oblasti mlékárenství, lesnictví, myslivosti, výroby 

krmiv, zpracování drůbeže, ovoce a zeleniny, obchodu s obilo-
vinami a řepkou. 

V současné době jsou na stránkách Ministerstva kromě měsíč-
ních výsledků v mlékárenství a zpracování drůbeže zveřejněny 
výsledky ročního zjišťování o produkci průmyslových krmiv za 
rok 2013 a ročního výkazu o nákupu mléka, o výrobě a užití 
vybraných mlékárenských výrobků v roce 2013.  V květnu 
budou zveřejněny údaje o hospodaření v lesích za rok 2013, 
údaje o výrobě ovocných a zeleninových výrobků v roce 2013 
a bilance obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských 
subjektech v 1. čtvrtletí 2014.

Veškeré uvedené údaje je možné nalézt na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
statistika/zemedelstvi/.

Lesnické organizace zabývající se správou lesních majetků, 
hospodařením v lesích či lesnickou osvětou a lesnické školy 
budou již tradičně v druhém květnovém týdnu pořádat osvě-
tové a vzdělávací akce pro veřejnost. Týden lesů v České 
republice se koná od roku 2008, kdy pořádání osvětových akcí 
pro veřejnost odstartoval Evropský týden lesů. V rámci Týdne 
lesů se lesníci snaží zvyšovat zájem veřejnosti o les, udržitelné 
hospodaření, o ekosystém lesa, o dřevo jako obnovitelnou 
surovinu a další související oblasti.

Na řadě míst ČR připraví lesníci akce lesní pedagogiky. Cílem 
těchto aktivit je zprostředkovat veřejnosti, včetně dětí a mlá-
deže, interaktivní formou informace o lesnictví se všemi jeho 
funkcemi. Důraz bude kladen na propojení teoretických infor-
mací a znalostí s praxí, a to přímo v prostředí lesa.

Týden lesů 2014

Statistické výsledky zjišťování v sektoru zemědělství a lesnictví 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
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Současné přístupy k managementu informací uplatňované
Úsekem lesního hospodářství ve vztahu k poskytování údajů děl 
hospodářské úpravy lesů orgánům státní správy

Základní principy uplatňované Úsekem lesního hospodářství 
v obecné rovině vycházejí ze Směrnice o vybudování infrastruk-
tury prostorových dat v EU (tzv. INSPIRE), jenž má za cíl vytvořit 
vhodné podmínky pro poskytování a sdílení standardizovaných 
informací a jejich efektivního využití. Ve vztahu ke státní 
správě jde zejména o tyto principy:

• sběr dat provádět pouze jednou a spravovat je na takové 
úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji,

• umožnit prostorová data bezešvě kombinovat z různých 
zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi,

• data vytvářet na jedné úrovni státní správy a sdílet s jejími 
dalšími úrovněmi.

Uvedené principy jsou v praxi naplňovány webovou aplikací 
„datový sklad státní správy lesů“ prezentovanou na webu Mini-
sterstva zemědělství pro registrované uživatele ( https://portal.
mze.cz/ssl/app/uhul/ds_ssl/). Tato aplikace je Ústavem pro hos-
podářskou úpravu lesů vyvíjena od roku 2010 a prezentované 
údaje čerpá z „Informačního a datového centra“ (IDC), které 
obsahuje údaje schválených lesních hospodářských plánů a pře-
vzatých lesních hospodářských osnov, předaných ve výměnném 
formátu a zpracovaných dle informačního standardu lesního 
hospodářství. Tato aplikace orgánům státní správy lesů na všech 
úrovních umožňuje autorizovaný online přístup ke grafi ckým 
a numerickým informacím děl hospodářské úpravy lesů a jejich 
standardizované tisky. Díky této aplikaci mohou orgány státní 
správy přistupovat k centralizovaným datům z IDC odkudkoli 
a v reálném čase. Řešení pomocí bezplatné webové aplikace na
místo samostatných desktopových aplikací pracujících v režimu

off-line také zásadním způsobem snižuje softwarové a hard-
warové nároky na vybavenost jednotlivých orgánů státní 
správy, a tím poskytuje předpoklady pro celkovou úsporu 
nákladů vynakládaných na toto vybavení, ale také na správu 
a distribuci datových zdrojů. Aplikace kromě autorizovaného 
přístupu využívá další vysoce kvalitní bezpečnostní prvky 
ochrany srovnatelné např. se zabezpečením internetového 
bankovnictví, a tak spolu s věrnou zobrazovací schopností 
prezentace dat poskytuje orgánům státní správy plně zabezpe-
čený a garantovaný zdroj informací. Tato skutečnost je z naše-
ho pohledu velmi významná, neboť v současnosti je ve státní 
správě využíváno několik komerčních editačních a zobrazova-
cích systémů, které mají velké množství funkcionalit pro práci
s daty, ale při jejich používání není možné ze strany MZe ga- 
rantovat orgánům státní správy jakékoli záruky na věrnost 
obrazové i informační prezentace a bezpečnost zpracovávaných 
informací. Díky vysokým kvalitativním parametrům přijatého 
řešení bylo také možné uzavřít dohodu o poskytování dat mezi 
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a státním podnikem 
Lesy ČR, kterou se podařilo pro orgány státní správy obcí s roz-
šířenou působností zajistit potřebné informace z lesních ho-
spodářských plánů státního podniku, který se rozhodl zdrojová
data lesních hospodářských plánů již dále neposkytovat s odka-
zem na vlastní bezpečnostní politiku a nemožnost od 1. 1. 2011 
čerpat státní příspěvek na vyhotovení plánů v digitální podobě.

