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Úvodní slovo ministra

Farma Zdeňka, která leží v nejvýchodnějším cípu Olomouckého kraje v obci 
Poruba u Hustopečí nad Bečvou, se stala místem prvních letošních Farmářských 
slavností. Již čtvrtým rokem je pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s Asociací soukromého zemědělství a podle ohlasů a návštěvnosti je zřejmé, že je 
o ně zájem. Věřím, že to není jen proto, že si lidé mohou přímo u farmářů nakoupit 
například čerstvou zeleninu, drůbež, králičí maso, syrové mléko a mléčné výrobky 
či živé ryby. Myslím si, že je to i proto, že rodiny s dětmi, kterým jsou především 
Farmářské slavnosti určené, mají výjimečnou možnost vidět domácí hospodářství 
a alespoň jeden den sledovat, jak funguje. Poznat rodinné hospodaření a život 
na venkově je pak pro většinu malých, ale i dospělých návštěvníků zážitek. Jsou 
to právě farmářské rodiny, které v poslední době vytvářejí a výrazně zlepšují 
povědomí o českém venkovu i českých potravinách. Rostoucí zájem lidí o lokální 
a čerstvé produkty společně s rozvojem nových forem přímého prodeje, jako 
je prodej ze dvora, farmářské trhy, systém bedýnek nebo farmářských prodejen 
ve velkých městech, svědčí o tom, že jsme na dobré cestě.

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

Úsek lesního hospodářství

Sekce informačních a komunikačních technologií dokončuje 
v rámci IOP 7 důležité změny systému LPIS. Primárně jde 
o změnu chování systému a práci s ním. Systémový zásah do 

LPIS zrychlí klíčové funkce a zmodernizuje uživatelské roz-
hraní. V neposlední řadě integrace s registrem RÚIAN povede 
k aktuálnějšímu náhledu z hlediska katastru.

Tato právní úprava, účinná od 1. 7. 2014, umožňuje používat po 
udělení výjimky příslušným orgánem Policie ČR zaměřovače 
(noktovizory) pro bezpečný lov zvěře v noci. Současně je po 
terminologické stránce uvedeno do souladu znění zákona 
o myslivosti se zákonem o zbraních, a to zavedením pojmu 
„zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů“. 
Cílem je umožnit lovcům využít těchto prostředků pro co 
nejbezpečnější rozpoznání zvěře za snížené viditelnosti, 
usnadnit přesné umístění smrtící rány, která tak sníží 
pravděpodobnost utrpení poraněné zvěře. V neposlední řadě 
také umožní zvýšení efektivity lovu především těch druhů, 
které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, 
a které projevují svou aktivitu převážně v nočních hodinách.

Defi nice tohoto zařízení není v zákoně o zbraních, ani v jiném
právním předpisu, jde o optoelektronické zaměřovací zaří- 
zení, které tvoří jediný konstrukční celek, a již z výroby je 
konstruované pro montáž na zbraň nebo použití společně se 
zbraní a umožňuje současně noktovizi (noční vidění) i zamíření 
zbraně (zaměřovací osnova či jiný zaměřovací prvek). Pokud 
toto zařízení splňuje všechny výše uvedené podmínky, jde 
o zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizoru ve 
smyslu zákona o zbraních, tedy o zakázaný doplněk zbraně, 
pro jehož nabytí do vlastnictví a držení je nutné být držitelem 

výjimky udělené příslušným útvarem policie. Pokud jde o jiné 
funkční principy přístrojů pro noční vidění, než je noktovizor 
(např. termovizní či CCD kamera), uvedená ustanovení zákona 
o zbraních se na ně nevztahují.

Pro udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení a nošení 
zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizorů 
je rozhodující, aby byl žadatel držitelem platného zbrojního 
průkazu a platného loveckého lístku.

Aktuálně předložená Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 
ČR obsahuje data a informace vztažené k roku 2013. V plném 
znění bude Zpráva k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva. Z obsahu Zprávy vybíráme následující informace:

Výměra lesů v ČR trvale roste, v roce 2013 se plocha 
lesních pozemků meziročně zvýšila o 1 842 ha na celkových 
2 663 731 ha. V rámci druhové skladby lesů se postupně zvy-
šuje podíl listnatých dřevin, zejména dubu a buku. Zastoupení 

Novela zákona o zbraních má přispět k bezpečnosti nočního lovu

Aktuální informace o stavu lesa a lesního hospodářství

Změny systému LPIS
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jehličnatých dřevin se nadále snižuje, např. plocha smrku 
poklesla oproti roku 2000 o 69 614 ha. 

