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Úvodní slovo ministra

Přelom srpna a září je již tradičně spojován s mezinárodním agrosalonem Země 
živitelka, který se za dlouhou dobu své existence zařadil mezi nejnavštěvovanější 
výstavy roku. Českobudějovický veletrh se díky svému zaměření a struktuře 
vystavovatelů i návštěvníků stal za předchozích 40 ročníků místem setkávání všech, 
kteří svou činnost spojují s českým a moravským venkovem, se zemědělstvím 
a potravinářstvím. Ani letošní ročník není výjimkou. Pro ministra zemědělství 
bývá Země živitelka i příležitostí zhodnotit pomalu končící zemědělský rok. 
Myslím, že za uplynulých osm měsíců v našem resortu se podařilo prosadit 
několik důležitých legislativních předpisů a opatření, které budou mít významný 
dopad na sektor zemědělství a pomohou českým zemědělcům. Především chci 
zdůraznit vládou schválený Program rozvoje venkova, tedy zásadní materiál 
pro čerpání evropských dotací do roku 2020. Na podporu českých zemědělců, 
potravinářů a lesníků je v příštích sedmi letech připraveno zhruba 84 miliard 
korun. Program obsahuje také opatření zacílená na investice do zemědělských 
podniků, a to včetně podpory mladých zemědělců. Mladí lidé jsou totiž nezbytným 
předpokladem udržení zaměstnanosti v zemědělství a především jeho budoucí 
konkurenceschopnosti. Nezbytným předpokladem pro to, aby náš venkov zůstal 
místem, kde lidé budou hledat a také najdou podmínky k dobrému životu.

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

Úsek lesního hospodářství

Vláda ČR schválila změnu Zásad vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím. Zásady byly upraveny v návaznosti na účinnost 
nového občanského zákoníku a s tím související novelou 
rozpočtových pravidel. Zavádí se možnost uzavření smluv 
nebo memorand o dlouhodobé spolupráci, které umožní 
částečně překonat časový horizont jednoho rozpočtového 
roku, na který se (vždy s určitým zpožděním) poskytují dotace 
na veřejně prospěšné aktivity a služby nestátních neziskových 
organizací. Uzavřením smlouvy či memoranda o dlouhodobé 
spolupráci mohou ústřední orgány a nestátní neziskové organi-
zace vyjádřit svoji vůli dlouhodobě spolupracovat na vybraném 
projektu jako strategičtí partneři. Smlouvou i memorandem 
však nejsou dotčena ustanovení zákona o rozpočtových pravi-
dlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že 
na dotaci i nadále nebude právní nárok a bude přiznána na 
jeden rozpočtový rok. 

Zásady jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní 
správy poskytující dotace nestátním neziskovým organizacím. 
Sjednocují základní principy poskytování dotacíze státního 
rozpočtu, upravují právní poměry v této oblasti a zajišťují 
mezirezortní jednotu při poskytování dotací. 

Zásady pro poskytování dotací nestátním neziskovým organi-
zacím spolu s hlavními oblastmi dotační politiky pro rok 2015 
jsou od září zveřejněny na webu MZe. 

V roce 2015 budou v souladu s usnesením vlády podporovány 
aktivity zaměřené na podporu venkova, ochranu spotřebitele, 
bezpečnost a kvalitu potravin, vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů, podporu a rozvoj jezdeckého sportu, péči o koně 
a hipoterapii, zapojení do zahraničních programů a aktivit, 
podporu zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým, 
péči o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, ochranu 
životního prostředí a udržitelný rozvoj a zájmovou a další 
volnočasovou činnost pro děti a mládež.

V roce 2014 podpoří MZe 46 projektů nestátních neziskových 
organizací celkovou částkou 64,1 milionu korun.

Směrnice o postupu krajských úřadů při poskytování finančních 
příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích.

Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) v roce 2015

Vyhlášením ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 
(3/2014) nabyla 28. 7. 2014 účinnosti Směrnice Ministerstva 
zemědělství č. j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. 6. 2014 
o postupu krajských úřadů při poskytování f inančních 
příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích (dále jen 
„směrnice“). Tato směrnice nahradila Směrnici Ministerstva 
zemědělství č. j. 42328/2002-5030 z 25. 3. 2003 o postupu 

krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb 
na hospodaření v lesích.

Účelem směrnice je uvést postup krajských úřadů při posky-
tování finančních příspěvků do souladu s  nařízením vlády 
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 
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myslivecké činnosti (dále jen „nařízení vlády“), schváleným 
v tomto roce. Nařízení vlády nahradilo Závazná pravidla 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, 
na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a na chov 
a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých 
dravců, která byla každoročně přílohou zákona o státním 
rozpočtu ČR.