Je nám známo, že v minulých letech se vývoj aplikace neobešel 
bez komplikací, které se nejčastěji projevovaly nedostupností 
či výpadky aplikace, ale věříme, že přijatý model síťového 
sdílení informací se zabezpečeným přístupem je správný a v ko-
nečném důsledku povede k zefektivnění výkonu státní správy 
lesů na všech úrovních.

https://portal.mze.cz/ssl/app/uhul/ds_ssl/
https://portal.mze.cz/ssl/app/uhul/ds_ssl/
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Rok 2014 je pro Národní agenturu pro zemědělský výzkum 
(NAZV) velmi významný, protože uplynulo už 20 let od jejího 
vzniku. Byla založena v březnu 1994 jako součást Ústavu ze-
mědělských a potravinářských informací (ÚZPI) a její základní 
myšlenkou byla fi nanční podpora výzkumu. V létě 2003 bylo 
pracoviště NAZV přemístěno na Ministerstvo zemědělství , kde 
je součástí odboru výzkumu, vzdělávání poradenství a zajišťuje 
poskytování účelové podpory na projekty výzkumu a vývoje 
v rezortu zemědělství.

Prostřednictvím NAZV se každoročně vyhlašuje veřejná soutěž 
na projekty výzkumu a vývoje v agrárním sektoru zahrnujícím 
zemědělství, potravinářství, vodohospodářství, lesnictví a roz-
voj venkova. Do každé veřejné soutěže je vždy předkládáno 

v průměru 355 návrhů projektů. O výzkum v agrárním sektoru 
je velký zájem. Za 20 let činnosti bylo do NAZV podáno celkem 
5 694 návrhů projektů, přijato k fi nancování a řešení bylo celkem 
1 604 projektů. Velký počet podaných návrhů nemohl být řešen 
z kvůli nedostatku peněz. 

Od počátku je vyvíjena snaha o spolupráci výzkumných organi-
zací s praxí. Dnes mají výzkumné projekty značný počet výstupů 
do praxe a významné kvantifi kované přínosy pro příjemce 
podpory i pro uživatele výsledků. V roce 2011 se podařilo 
vytvořit postup pro vyjádření přínosů výsledků projektů. MZe 
je jediným poskytovatelem, který přínosy výsledků projektů 
požaduje a vyhodnocuje.

NAZV rovněž zajišťuje ve spolupráci s Českou akademií ze-
mědělských věd (ČAZV) tvorbu programů výzkumu v agrárním 
sektoru. V průběhu 20 let trvání NAZV bylo vyhlášeno celkem 
6 resortních programů výzkumu MZe, zatím poslední z nich je 
program aplikovaného výzkumu „Komplexní udržitelné systémy 
v zemědělství 2012-2018, KUS“. 

V současné době se připravuje nový resortní program výzkumu 
MZe „Země“, odpovídající aktuálním požadavkům na výzkum 
v ČR i v EU, který by měl začít v roce 2016.

NAZV je dobře zavedená mezi řešiteli projektů. Výzkum v ges-
ci MZe také pozitivně hodnotí Rada vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace. Je důležité zachovat a rozvíjet činnost NAZV, aby si 
MZe udrželo svou prestiž mezi poskytovateli účelových fi nanč-
ních prostředků i u odborné veřejnosti.

Dvacet let Národní agentury pro zemědělský výzkum

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

V prosinci roku 2013 Rada ministrů schválila nové znění pravidel 
Společné organizace trhu (SOT) EU pro období 2014-2020 v po-
době Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1308/2013. 
Nová pravidla vstoupila v platnost 1. 1. 2014, přičemž řada 
ustanovení bude v prvním roce fungovat v přechodném režimu.

Od ledna 2014 probíhala navazující jednání ohledně nařízení 
Evropské komise v přenesené pravomoci týkajících se reformy 
SOT (dále jen delegované akty). Balíček delegovaných aktů přijala 
Evropská komise 11. 3. 2014, čímž bylo zahájeno dvouměsíční 

období, během kterého může Evropský parlament a Rada texty 
prozkoumat a jednotlivé návrhy přijmout či zamítnout.