V České republice bylo ve sledovaném období vytěženo celkem 
15,331 mil. m3 surového dříví, za stejnou dobu v lesích přirostlo 
21,7 mil. m3 dřeva. Těžbou bylo využito pouze 71 % celkového 
běžného přírůstu. Z těchto a dalších údajů je patrné, že těžba 
dřeva je dlouhodobě udržitelná a celkové zásoby dřeva v lesích 
se dlouhodobě zvyšují, aktuálně na 687,2 mil. m3.

Ekonomická situace vlastníků lesa se po významném 
propadu hospodářského výsledku v letech 2006 - 2009 
postupně zlepšuje. Nejlepšího hospodářského výsledku (za 
lesnickou činnost bez poskytnutých příspěvků a dotací) bylo 
dosaženo v lesích soukromých (4 008 Kč/ha lesa), potom 
v lesích ve vlastnictví státu (3 822 Kč/ha lesa) a nejméně 
v lesích ve vlastnictví měst a obcí (2 881 Kč/ha lesa). Zlepšení 
ekonomické situace vlastníků lesů bylo ovlivněno zejména 
trvalou poptávkou po surovém dříví, a to i přes výrazný nárůst 
průměrných cen u rozhodujících sortimentů surového dříví. 
V lesnických činnostech bylo zaměstnáno celkem 13 339 osob, 
průměrná mzda zaměstnanců činila 23 628 Kč.

Lesy jsou rovněž významnou součástí chráněných území, 
stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Lesnatost na těchto územích 
činí 57,6 %. Mezi chráněná územní s vyšší lesnatostí patří 
především národní parky a národní přírodní rezervace. Do 
zvláště chráněných území spadá 28,2 % výměry všech lesů 
v zemi. Lesní ekosystémy jsou předmětem ochrany také v rámci 
soustavy chráněných území evropského významu NATURA 
2000, konkrétně 16 typů lesních přírodních stanovišť 
s výměrou 256 617 ha, což představuje cca 32,6 % rozlohy 
území evropsky významných lokalit a zhruba 10 % výměry 
všech lesů v České republice.

Pokles počtu žáků vlivem nepříznivého demografi ckého vývoje 
spolu s nedostatečným zájmem o studium zemědělských oborů 
a s nevyhovující věkovou strukturou zaměstnanců pracujících 
v zemědělství má podle analýzy Ministerstva zemědělství 
a Agrární komory za následek nedostatek kvalifi kovaných 
odborníků. Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou 
absolventů, kteří nastupují do provozu.

Pro zajištění dostatečného počtu kvalifi kovaných pracovníků 
a zabezpečení konkurenceschopnosti našeho rezortu je 
nezbytné zajistit dostupnou nabídku oborové vzdělávací 
struktury pro zemědělské, potravinářské a lesnické obory 
v daných regionech a rovněž podpořit motivaci žáků končících 
základní školu k volbě oborů poptávaných zemědělskými 
zaměstnavateli.

Možnosti zlepšení současného stavu vidí MZe v podpoře 
středního a vysokoškolského odborného vzdělání. Jednou 
z možností podpory zemědělských oborů je zavedení fi nanční 
podpory žáků a studentů, kteří nastoupí do praxí požadovaných 
oborů, prostřednictvím státních nebo podnikových stipendií. 
Je rovněž nezbytné se věnovat pravidelnému odbornému 
vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti 
inovací a zavádění nových poznatků vědy a výzkumu do 
praxe. MZe iniciuje spolupráci vysokých škol a výzkumných 
institucí se středními odbornými školami v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Nepostradatelnou součástí 
vzdělávacího procesu je zabezpečení kvalitní odborné praxe 
pro žáky a studenty v moderních, technologicky vybavených 
zemědělských podnicích. Tato spolupráce je podporována 
národním dotačním programem MZe a je velice kladně 

Kvalifi kovaná pracovní síla je nezbytná pro konkurenceschopnost
sektoru zemědělství

Úsek komodit, výzkumu a poradenství
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hodnocena ze strany zaměstnavatelů a škol. Další motivací 
podniků poskytujících praxi žákům a studentům je možnost 
od 1. 1. 2014 uplatnit odpočet z daňové povinnosti. Velmi 
významná je též podpora zájmových aktivit v oblasti vztahu 
k přírodě v období předškolního a školního vzdělávání, která 
může pozitivně ovlivnit volbu budoucího povolání. Značný 
význam přikládáme mediální popularizaci zemědělských oborů 
uplatnitelných na trhu práce. 