Nejvýznamnějšími změnami, které tato směrnice přináší, je 
úprava termínů pro administraci finančních příspěvků, a to 
tak, aby byly v souladu s termíny stanovenými v nařízení vlády. 
Směrnice dále stanovuje postup kontroly poskytnutých finan-
čních příspěvků a služeb v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 
(3/2014) je uveřejněna na webových stránkách Ministerstva 
vnitra, odkaz Legislativa, Věstníky pro kraje a obce (http://
www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-
organy-obci-717579.aspx).

Druhý cyklus Národní inventarizace lesů ČR vstoupil do své závěrečné sezóny

Druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL II) je na našem 
území prováděn na základě Nařízení vlády v letech 2011 až 2015 
a navazuje na první cyklus Národní inventarizace lesů z let 2001 
až 2004. Cílem druhého cyklu inventarizace je získat aktuální 
informace pro objektivní hodnocení stavu lesů, porostních 
zásob a popisu řady dalších parametrů, které charakterizují 
i plnění ostatních funkcí lesa. ČR se prováděním Národní 
inventarizace lesů přiřadila k ostatním státům v Evropě, které 
na bázi obdobné metodiky a rozsahu šetření pravidelně zjišťují 
stav svých lesů. Sběr dat probíhá na náhodně vybraných kruho-
vých inventarizačních plochách rovnoměrně rozmístěných 
v lesích ČR a údaje z těchto měření jsou posléze statisticky 
vyhodnocovány. Vlastníci lesů jsou povinni umožnit provádění 
potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů, nicméně se 
nemají čeho obávat, neboť tato měření jsou zcela neinvazivní 
a naprosto šetrné k lesním porostům s využitím moderních 
sofistikovaných měřicích přístrojů. 

Letošní jarní sezóna venkovního sběru dat (prováděná před 
ukončením tloušťkového přírůstu dřevin) začala 1. 3. a skončila 
do 18. 7. Bylo při ní změřeno celkem 1 891 inventarizačních 
ploch. V současné době je tedy změřeno 13 395 inventarizač-
ních ploch z celkového plánovaného počtu zhruba 15 200 ploch 

a sběr dat tak probíhá zcela podle přijatého harmonogramu. 
Zbývající počet ploch bude doměřen v poslední podzimní 
měřické sezóně (po ukončení tloušťkového přírůstu), která 
již začala 21. 7. a potrvá do konce září. Poté bude následovat 
kompletní databázová kontrola logických vazeb naměřených 
údajů z jednotlivých inventarizačních ploch, která potrvá až 
do konce letošního října. Mimo 
to Ministerstvo zemědělství 
zadalo externí kontrolu sběru 
dat, kterou zajišťuje zcela nezá-
vislým odborným subjektem. 
Cílem inventury je prověřit 
spolehlivost a přesnost získávání 
měřených dat v terénu.   

Zpracováním a zveřejňováním 
výsledků inventarizace lesů je 
pověřen Ústav pro hospodář-
skou úpravu lesů v Brandýse nad 
Labem. První statisticky vyhod-
nocené údaje z druhého cyklu 
inventarizace budou k dispozici 
v roce 2015.   
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Čtvrté zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně 
a udržitelném rozvoji Karpat

Čtvrté zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (dále jen „čtvrtá 
Konference Úmluvy“) se uskuteční ve dnech 23. – 26. 9. 2014 
v Mikulově. Na akci se registrovalo více než 100 účastníků 
z 15 zemí a řady mezinárodních organizací. 

Konference Úmluvy se bude věnovat vedle organizačních 
a procedurálních otázek zprávám o činnosti odborných pracov-
ních skupin Úmluvy. Zástupci Úseku lesního hospodářství MZe 
se aktivně podíleli na činnosti pracovní skupiny pro trvale 
udržitelné obhospodařování lesů. V rámci konference bude 
přijat Strategický akční plán, který by měl přispět k naplňo-
vání Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů. 

Konference bude také rozhodovat o kritériích pro identifikaci 
pralesů v karpatském regionu, která mají za cíl v souladu 
s Protokolem sjednotit definici pralesů na úrovni smluvních 
stran. Konference bude doplněna řadou doprovodných 
akcí, pořádaných subjekty jak z ČR, tak ze zahraničí. Jedna 
z odborných doprovodných exkurzí se zaměří na představení 
lesního hospodářství v oblasti Mikulova včetně mysliveckého 
hospodaření, a to ve vztahu k požadavkům ochrany přírody. 

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat byla 
sjednána na podporu přeshraniční spolupráce s cílem zlepšit kvalitu 
života obyvatel, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit 
přírodní hodnoty a kulturní dědictví jedinečného karpatského regionu.

Aktuální úspěchy a přínosy českého zemědělského výzkumu  
ke globálnímu potravinovému zabezpečení

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

V květnu a červenci 2014 bylo publikováno pět článků o práci 
českých výzkumných týmů v rámci mezinárodní spolupráce ve 
význačných zahraničních odborných časopisech.