Návrhy delegovaných aktů zahrnují tyto oblasti: přímé platby, 
integrovaný administrativní a kontrolní systém, podpora soukro-
mého skladování, sektor ovoce a zeleniny, doprovodná opatření 
v rámci programu ovoce a zeleniny do škol, podpůrné programy 
v sektoru olivového oleje a stolních oliv, národní podpůrné 
programy v odvětví vína, podpora rozvoje venkova, platební 
agentury a ostatní orgány a výdaje na veřejnou intervenci.

Současná situace v pravidlech Společné organizace trhu
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V problematice společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty se delegované akty dotýkají zemědělství ČR konkrétně 
u těchto komodit:

• Mléko a mléčné výrobky (soukromé skladování nově na 
bázi dobrovolné podpory; na seznam způsobilých produk-
tů přidáno sušené odstředěné mléko a sýry s chráněným 
označením původu).

• Ovoce a zelenina (úprava pravidel pro schvalování organizací 
producentů; u programu Ovoce a zelenina do škol došlo 
k navýšení peněz a úpravě spolufi nancování).

• Víno (propagace na vnitřním trhu EU; rozšíření programu 
Restrukturalizace a obnova vinic; úprava pravidel pro novou 
výsadbu vinné révy a další).

Delegované akty schválil Evropský parlament při hlasování 
7. 4. 2014. Stanoviskem ČR bylo českým zástupcům doporučeno 
hlasovat pro jejich přijetí.

Novela nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů 
dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhů (SOT) se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Asociace FriedensBrot pod záštitou německého ministerstva 
zemědělství oslovila loni v únoru vybrané státy EU k účasti na 
projektu „Chléb míru“, jehož cílem je poukázat na symbolické 
spojení mezi udržením míru a podílu udržitelného zemědělství 
na blahobytu a spokojenosti obyvatelstva při příležitosti 25. vý-
ročí pádu Berlínské zdi a Železné opony. 

Od roku 2013 se ČR na tomto projektu podílí spolu s dal-
šími 11 státy EU. Více informací o průběhu celého projektu 
lze nalézt na webových stránkách: www.friedensbrot.eu
a na www.facebook.com/friedensbrot.

Změny v legislativě rostlinných komodit

Projekt „Chléb míru“

http://www.friedensbrot.eu
http://www.facebook.com/friedensbrot
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Dne 7. 4. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal, po 
předchozím schválení Poradou vedení MZe, Zásady, kterými se 
na základě § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování 
dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu 
a zemědělství pro rok 2014 (dále jen „Zásady“). Tyto Zásady 
jsou každoročně vydávány za účelem vymezení podmínek pro 
poskytování a čerpání dotací na udržování a využívání genetic-
kých zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů. Žadatelé o dotaci 
zde najdou postupy pro podávání žádostí, závazné termíny 
i potřebné formuláře.

Genetické zdroje jsou významnou součástí biologické diverzity 
a mají pro lidstvo mimořádnou hodnotu, neboť jsou využí-
vány jak tradičním zemědělstvím, konvenčním či moderním 
šlechtěním, tak i genovým inženýrstvím. Genetické zdroje jsou 
unikátním a nenahraditelným zdrojem genů pro další zlepšování 

biologického a hospodářského potenciálu produkčních orga-
nismů v zemědělství a v biotechnologiích. Patří sem příbuzné 
plané a volně žijící druhy a primitivní formy zemědělských 
plodin, hospodářských zvířat i mikroorganismů a drobných 
bezobratlých organismů, které se podílejí významně jak na 
vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně a jsou důleži-
tým zdrojem stability a kvality venkovského prostředí i krajiny. 
Česká republika se aktivně podílí na mezinárodních programech 
jak v rámci EU, tak také v rámci světové organizace pro výživu 
a zemědělství FAO a v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti 
(CBD), která je součástí právního řádu ČR.

Významné genetické zdroje v České republice jsou součástí 
Národního programu konzervace a využívání genetických 
zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výži-
vu a zemědělství, který Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na 
období 2012 – 2016.

Zásady pro poskytování dotací na udržování a využívání
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných
pro výživu a zemědělství

V současné době se Ministerstvo zemědělství zabývá stále 
častějšími dotazy, které se týkají pěstování rychle rostoucích 
dřevin (dále jen RRD). Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí 
je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování 
výsadby plantáží RRD.