MZe úzce spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) na koncepčních materiálech týkající 
se vzdělávání. Jedním z prioritních bodů v současné době je 
aktuální zpracování predikce požadavku trhu práce na potřebu 
absolventů jednotlivých oborů. Záměrem MŠMT je na základě 
výsledků této předpovědi zajistit dostatečnou strukturu 
a kapacitu požadovaných oborů na trhu práce, které budou 
podporovány pro zajištění požadovaného počtu absolventů. 
Pro získání podkladů k zjištění potřeb rezortně kvalifi kovaných 

pracovních sil plánuje MZe spolupracovat se zaměstnavateli 
prostřednictvím neziskových nevládních organizací.

V současném období probíhají pracovní jednání mezi Minis-
terstvem zemědělství a nevládními organizacemi. Tématem 
jednání je budoucí podoba národní legislativy organizace trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky po ukončení režimu mléčných 
kvót, tzn. po 31. 3. 2015.

Evropská komise zavedla nově statut prvního kupujícího spolu 
s jeho oznamovacími povinnostmi, které vyplývají z nařízení 
Evropského parlamentu a rady č. 1308/2013. Od 1. dubna 

2015 budou první kupující vykazovat Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu množství mléka, které jim bylo každý 
měsíc dodáno. Prvním kupujícím se pro účely nařízení 
parlamentu a rady č. 1308/2013 a připravovaného nařízení 
vlády ČR rozumí první odběratel, na něhož bylo převedeno 
vlastnictví syrového mléka od producenta, a který nakupuje 
mléko od producentů za účelem:

a) jeho odběru, balení, skladování, chlazení nebo zpracování, 
včetně smluvního provádění této činnosti

b) jeho prodeje jednomu nebo více podnikům, které ošetřují 
nebo zpracovávají mléko či jiné mléčné výrobky.

Nadále budou moci producenti mléka požádat o uznání 
organizací producentů či jejich sdružení a vyjednávat o objemech 
mléka nad rámec běžných ustanovení o volné hospodářské 
soutěži. Cílem je podpořit silnou vyjednávací pozici producentů 
mléka, transparentnost a lepší informovanost.

Vzhledem k tomu, že jde o významnou legislativní změnu 
spojenou s registrací nových subjektů, se systémem evidence 
a výkaznictví produkce syrového mléka po ukončení mléčných 
kvót, je snahou odboru živočišných komodit zajistit včas do-
stupné informace všem producentům a odběratelům mléka.

Aktuální situace ve Společné organizaci trhu s mlékem 
a mléčnými výrobky v ČR
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Problematika plýtvání s potravinami se stále více dostává do 
popředí diskuzí jak u nás, tak i na nejrůznějších mezinárodních 
setkáních. Podle odhadů Evropské komise se v EU každoročně 
vyplýtvá 90 milionů tun potravin. Komise si dala za cíl snížit 
objem potravinového odpadu v EU do konce roku 2020 o 50 %.

Letos v květnu se na MZe setkali zástupci některých 
ministerstev a neziskových organizací s cílem domluvit se na 
úzké spolupráci týkající se problematiky plýtvání potravinami 

a potravinového odpadu. Jedním ze závěrů schůzky bylo i shrnutí 
této problematiky na webové rozhraní portálu www.eagri.cz.

Na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/plytvani-
potravinami.html lze nyní nalézt důležité odkazy, které s touto 
problematikou souvisejí. Jednak jsou to odkazy na vládní 
organizace, nevládní organizace a jednak na nedávný průzkum 
Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR 
„Občané o způsobu zacházení s potravinami“.

Plýtvání potravinami a potravinový odpad

V nově připravovaném programovém období 2014 - 2020 
budou jednu z klíčových rolí v růstu udržitelného zemědělství 
a v rozvoji venkovského prostoru hrát výzkum a inovace. Mezi 
významné nástroje, které umožní zrychlený transfer výstupů 
vědy a výzkum do praxe je možno zařadit vznikající síť evrop-
ského inovačního partnerství (EIP).

Stávající situační analýzy ukazují, že:

• vazby mezi výzkumem a praxí nejsou dostatečně navázány, 
pracovníci v praxi mají často konzervativní přístup k ino-
vacím, preferují používání zastaralých, ale pro ně známých 
technologií a nejsou ochotni měnit stávající výrobní struk-
turu svého podniku                                                                                            

• podniky zemědělsko-potravinářského komplexu nedosta-
tečně zavádějí nabízející se výsledky našeho zahraničního 
výzkumu, což má za následek nižší konkurenceschopnost 
na evropských i světových trzích

•  velké společnosti, které vyvíjejí aktivitu v oblasti zavádění 
inovačních postupů, často podceňují vhodné formy spolu-
práce na národní i mezinárodní úrovni, při kterých by došlo 
k maximálnímu využití těchto konkrétních inovací

• v PRV 2007 - 2013 bylo realizováno několik desítek ino-
vativních projektů v rámci OSY I, nicméně pro optimální 
rozvoj našeho zemědělství a potravinářského průmyslu by 
byla třeba daleko větší četnost takto zacílených projektů.