Časopis SCIENCE věnoval zvláštní část čísla vydaného 
18. 7. 2014 analýze genomu pšenice. Jejím jádrem jsou čtyři 
původní články, na kterých se spoluautorsky podílel tým 
prof. Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální biologie AV 
ČR, v.v.i. Olomouc, který je členem Mezinárodního konsor-
cia pro sekvenování genomu pšenice - International Wheat 
Genome Sequencing Consortium (IWGSC), Coordinating 
Committee. 
Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV 
ČR, v.v.i. je součástí nově vybudované infrastruktury Centra 
regionu Haná (CRH) pro biotechnologický a zemědělský 
výzkum společně s Univerzitou Palackého v Olomouci 
a pracovištěm Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Tato 
infrastruktura vznikla díky možnosti čerpání finančních zdrojů 
z OP Výzkum a vývoj pro inovace s rozhodující podporou 
z Evropského fondu regionálního rozvoje. Ministerstvo země-
dělství právě zde očekává plně komplexní přístup propojením 
základního a aplikovaného výzkumu. K tomu by měla přispět 
i založená Česká iniciativa pro pšenici (ČIP). Jde o výzkumnou 

iniciativu, jejímž cílem je přenos výsledků výzkumu do praxe 
a jejich konkrétní využití českými zemědělci. Zakládajícími 
členy jsou Ústav experimentální botaniky, v.v.i, Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v.v.i.  a Selgen, a.s.

Časopis NATURE Climate Change publikoval 25. 5. 2014 
článek „Adverse weather conditions for European 
wheat production will become more frequent with 
climate change”, jehož spoluautory jsou společně s dalšími 
evropskými výzkumníky doc. Miroslav Trnka a prof. Zdeněk 
Žalud, zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně a Centra 
výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. Brno (CzechGLOBE). 
Tento výzkum byl koordinován právě zmíněnými českými 
pracovišti pod vedením doc. Trnky v rámci pilotního projektu 
MACSUR Společné iniciativy FACCE – JPI (Joint Programming 
Initiative on Food Security, Agriculture, Climate Change).

Centrum výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. Brno (Czech-
GLOBE) se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
zapojilo do výše uvedené iniciativy JPI - FACCE. V případě 
CzechGLOBE konkrétně jde aktivní účast v pilotním projektu 
MACSUR zaměřeného na produkční modely rostlinného 
charakteru při měnících se klimatických podmínkách. I v tomto 
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případě jde o velmi prospěšnou výzkumnou činnost pro 
adaptaci a nové postupy pro zemědělskou produkci, které 
mohou využít čeští zemědělci. 

Ministerstvo zemědělství sleduje aktivity českých výzkumných 
organizací týkající se politiky potravinového zabezpečení. Jde 
o strategickou výzkumnou prioritu mezinárodního dosahu, 
jejímž cílem je přenos dosažených výsledků do aplikovaného 
výzkumu a do zemědělské praxe. Úkolem zemědělské politiky 
je a bude čelit hrozbám vyplývajícím z očekávaných  demo-
grafických a klimatických změn s možnými dopady na nižší 
dostupnost potravin a krmiv. Úkolem zemědělského výzkumu 
je tuto politiku v maximální míře podpořit a spolupracovat 
při vytváření podmínek pro zavádění a využívání nových 
technologií.

Ministerstvo zemědělství má v úmyslu nadále vést debatu 
o aktivitách zemědělského výzkumu a podle svých možností 
nadále podporovat cíle spojené s potravinovým zabezpečením.

http://www.sciencemag.org/content/345/6194/1251788
http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n7/full/nclimate2242.html

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – novela nařízení vlády

Odbor rostlinných komodit připravil novelu nařízení vlády, 
kterou se mění nařízení vlády o stanovení některých podmí-
nek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky 
z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
Novým nařízením vlády, které platí od 21. 7. 2014 bude 
zajištěno plnění doprovodných opatření (exkurze do ze-
mědělských podniků, podniků zaměřených na zpracování 
a prodej ovoce a zeleniny, odborné přednášky a vzdělávací 
akce, ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a ze-
leniny, soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny, účast 
na Dnech zdraví, podpora činnosti na školním pozemku aj.), 
jejich kontrolovatelnost, způsob provádění a proplácení 
včetně kontroly nákladů, administrace a další související ná-
ležitosti. Doprovodná opatření by měli zajišťovat schválení 
dodavatelé (distributoři produktů), školám nevznikne žádná 
další administrativní zátěž. 