Před samotnou výsadbou plantáže RRD je nutné požádat 
o povolení orgán ochrany přírody (OOP) místně příslušné 

obce s rozšířenou působností. Tato povinnost vychází ze zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Forma žádosti není 
zákonem stanovena, obecně však musí být ze žádosti zřejmé, kte-
rému subjektu je určena, kdo ji činí a co požaduje. Přijatá žádost 
by měla být objektivně posouzena na základě záměru, který je 
nutné k žádosti o pěstování přiložit. Informace o dalších podkla-
dech s žádostí souvisejících by měly být k dispozici na webových 
stránkách každého úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
u konkrétních pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. 
Při hodnocení žádosti se posuzuje zejména vhodnost lokality 
k pěstování RRD (konkrétního druhu) a výsledkem je rozhodnutí 
o povolení k pěstování, nebo zamítnutí žádosti.

Pokud je rozhodnutí o povolení pěstování kladné, dalším kro-
kem, který je třeba učinit před samotnou výsadbou plantáže, je 
změna kultury pozemku, na němž má být plantáž vysazena. Tento 
krok se týká pouze pozemků evidovaných v systému evidence 
půdy dle uživatelských vztahů – LPIS. Zde je nutné požádat 
na příslušném regionálním pracovišti Státního zemědělského 
a intervenčního fondu (www.szif.cz) o změnu kultury na kulturu 
„rychle rostoucí dřeviny - D“. Pro přesný postup této změny je 
doporučeno kontaktovat přímo příslušné regionální pracoviště.
Více informací na webových stránkách www.eagri.cz

Podmínky povolování výsadby plantáží RRD

http://www.szif.cz
http://www.eagri.cz
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• V říjnu 2011 proběhlo auditní šetření Evropské komise, 
které bylo zaměřeno na systémy správy, kontroly a sankcí 
opatření osy II PRV za roky podání žádostí 2009 a 2010.

• Bylo zjištěno 15 problémových bodů, z nichž se během kon-
zultací a bilaterálního jednání podařilo 14 uzavřít. Evropská 
komise vyhodnotila u jednoho bodu nesoulad s pravidly 
EU (ověření 100 % pozemků, na něž se vztahuje Agroen-
vironmentální opatření, během kontrol na místě) a zaslala 

v říjnu 2013 konečné vyjádření, ve kterém stanovila mož-
nou míru rizika pro fondy EU a výši fi nanční korekce na 
2,56 mil. EUR.

• Na základě dodatečných analýz a vysvětlení v rámci zaháje-
ného smírčího řízení  1. 4. 2014 Evropská komise uzavřela 
auditní šetření, přehodnotila udělenou sankci a od korekce 
zhruba 2,56 mil. EUR ustoupila.

Odbor environmentálních podpor PRV je gesčně zodpovědný 
za správnou implementaci Nitrátové směrnice, na jejímž zákla-
dě je dlouhodobě (od roku 2004 v ČR) řešena problematika 
difuzního znečištění vod dusičnany ze zemědělské produkce. 
V návaznosti na způsobu zemědělského hospodaření v oblas-
tech ohrožených znečištěním (ZOD) stanovený akčním plánem 
se dlouhodobě vyjednává se zástupci EK o jeho správnosti. 
V rámci probíhajícího Pilotního šetření (DG Envi) hájí ČR zájmy 
zemědělské veřejnosti a soulad národních předpisů s evrop-
skou legislativou. Vzhledem k závěrům posledního bilaterálního 
vyjednávání (26. 2. 2014) byl zahájen proces novelizace NV 
č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčního plánu, 
na jehož základě je směrnice v ČR implementována. Materiál je 
nyní ve vnějším připomínkovém řízení. Předpokládaná účinnost 
navržených změn je stanovena na 1. 7. 2014.

Požadavky podmíněnosti zaznamenávají pro letošní rok v menší 
míře některé úpravy. 

Novelou č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých pod-
por bylo upraveno přeřazení požadavků na ochranu podzemních 
vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných

požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je 
tedy zaveden GAEC 12. Tato úprava je provedena na základě 
změny evropské legislativy - zrušení směrnice na ochranu pod-
zemních vod – a pro zemědělské subjekty nepřináší žádné nové 
požadavky, které jsou i nadále stanoveny zejména § 39 vodního 
zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

Úspěšné uzavření auditní mise Evropské komise u osy II PRV

Nitrátová směrnice

Změny u požadavků kontrol podmíněnosti v přechodném období 
Společné zemědělské politiky v roce 2014

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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Další úpravou u požadavků podmíněnosti, na kterou bychom 
rádi upozornili, je změna terminologie v označení tzv. „široko-
řádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo u požadavku SMR 
4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty 
z pěstování na silně erozně ohrožených půdách a na mírně 
erozně ohrožených plochách je jejich pěstování podmíněno 
použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz 
„erozně nebezpečné“ plodiny.