Plánované cíle EIP v novém programu:

• vyvolání zájmu o aktivní využívání konkrétních výstupů vědy 
a výzkumu ze strany potenciálních uživatelů v praxi

• podnícení zájmu pracovníků z praxe o spolupráci s vědec-
kovýzkumnou základnou při řešení konkrétních praktických 
problémů 

• koordinace při investování do pilotních a demonstračních 
projektů

Nezbytnou podmínkou pro efektivní fungování EIP je aktivní 
spolupráce, partnerství a komunikace mezi všemi potenciální-
mi aktéry tohoto inovačního modelu v rámci tzv. operačních 
skupin. 

Jak bude EIP konkrétně začleněno do PRV 2014 - 2020:

• bude podporováno zřizování a fungování operačních skupin 
v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

• operační skupiny budou zahrnuty do podpory v rámci 
opatření Spolupráce

• šíření výsledků práce operačních skupin bude zajišťováno 
prostřednictvím sítě EIP a Celostátní sítí pro venkov

• nezbytným prvkem k sestavení operačních skupin bude tzv. 
broker.

  

Evropské inovační partnerství – nová aktivita v PRV 2014-2020

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU

http://www.eagri.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/plytvani-potravinami.html
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/plytvani-potravinami.html
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/plytvani-potravinami.html
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V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov byl zajištěn na 
brněnském veletrhu TECHAGRO 2014 odborný seminář, 
jehož účastníkům byly představeny prezentace zaměřené na 
EIP, na formy spolupráce. Získali také informace k některým 
inovativním projektům, jež byly podpořené ze stávajícího 
PRV 2007 - 2013. Bližší informace k akci (včetně prezentací 
a informačního materiálu) naleznou zájemci na portálu MZe 
v části Venkov/Krátké zprávy a články).  

Workshop „Vytváření operačních skupin v rámci 
Programů rozvoje venkova“

Další významná aktivita zaměřená na EIP proběhla začátkem 
května 2014 v Praze a organizačně ji zajišťovali zástupci EK 
a pracovníci ŘO PRV z České republiky. Workshopu s názvem 
„Vytváření operačních skupin v rámci Programů rozvoje ven-
kova“ se zúčastnilo zhruba 80 zájemců z ČR, Velké Británie, 
Nizozemska, Irska, Bulharska a Slovenska. 

Účastníci setkání diskutovali o možných formách a postupech 
zakládání operačních skupin v rámci nového programového 
období, vyměňovali si zkušenosti s dosavadními formami 
spolupráce v PRV (což je v řadě případů vhodný „zárodek“ 
a přínosná zkušenost pro nastavení budoucí formy EIP v dané 
zemi) a prezentovali zajímavé inovativní projekty ze svých ma-
teřských zemí.  Byla představena činnost kanceláře EIP-AGRI 
Service Point, která na evropské úrovni zajišťuje informace 
a pomoc zaměřenou na vytváření sítě EIP v evropských zemích.

V druhé části programu workshopu se zástupci jednotlivých 
států rozdělili do pracovních skupin, v rámci kterých diskuto-
vali o tom, co je v daném státu pro vznik operačních skupin 
klíčové, jaké konkrétní kroky bude třeba podniknout, jaké 
skupiny osob bude vhodné oslovit a jakou formou atd. Na 
závěr workshopu se zástupci všech pracovních skupin opět 
sešli „u jednoho stolu“ a v rámci plenárního jednání představili 
výstupy z jednotlivých zemí. 

Podrobné informace k akci naleznou zájemci na :
http://eip.jusbox.eu/20140507Prague/

Dne 20. 5. 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie 
zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 508/2014 z 15. 5. 2014 o Evropském námořním a rybářském 
fondu. V platnost vstoupilo 21. 5. 2014.  

Alokace pro ČR z Evropského námořního a rybářského fondu:
Evropská komise rozdělila fi nanční prostředky vyčleněné pro 
Evropský námořní a rybářský fond na období let 2014 - 2020. 
Z celkové částky více než 5,7 miliardy EUR pro všechny členské 
státy EU půjde do České republiky 31 108 015 EUR.

Peníze přidělené ČR budou rozděleny na udržitelný roz-
voj akvakultury, na zpracování ryb a uvádění na trh ve výši 
28 455 000 EUR, na kontrolu a vynucování v částce 700 000 EUR
a na sběr dat 1 953 015 EUR. Kontrola a vynucování a sběr 
dat jsou v Evropském námořním a rybářském fondu zařazeny 
nově. Zaměřují se na podporu realizace reformované Společné 
rybářské politiky všemi členskými státy Unie.