Od letošního roku je také nutným požadavkem kontrol pod-
míněnosti včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství. 
Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky 
podmíněnosti (Cross Compliance), jejichž plněním je pro české 
zemědělce podmíněno poskytnutí požadované částky dotace 
v její plné výši, patří jen několik ustanovení na základě přílohy 
II nařízení Rady (ES) č. 73/2009 mezi povinné požadavky na 
hospodaření v rámci kontrol podmíněnosti pod označením SMR 
(Statutory management requirements) 6, 7 a 8. Za požadavky, 
jejichž dodržením jsou splněny podmínky podmíněnosti na 
evidenci a označování zvířat, jsou vybrány tyto nejdůležitější:

• registrace hospodářství v ústřední evidenci,

• vedení aktualizované evidence (stájový registr, registr prasat 
na hospodářství),

• evidence zvířat v ústřední evidenci (ÚE) včetně hlášení na-
rození, úhynu a přemístění zvířat na hospodářství v zákonné 
stanovené lhůtě,

• existence průvodního listu skotu,

• označení zvířat ušními známkami.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo od letošního roku o doplnění 
obsahu požadavků evidence zvířat v rámci kontrol podmíně-
nosti také o kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství 
a hodnocení opožděných hlášení.

Inspektor České plemenářské inspekce bude při kontrole na 
místě hodnotit soulad údajů z výpisu hlášení z ústřední evidence 
vedených od počátku roku do doby provádění kontroly vůči 
zjištění fyzicky přítomných zvířat na hospodářství a včasnost 
zaslání hlášení o pohybech zvířat, přičemž hlášení opožděná nad 
40 dnů budou posuzována jako závažnější.

Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl 
mezi doručením hlášení do ústřední evidence (v případě hlášení 
zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem, 
kdy ke změně došlo, je větší než 15 dní v případě chovů skotu, 

ovcí a koz. Tento postup ponechává určitý prostor pro zpož-
dění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů.

Do zjištění případného porušení nebudou zahrnuty údaje ve 
výpisu z ústřední evidence týkající se zvířat „na cestě“ (narozená 
mláďata nebo zvířata, přemístěná na hospodářství a splňující 
lhůtu pro nahlášení a zpracování), ani zvířata, která nebyla 
evidována z důvodu chybného hlášení, které není zaviněno 
chybou chovatele.

Pro bezproblémové plnění požadavků podmíněnosti v rámci 
evidence zvířat je chovatelům doporučováno vedení stájových 
registrů elektronickou formou (se schváleným softwarem) 
popř. přes Portál farmáře. Tento způsob zajistí jediným zápisem 
záznam události ve stájovém registru a jeho současné odeslání 
do ÚE, což může omezit výskyt chyb a zároveň vede ke zkrácení 
prodlevy zápisu události do ÚE.

Pro ověření konkrétní míry snížení požadované dotace při pří-
padném nedodržení požadavku na včasné hlášení narození zvířat, 
jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířat na hospodářství 
je pro zemědělce zaregistrované na Portálu farmáře, který je 
součástí webových stránek Ministerstva zemědělství eAGRI, 
připravena aplikace tzv. Simulátor kontrol podmíněnosti, která 
je dostupná v záložce Kontroly podmíněnosti tohoto Portálu.
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Na internetových stránkách eAGRI Ministerstva zemědělství 
bylo zveřejněno aktualizované znění publikace, která si klade 
za cíl poskytnout nejen zemědělské veřejnosti maximum in-
formací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na 
erozně ohrožených půdách, ale i praktické rady jak hospodařit 
v souladu se standardem GAEC 2. Poprvé byla příručka vydána 
v roce 2011. 

Nově je v příručce doplněna kapitola o větrné erozi a informace 
o protierozních opatřeních ve speciálních kulturách a v ekolo-
gickém zemědělství. Také je zde kapitola věnovaná postupu při 
výstavbě technických protierozních opatřeních. 

Cílem příručky je přinést především zemědělským subjektům 
relevantní informace k:

• hospodaření na pozemcích ohrožených vodní a větrnou 
erozí,

• možnostem, jak úspěšně implementovat a dodržovat stan-
dardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(GAEC),

• problematice vodní a větrné eroze, jejím příčinám, projevům 
a důsledkům,

• protierozním opatřením aplikovatelným v podmínkách ČR 
(nově včetně informací o protierozních opatřeních agro-
technického charakteru v ekologickém zemědělství (EZ) 
a protierozních opatřeních ve speciálních kulturách),

• možnostem postupů při výstavbě technických protierozních 
opatření,

• využití poradenských služeb při řešení problematiky vodní 
eroze,

• možnostem získání dalších informačních zdrojů k pro-
blematice vodní a větrné eroze a k ochraně před jejími 
nepříznivými účinky.

Snahou není analyzovat problematiku vodní a větrné eroze. 
Příručka má být především praktickým pomocníkem pro země-
dělce a farmáře, jak úspěšně využít vědecké poznatky o vodní 
a větrné erozi v boji proti jejím negativním účinkům. Cílem 
příručky je proto poskytnout stručný, jednoduchý, ale přitom 
komplexní soubor informací k této problematice.

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-pudy/eroze-pudy/prirucka-ochrany-proti-vodni-erozi-2014.html

Ministr Marian Jurečka schválil sazby pro přechodné vnitro-
státní podpory (TNA) pro rok 2013. Celkem půjde za žádosti 
podané v roce 2013 do českého zemědělství prostřednictvím 
plateb přechodné vnitrostátní podpory cca 67 milionů korun. 
Prostřednictvím TNA jsou podpořeny citlivé sektory chmele, 
brambor pro výrobu škrobu, přežvýkavců, krav bez tržní pro-
dukce mléka, zemědělské půdy, a ovcí a koz. 

Platby TNA jsou pokračováním plateb Top-Up a jsou plně hraze-
ny ze státního rozpočtu, přičemž jsou poskytovány k jednotné 
platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS).

Přehled sazeb dle jednotlivých sektorů

TNA 2013 Jednotka Sazba (Kč)

Zemědělská půda ha 247,78

Chmel ha 6 556,52

Bramborový škrob (decoupl.) t 2 208,92

Přežvýkavci VDJ 129,42

Ovce/kozy VDJ 94,43

KBTPM VDJ 190,92

V rámci reformované Společné zemědělské politiky na období 
2015 – 2020 je z obálky pro přímé platby vyčleněno 30 % na 
tzv. ozelenění, kdy zemědělec bude muset plnit podmínky 
diverzifi kace plodin, zachování trvalých travních porostů 
a ploch využívaných v ekologickém zájmu. V případě posledně 

jmenované povinnosti je členskému státu umožněno použít 
váhové a přepočítávací koefi cienty, nicméně u meziplodin 
a plodin, kde jsou koefi cienty nižší než jedna, je uvedené 
použití povinné. ČR v průběhu vyjednávání k delegovanému 
aktu pro přímé platby trvala na zvýšení koefi cientů především 

Stanovení sazeb TNA pro rok 2013

Úprava váhových koefi cientů u plodin vázajících dusík

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-pudy/eroze-pudy/prirucka-ochrany-proti-vodni-erozi-2014.html
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u plodin vázající dusík. Dne 2. dubna 2014 Evropská komise 
vydala prohlášení, ve kterém váhový koefi cient u N-vázajících 
plodin zvyšuje z 0,3 na 0,7. I s ohledem na tuto skutečnost 
a závazek daný Evropskou komisí, že dojde po prvním roce 

aplikace ozelenění k případné revizi, nedošlo ze strany Evrop-
ského parlamentu a Rady ke vznesení námitek k delegovaným 
aktům. Ty tedy automaticky vstoupí v platnost v první polovině 
května.

Evropská komise zveřejnila v březnu návrh na snížení přímých 
plateb (tzv. fi nanční disciplínu) ve výši 1,3 %. Navrhované sní-
žení se bude vztahovat na žádosti o přímé platby pro rok 2014.

Nástroj fi nanční disciplíny dle čl. 26 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 stanovuje lineární snížení 
částky přímých plateb zemědělců v případě, že hrozí překroče-
ní výdajového stropu pro 1. pilíř, tedy pro přímé platby, nebo 
je zde riziko krize v agrárním sektoru. Z této povinnosti jsou 
vyjmuti zemědělci s ročními přímými platbami nepřesahující 

2000 EUR. K první aplikaci tohoto nástroje došlo v loňském 
roce ve výši 2,45 %. Evropská komise využila této možnosti 
i v letošním roce, kdy do 31. března předložila Evropskému 
parlamentu a Radě předběžnou hodnotu míry úpravy ve výši 
1,3 %. Konečnou hodnotu EK představí v průběhu října, do 
1. prosince dojde k formálnímu schválení Radou. Dle čl. 8 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
jsou od uvedené povinnosti prozatím osvobozeny nejpozději 
přistoupivší státy do EU - Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko.

Finanční disciplína

Současný stav čerpání OP Rybářství:

• celková alokace OP Rybářství: 932,5 mil. Kč,

• předfi nancované Žádosti o platbu (ŽOP): 790 ŽOP ve výši 
636,9 mil. Kč (zhruba 68 % celkové alokace,

• aktuálně závazkované (po odečtení úspor): 1007 Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace ve výši 812,6 mil. Kč (zhruba 87 % 
celkové alokace).

Realokace fi nančních prostředků – v souvislosti s ukončením 
projektu „Ryba sladkých vod“ začala revize a realokace peněz 
z OP Rybářství z prioritní osy 3 na osu 2.

Výběrová komise - dne 25. 3. 2014 se uskutečnila výběrová 
komise pro projekty zaměřené na inovace v opatření 3.1. Spo-
lečné činnosti, záměru b) podpora spolupráce mezi vědeckými 
ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví 
rybářství.