Částka přidělená na udržitelný rozvoj akvakultury je srovna-
telná s objemem peněz vyčleněným Evropským rybářským 
fondem na léta 2007 - 2013 a dokonce tuto částku překročila. 

Nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu

http://eip.jusbox.eu/20140507Prague/
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Připravovaný operační program podpoří především inovace, 
produktivní investice do rybochovných zařízení s cílem posílení 
konkurenceschopnosti akvakultury, dále investice do recir-
kulačních akvakulturních systémů s cílem zvýšení produkce 

sladkovodních ryb v ČR, ale také vstup začínajících rybářů do 
odvětví akvakultury nebo vysazování úhoře říčního do řeky 
Labe a řeky Odry. Podpořeno bude rovněž zpracování ryb 
a jejich uvádění na trh.

Hlavním cílem novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb. je provést 
úpravu akčního programu (tj. opatření ve zranitelných ob-
lastech dusíkem, která jsou povinná pro všechny zemědělce 
v těchto oblastech hospodařících) od hospodářského roku 
2014 – 2015. Návrh novely je tak naplněním reakce ČR na 
žádost o informace týkající se uplatňování právních předpisů 
EU v České republice (směrnice o dusičnanech) – PILOT EU 
(č. 4549/13/ENVI). PILOT EU je fl exibilní a neformální řízení 
Komise EU, které slouží k objasnění nebo řešení situací, u nichž 
Komise EU shledává možné porušení unijního práva ze strany 
členského státu. Součástí návrhu je rovněž nezbytná související 
legislativně technická úprava nařízení vlády č. 479/2009 Sb., 

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých podpor, ve znění pozdějších předpisů. 

Změny se týkají zejména období zákazu hnojení (prodloužení 
v jarním období), zrušení odkladu pro splnění požadavků na 
skladovací kapacity pro podniky nově zařazené do zranitelných 
oblastí, navýšení skladovacích kapacit na hnojůvku, rozšíření 
seznamu plodin v tabulce limitů hnojení, zavedení omezení 
hnojení na strmých pozemcích na travních porostech či úprava 
podmínek aplikace hnojiv za nepříznivých půdních podmínek. 
Materiál 16. 6. 2014 schválila Vláda ČR. Účinnost navržených 
změn je stanovena na 1. 7. 2014.

Možnost podat žádost o prodloužení měli minulý rok žadatelé, 
kterým závazek končil k 31. 12. 2013, respektive 31. 3. 2014 
v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodin. Možnost pro-
dlužovat závazek se netýkal titulu Zatravňování orné půdy, který 
byl nadále pětiletý. Žádosti o prodloužení bylo možné podat 
do 15. 11. loňského roku. Tuto možnost využilo více než 90 %
ze 7,5 tisíce žadatelů, kteří mohli žádosti o prodloužení podat.

Prodloužení se vztahovalo na poslední právoplatné zařazení 
do agroenvironmentálních opatření (AEO). Jelikož se na 
prodloužený závazek v AEO pohlíží jako na kontinuální 
období, je důležité, aby měl žadatel dotčené půdní bloky
registrovány do 31. 12. 2014, respektive do 31. 3. 2015 
v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodin. V opač-
ném případě se žadatel vystavuje riziku sankce a navráce-
ní poměrné části dotace za celé období trvání závazku.

Pro žadatele v prodlouženém období roku 2014 je zave-
den nový pardonovaný důvod snížení zařazené plochy 
„z důvodu ukončení AEO v prodlouženém období“, 
a to až do výše 29 % původně zařazené plochy. Tento 
pardonovaný důvod lze aplikovat pouze na žádosti 
vztahující se k roku 2014, nelze jej využít zpětně.

S ohledem na prodloužení závazků byl zaveden další par-
donovaný důvod. V případě snížení zařazené výměry z důvodu 

restituce nebo majetkového vypořádání s církvemi a nábožen-
skými společnostmi žadatel dokládá:

• dohodu mezi osobou oprávněnou a osobou povinnou dle 
zákona č. 428/2012 Sb., která je schválena pozemkovým 
úřadem, popřípadě rozhodnutí pozemkového úřadu

• potvrzení SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS, z kterého 
bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená vydaná po-
zemková parcela

• srovnávací tabulku půdních bloků a parcel.

Problematika bude řešena ze strany Státního pozemkového 
úřadu formou uzavírání dohod o užívání pozemku.

Implementace nitrátové směrnice novelou NV č. 262/2012 Sb.