Kontrola NKÚ č. 13/28 – Podpora rybářství v ČR podle Ope-
račního programu Rybářství 2007 – 2013: Dne 31. 3. 2014 na 7. 
zasedání Kolegia NKÚ Usnesení o odvolání v Kontrolní akci č. 
13/28 Podpora rybářství v České republice podle Operačního 

programu Rybářství 2007 – 2013 zamítlo odvolání MZe v plném 
rozsahu.  

Dne 14. 3. 2014 podepsal ministr Marian Jurečka novelu Pravidel 
části C, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
– došlo k novelizaci zákona a změně limitů pro Veřejné zakázky 
malého rozsahu, a tudíž jsme přistoupili ke změně pravidel.

Připravujeme Výroční zprávu o implementaci OP Rybářství za 
rok 2013.

OP Rybářství 2007 – 2013
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Evropský námořní a rybářský fond – dne 16. 4. 2014 schválil 
EP nařízení o ENRF. Po schválení Radou EU bude nařízení zve-
řejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Prováděcí nařízení 
k ENRF je připravováno v rámci Expertní skupiny pro delego-
vané a implementační akty.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu - schválen 
usnesením vlády ČR č. 132 ze dne 5. 3. 2014.

OP Rybářství – probíhá aktualizace návrhu OP Rybářství 2014 
– 2020. Vzhledem k nové šabloně pro operační program, která 
bude představena v březnu na expertní skupině, a vzhledem 
k změnám v konsolidované verzi nařízení ENRF, byla odeslána 

žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o předložení další 
verze OP až koncem dubna 2014.

OS OP Rybářství - se uskutečnila 11. 4. 2014. Předmětem jed-
nání byl zejména přepracovaný OP Rybářství 2014 – 2020 dle 
šablony, kterou Evropská komise představila na Expertní skupině 
k implementačním a delegovaným aktům ENRF v březnu 2014. 
Na základě zveřejnění konsolidovaného znění návrhu nařízení 
o ENRF a intervenční logiky Evropskou komisí byly v OP 
Rybářství provedeny zejména následující změny: 

1. Redefi nice Priorit Unie - v OP Rybářství bude podpora 
implementována v rámci Priority Unie 2 „Podpora envi-
ronmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné 
akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdro-
je“  a Priority Unie 5 „Podpora uvádění na trh a zpracování“.

2. Prioritizace a koncentrace podpory - v Prioritě Unie 2 je 
podpora zejména soustředěna do Investic do akvakultury, 
Inovací, Podpory nových chovatelů a Vysazování úhoře říč-
ního. V prioritě Unie 5 jsou soustředěna opatření související 
s uváděním produktů na trh, jejich zpracováním, zakládáním 
organizace producentů a vytvářením plánů produkce.

OP Rybářství – příprava nového období 2014 – 2020

p y

V dubnu 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován následující právní 
předpis připravovaný Ministerstvem zemědělství:

Vyhláška č. 73/2014 Sb., o požadavcích na národní referenční 
laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených 
zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu země-
dělském (pozn.: účinnost předpisu od 29. 4. 2014)

Nová právní úprava upravuje požadavky na materiální a perso-
nální vybavení národních referenčních laboratoří a referenčních 
laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti. 

Dosavadní právní úpravu představovaly vyhláška č. 528/2004 Sb., 
o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční 
laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústřed-
ním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a vyhláška 

č. 204/2012 Sb., o technických požadavcích pro pověření refe-
renční laboratoře.

Novinky v legislativě

Správní úsek
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Na  základě usnesení vlády č. 838 z 14. 11. 2012 byly v roce 
2013 uzavřeny mezi Ministerstvem zemědělství a městem 
Opava  smlouvy o bezúplatném převodu administrativního 
objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava-Město ve vlastnictví 
ČR a příslušnosti hospodařit Ministerstva zemědělství městu 
Opava a bezúplatném nabytí administrativního objektu Krnovská 
č.p. 2861 Opava-Předměstí z vlastnictví města Opava do vlast-
nictví ČR a příslušnosti hospodařit Ministerstva zemědělství. 

Dislokací složek resortu zemědělství umístěných v budově 
Horní náměstí č. p. 103 do budovy Krnovská ul. č. p. 2861, jež 
je součástí administrativního centra na Krnovské ulici v Opavě, 
bylo zajištěno soustředění institucí resortu v jednom místě 

dostupném pro širokou veřejnost. K  1. 4. 2014 bylo ukončeno 
přemístění zbývajících složek resortu tak, aby v budově mohlo 
sídlit MZe – Krajská agentura pro zemědělství a venkov Morav-
skoslezský kraj a referát správy budov, dále Státní pozemkový 
úřad, Státní zemědělský intervenční fond, Ústav zemědělských 
a ekonomických informací, Regionální komora Ostravsko, 
Okresní agrární komora pro okresy Opava a Ostrava a Země-
dělský svaz České republiky – územní organizace Opava. 