Prodlužování závazků v Agroenvironmentálních opatřeních pro rok 2014
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Odbor přímých plateb MZe se zástupci kompetentních insti-
tucí (SZIF, ÚZEI, VÚRV, VÚMOP) intenzivně řeší nastavení 
budoucího rámce přímých plateb reformované SZP 2015+ 
a implementaci komunitárního práva v oblasti přímých plateb 
do české zemědělské praxe na pravidelných jednáních pracovní 
skupiny.

Jednání pracovní skupiny se aktuálně zaměřuje na téma 
greening – zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí.

Do 1. 8. 2014 musí být rozhodnuto, které plochy v souladu 
s čl. 46 nařízení (ES) č. 1307/2013 budou považovány za EFA. 
Jedna nebo více z těchto možností se mohou stát plochou 
EFA: půda ponechaná ladem; terasy; krajinné prvky; ochranné 
pásy, hektary zemědělsko-lesnické plochy; pásy půdy ležících 
podél okrajů lesa; plochy s rychle rostoucími dřevinami; za-
lesněné plochy; plochy s meziplodinami nebo zeleným poros- 
tem a plochy s plodinami, které vážou dusík. 

V souvislosti s vymezením ploch EFA se chystá novela zákona 
o zemědělství.

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s Minis-
terstvem zahraničních věcí vyslání zemědělských diplomatů 
s cílem podpořit ve vybraných prioritních zemích ležících mimo 
EU export českých zemědělských a potravinářských produktů 
a souvisejících technologií. V této souvislosti ministři Marian 
Jurečka a Lubomír Zaorálek podepsali 12. 6. 2014 Memo-
randum o spolupráci. To má součinnost obou jmenovaných 
rezortů zaštítit a zahájit jednání o konkrétních podmínkách 
vyslání zahraničních diplomatů zaměřených na sektor země-
dělství a potravinářství. S vysláním prvních zemědělských radů 
se počítá již v průběhu tohoto roku.

Ve dnech 16. až 17. 6. se uskutečnilo za účasti ministra Mariana 
Jurečky zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (Agrifi sh), 
poslední pod patronací řeckého předsednictví. Byly jednomy-
slně přijaty Závěry Rady ke zprávě Evropské komise týkající 
se sektoru ovoce a zeleniny od reformy v roce 2007, proběhla 
diskuse k budoucnosti režimů pro dodávku ovoce a mléka do 

škol ve vztahu k novému jednotnému schématu, které má za 
cíl zvýšení efektivity a snížení administrativních nákladů. Mi-
nistři se intenzivně věnovali rovněž situaci na trhu s mlékem 
a mléčnými produkty na základě představené zprávy Evropské 
komise mapující situaci v tomto sektoru. Neshodli se však nad 
textem předložených závěrů Rady k tomuto tématu, zejména 

Pracovní skupina pro přípravu schématu přímých plateb po roce 2015

Vymezení EFA - ploch využívaných v ekologickém zájmu

Zemědělští diplomaté

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství
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v otázce úpravy výše produkčních kvót či úpravy koefi cientu tučnosti v posled-
ním roce platnosti (kvóty skončí v březnu 2015). Ministr Jurečka stejně jako řada 
jeho kolegů nesouhlasil s výrazným zásahem do současného systému. Na okraj 
jednání se uskutečnil pracovní oběd za účasti ministra zemědělství USA Thomase 
J. Vilsacka, během kterého zúčastnění diskutovali o transatlantickém obchodním 
a investičním partnerství mezi EU a USA.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí v rámci projektu „Obnova součástí národní kul-
turní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“, který byl 
podpořen z Integrovaného operačního programu pro období 
let 2007 – 2013.
V rámci projektu bude opraveno celkem 17 objektů, z toho 16 
národních kulturních památek a 1 kulturní památka, součástí 
projektu je rovněž úprava dalších pěti volných prostranství 
nebo restaurování sousoší. 

Kompletní rekonstrukcí prochází v Kladrubech nad Labem 
objekty stájí, zámek, kostel, kaple, vodárenská věž, kočárovna 
a lesovna, dále hříbárna Františkov v Selmicích a stáje Josefov. 
Opraveny budou i fasády tří obytných domů. 

Stavební práce jsou velmi náročné svým rozsahem, tím, že 
jde o národní kulturní památky a horším stavem staveb, než 
předpokládá projektová dokumentace.

Během stavby byla učiněna celá řada zajímavých nálezů. Při 
vyklízení sýpek a půd se například našla stará kamenná deska 
s dvojjazyčným nápisem, v češtině a němčině, „UPOMÍN-
KA NA JEJÍ VELIČENSTVO CÍSAŘOVNU A KRÁLOVNU 
ALŽBĚTU 1837-1898“. Touto pamětní deskou byla pravdě-
podobně uctěna památka císařovny zvané Sisi při příležitosti 
jedné z jejich návštěv v kladrubském hřebčíně. Další cenné 
nálezy představují cejchované cihly s písmenem „K“ pocházející 
z místní cihelny a fragmenty šablonových výmaleb, které na 
zámku při průzkumech našli restaurátoři v 11 místnostech. 

Po dokončení přestavby bude v hřebčíně přístupná celá řada 
nových expozic a aktivit zaměřených na odbornou i laickou 
veřejnost.

Hřebčín je unikátní historická památka tvořená souborem 
objektů propojených s vyváženým a do nejmenšího detailu pro-
myšleným systémem okolní kulturní krajiny. Celek je založen 
na více než pět set let trvajícím vztahu člověka a koní, který 
vedl k postupnému zdokonalování organizace, vybavenosti 
a infrastruktury areálu a okolní krajiny, při zachování dobových 
uměleckých a architektonických zásad. Hřebčín kandiduje na 
zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO a je jedním z nejstarších hřebčínů na evropském 
kontinentě. Zajišťuje chov starokladrubského koně, přičemž 
„kmenové chovné stádo starokladrubského koně v počtu 
65 klisen a 4 hřebců v barvě bílé“ je rovněž národní kulturní 
památkou a jediným živým tvorem na světě, který požívá 
památkové ochrany.

Rekonstrukce Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Správní úsek



3  I  2014

10

V květnu byla schválena Dokumentace programu 129 260, 
který reprezentuje III. etapu výstavby protipovodňových 
opatření v ČR, plánovanou na léta 2014 – 2020. Bude v ní 
upřednostňována podpora retence, tedy opatření k řízeným 
rozlivům povodní, poldry a vodní nádrže s retenčními prosto-
ry. Podporována budou také chybějící opatření v oblastech 
s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených 
podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES.

Své návrhy a žádosti budou moci žadatelé podávat od zve-
řejnění pravidel pro jejich podávání na webových stránkách 
Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) do 31. 10. 2014. 

Žádat mohou správci vodních toků, tedy s. p. Povodí a s. p. Lesy
ČR, ale i obce pro lokální retenční protipovodňová opatření, 
tedy výstavbu a obnovu poldrů určených k omezení rizik 
z přívalových srážek. 

Obce mohou navrhovat rovněž další opatření, která posoudí 
MZe a správci vodních toků. V případě, že bude posudek 
kladný, budou tyto akce realizovat s. p. Povodí. Obce se na 
realizaci schválených návrhů budou podílet zajištěním územních 
rozhodnutí a získáním potřebných pozemků.

Přestože srážky v první polovině letošního června v podstatě 
zažehnaly tzv. zemědělské sucho, stav vodních zdrojů, a to 
zejména zdrojů podzemní vody, se tím výrazně nezměnil 
a pokles úrovně hladin trvá. Nelze proto vyloučit, že by při 
výskytu sucha v dalším letním období mohlo být v některých 
lokalitách ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Úsek 
vodního hospodářství proto považoval za vhodné ověřit, zda 
jsou v regionech stále určené a dostupné náhradní zdroje 

pitné vody a zda mají dostatečnou vydatnost. Dne 26. května
proto byl zaslán dopis všem krajským úřadům se žádostí 
o stručnou informaci o situaci v jednotlivých regionech a stavu 
připravenosti odpovědných orgánů a institucí na její řešení.

Z krajských reakcí je zřejmé, že v současné době jsou zdroje 
zatím dostatečné a ani při dalším období bez srážek nehrozí 
nedostatek vody pro města a obce zásobované ze skupinových 

III. etapa výstavby protipovodňových opatření v ČR

Připravenost na sucho

Hrozba sucha

Úsek vodního hospodářství

Častý výskyt povodní v posledních letech vedl k tomu, že 
se podceňuje hrozba sucha. Nedejme se však mýlit: I letošní 
květnový déšť, který přinesl na řadě míst na Moravě druhé 
a třetí stupně povodňové aktivity, odstranil pouze „zemědělské“,
nikoliv „hydrologické sucho,“ které po suché zimě či jaru může 
ohrozit zásoby podzemních vod, jejich nedostatek pak kriticky 
ovlivnit energetiku, průmysl či integrovaný záchranný systém. 
Ministerstvo zemědělství se proto aktivně účastní prací na 
informaci k řešení rizika v důsledku možného sucha v roce 
2014, která je předkládána vládě ČR v květnu letošního roku. 
Jedním z uvažovaných opatření je podpora rekonstrukce, 

obnovy nebo rozšíření závlahových systémů (v moderním 
provedení) v oblastech s častým výskytem sucha, např. na jižní 
Moravě, Žatecku, Rakovnicku nebo Olomoucku.