Došlo tak po sedmi letech k realizaci konečné fáze optimalizace 
rozmístění veřejné a státní správy na území Opavy a její centra-
lizaci v administrativním centru v bývalých Vajdových kasárnách 
na Krnovské ulici v Opavě.

Konečná fáze optimalizace rozmístění veřejné správy
na území města Opava

Obě tyto vyhlášky jsou novou vyhláškou zrušeny. Jde tedy 
o technickou změnu, kdy úprava obsažená ve dvou prováděcích 
právních předpisech, je v návaznosti na sloučení Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se Státní rost-
linolékařskou správou (zákon č. 279/2013 Sb.) nově upravena 

v jednom prováděcím právním předpisu. Dochází také k výraz-
nému zjednodušení právní úpravy, a to v souvislosti s přijetím 
přímo použitelných předpisů EU upravující některé požadavky 
týkající se upravované problematiky.

V dubnu projednala vláda ČR dva materiály týkající se pro-
tipovodňových opatření. Každoroční Informaci o realizaci 
protipovodňových opatření v ČR za rok 2013 zpracovává 
Ministerstvo zemědělství od roku 2008 a předkládá vždy do 
30. 4. Poslanecké sněmovně PČR. Plní tak usnesení vlády č. 496 
z 10. 5. 2006. Letošní, v pořadí již sedmá informace o realizaci 
protipovodňových opatřeních v gesci MZe za rok 2013, byla 
přijata 9. 4. 2014 usnesením č. 228 a zaslána do Poslanecké 
sněmovny.

Vláda v dubnu dvakrát jednala o protipovodňových opatřeních

Úsek vodního hospodářství

Dne 16. 4. 2014 přijala vláda usnesením č. 251 „Zabezpečení 
fi nančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke 
snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy 
s využitím přírodě blízkých opatření“. Na základě detailních 
rozborů došlo k úpravám opatření, které vedou k významné-
mu snížení odhadovaných nákladů z 9,5 mld. Kč na 6,6 mld. Kč 

(bez DPH). Harmonogram stanoví, že příprava stavby nádrže 
v Nových Heřminovech, která je nejsledovanější součástí 
budovaného systému, bude ukončena roku 2017 a výstavba 
nádrže s uvedením do provozu proběhne v letech 2018 až 
2023. Zpráva konstatuje, že v letech 2009 až 2013, kdy probíhá 
majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků a nemovitostí 
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Ve Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období dalších 
šesti let se konstatuje, že „základním cílem České republiky 
v oblasti výživy je podpora správného stravování obyvatelstva 
prostřednictvím zdravotní výchovy a osvěty mezi spotřebiteli“. 
Ministerstvo zemědělství soustavně podporuje aktivity zvyšující 
znalosti široké veřejnosti o hygieně a manipulaci s potravinami, 
správné výživě jako nedílné součásti zdravého životního stylu 
a prevence chronických neinfekčních onemocnění. Děje se tak 
prostřednictvím Informačního centra bezpečnosti potravin, 
které pro tuto činnost využívá jak tradičních forem (projekty 
podpory zdraví, tisk informačních letáků, populárně naučné 
přednášky, články v tisku apod.), tak i dalších prostředků. 

Jedním z nich je vyhlášení výtvarné soutěže Víš, co jíš? Zdravě 
a s chutí určené dětem z přípravných a prvních až třetích tříd 
základních škol.   

Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých 
a chutných potravin očima dětí. Soutěžící by ve svých dílech měli 
zachytit potraviny, které považují za prospěšné zdraví, které mají 
rádi a považují za chutné.

Zadání soutěže tak refl ektuje potřebu získat zpětnou vazbu 
o názorech a pohledu nejmladší české generace na zdravé 
potraviny.

Soutěž měla uzávěrku 15. 5. 2014 a byla vyhlášena pro jednotlivce, odměněny však budou i třídní kolektivy výherců. Hodnotné
ceny, kterými jsou horské kolo, koloběžka a různé sportovní náčiní, byly zvoleny jako motivační, protože i aktivní pohyb 
a sportování jsou součástí zdravého životního stylu.

SOUTĚŽ VÍŠ, CO JÍŠ? ZDRAVĚ A S CHUTÍ

v Nových Heřminovech a dalších katastrálních územích pro 
stavbu nádrže, se podařilo zajistit převod či výkup nemovitostí 
u 92 % plochy budoucí zátopy. 

Vzhledem k citlivosti tématu představitelé MZe průběžně na-
vštěvují dotčené lokality a účastní se jednání spolu s investorem 
s. p. Povodí Odry s obyvateli obce Nové Heřminovy, z nichž 
někteří se staví proti stavbě nádrže. Ministerstvo zemědělství 
považuje za důležité vysvětlovat význam stavby a její přínosy 
jak pro ochranu obyvatelstva pod nádrží, tak pro rozvoj celé 
oblasti lesa.
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