http://www.eagri.cz
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vodovodů. U menších obcí, které samy provozují vodovody, 
je situace vážnější, a to nejvíce v Olomouckém kraji, dále 
v krajích Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém. Regiony 
proto připravují opatření k využití náhradních zdrojů, napojení 
samostatných vodovodů na vodárenské systémy s kapacitními 
zdroji vody, posílení stávajících zdrojů z nově budovaných 
hydrologických vrtů, včetně případného dovozu vody do 
některých obcí cisternami.

Podrobné zmapování situace v regionech bude předáno 
Ministerstvu životního prostředí, které je garantem Strategie 
k omezení dopadu sucha, jejíž předložení si vyžádala vláda  
do konce června 2014.

Čtyřikrát do roka pořádá Úsek vodního hospodářství Minister-
stva zemědělství setkání s pracovníky krajských vodoprávních 
úřadů. Cílem je informovat kraje o legislativě a jejím užívání, 
o normách a aktualitách z pozice ústředního vodoprávního 
úřadu. Velmi významnou součástí je získávání zpětné vazby 
od těchto úřadů z regionů a odborná diskuse. Na programu 
letošního druhého letošního setkání v druhé polovině června 
na MZe byly informace o jednání s Evropskou komisí o procesu 
plánování a realizaci nápravných opatření ke zlepšení stavu 
vod s ohledem na současné hodnocení vodních zdrojů Evropy 
a aktuální informace o přípravě plánů povodí. Zvláštní pozor-
nost byla věnována problematice sucha a dotačnímu programu 
Prevence před povodněmi – III. etapa, výkladu dotazů k prová-
děcí vyhlášce k zákonu o vodovodech a kanalizacích, naplňování 

a změny systému Centrálního registru vodoprávní evidence 
a závěry z rozhodovací praxe ústředního vodoprávního úřadu.

Podpořit české zemědělství, představit lidem jinou možnost 
nákupu čerstvých a kvalitních potravin a ukázat rodinám 
s dětmi, jak vypadá domácí hospodářství, mají Farmářské 
slavnosti. Pořádá je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s Asociací soukromého zemědělství. Ty letošní začaly 21. 6. 
na Farmě Zdeňka v Hustopečích nad Bečvou, čtyři na své 
návštěvníky čekají.

Farmářské slavnosti zahrnují celodenní akce pro rodiny s dětmi 
na vybraných farmách v ČR, které zvítězily v soutěži Farma 

roku. Loňský ročník navštívilo přes 20 000 lidí. Návštěvníci 
na slavnostech mohou poznat jinou formu nákupu čerstvých 
a kvalitních potravin, takzvaný prodej ze dvora, který je návra-
tem k osvědčeným tradicím. Umožňuje totiž pohodlný nákup 
například čerstvé zeleniny, drůbeže, králičího masa, syrové-
ho mléka a živých ryb přímo u farmářů, případně v nejbližší 
maloobchodní prodejně nebo na farmářském trhu.

Lidé na slavnostech v informačním stánku obdrží kromě 
informací o potravinách také přehled a kontakty na farmáře 

Komunikace s krajskými vodoprávními úřady

Farmářské slavnosti ukazují rodinné hospodaření
a život na venkově



3  I  2014

12

s prodejem ze dvora i brožuru s informacemi o potravi-
nách oceněných značkou Regionální potravina. Na webu slav-
ností www.farmarskeslavnosti.cz je mapa, ve které mohou 
spotřebitelé najít farmáře ve svém okolí a nakupovat přímo 
u něj.

Pro rodiny s dětmi, které na slavnosti přijdou, jsou připraveny 
ochutnávky regionálních potravin, farmářský jarmark, zookou-
tek, kulinářská show. Nechybějí ani kvízy a interaktivní hry, 
jako je například simulátor dojení krávy, lukostřelba či vrh 
lasa na panáka.

12. 7. Kraj Vysočina: Appaloosa Ranč Lažínky, Lažínky

16. 8. Liberecký kraj, Farma na Českolipsku

23. 8. Středočeský kraj: Farma Poláček, Hole 11, Velké Přílepy

  6. 9. Kraj Vysočina: Farma Němec, Netín 78, Radostín nad Oslavou
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Termíny a místa pro konání Farmářských slavností 2014

http://www.farmarskeslavnosti.cz
mailto:info@mze.cz
http://www.eagri.cz