Součástí novelizačního procesu byla úprava požadavků vyplý-
vajících z dlouhodobé implementace tohoto předpisu. Mezi 
ně patří i změna cílové skupiny, kterou si každý členský stát 
určuje sám. Doposud to byli žáci prvních až pátých ročníků 
základních škol. Novela ale rozšířila tuto skupinu o žáky v pří-
pravných třídách a o žáky šestého ročníku speciálních škol.
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Nová nařízení vlády v oblasti podpor sektoru vinohradnictví a vinařství

Víno originální certifikace (VOC) – novinky na Portálu farmáře

S účinností od 1. 8. 2014 vstoupila v platnost dvě nová nařízení 
vlády v oblasti podpor v sektoru vinohradnictví a vinařství. 
Konkrétně jde o:

• Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při prová-
dění opatření společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a

• Nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády  o stanovení 
bližších podmínek při provádění opatření společné organi-
zace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády vycházejí z Programu podpor ve vinohrad-
nictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 – 2018, 
který je zaměřen na opatření společné organizace trhu 
s vínem v EU.

V ČR mohou vinohradníci a vinaři získat podporu na opatření:

• restrukturalizace a přeměna vinic s podopatřeními:
- změna odrůdové skladby vinice
- přesun vinice do svahu

• investice na následující nová zařízení pro výrobu 
vinařských produktů:
- dřevěný sud nebo uzavřená nádoba na výrobu vína 

o objemu nejméně 600 litrů
- speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním 

matolinového klobouku pro výrobu červených vín
- cross-flow filtr na víno.

Přednostně získají podporu mladí vinohradníci a vinaři a také 
ekologicky a krajinotvorně významné pěstební lokality.

V Registru vinic došlo ke změnám v části, která je určena pro 
členy a zástupce sdružení/spolků vyrábějících vína originální 
certifikace (VOC). Jde o zařazení nového modulu pro žádosti 
o zatřídění vína s označením VOC a úpravu modulu pro správu 
a rozhodnutí u těchto vín.

Konkrétní postupy a práce s novým modulem jsou popsány 
v aktualizované uživatelské příručce „Registr vinic – VOC na 
Portálu farmáře“, která je k dispozici v sekci Portál farmáře 
> Registr vinic > Uživatelské příručky. 

Nový modul je možné používat od června. Ministerstvo 
zemědělství již zaškolilo k jeho užívání zástupce sdružení 
/ spolků VOC. Na přelomu roku 2014/2015 se chystá zaškolit 
i všechny ostatní členy sdružení / spolků VOC, kteří mohou 
nový modul bezplatně využít, a tím zjednodušit administrativu 
při zatřiďování VOC vín.
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Rozšíření oblasti podpor v sektoru vinohradnictví a vinařství

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v České republice klesají

Evropská komise vydala dvě nařízení, jejichž prostřednictvím 
se upravují podmínky a rozšiřuje okruh podpor v sektoru 
vinohradnictví a vinařství, a to pro období 2014 – 2018. Jde 
o následující nařízení:

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 612/2014 
z 11. 3. 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení 
Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření 
v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

• Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 614/2014 z 6. 6. 2014, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde 
o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína.

Také v letošním roce byla pro komerční využití pěstována na 
území České republiky jediná geneticky modifikovaná plodina, 
a to kukuřice. Zatímco ve světě každoročně podíl plochy 
geneticky modifikovaných rostlin roste, v Evropské unii naopak 
stagnuje nebo klesá. Stejně je tomu i v České republice, kde 
dle evidence Ministerstva zemědělství letošní plocha geneticky 
modifikované kukuřice dosáhla 1 754 ha, což je o 806 ha méně 
než vloni. Počet pěstitelů klesl téměř na polovinu. 

Hlavní důvody poklesu dle informací přímo od pěstitelů jsou 
administrativní zátěž, dodržování koexistenčních pravidel 
v praxi a dražší cena osiva. 

Vývoj ploch a počtu pěstitelů geneticky modifikované kukuřice 
od začátku pěstování:

Rok Plocha (ha) Počet pěstitelů

2005 150 51

2006 1 290 82

2007 5 000 126

2008 8 380 167

2009 6 480 121

2010 4 680 82

2011 5 090 64

2012 3 050 41

2013 2 560 31

2014 1 754 18

Čeští pěstitelé, kteří u pěstování GM kukuřice zůstali, spatřují 
výhody biotechnologií zejména v její užitné jednoduchosti 
a spolehlivosti ochrany proti zavíječi (porosty geneticky 
modifikované kukuřice vykazují 100% účinnost proti škůdci), 
ve snížených vstupech do porostů (méně chemických 
prostředků a mechanizačních pojezdů po poli) a v kvalitní sklizni 
(nepolámané, nepoléhavé rostliny). Výsledkem jsou vyšší výnosy 
než při pěstování pomocí tradičních forem, sklizený materiál je 
kvalitnější vzhledem k nižšímu zaplísnění houbami rodu Fusarium. 

Vzhledem ke stávající situaci v oblasti GMO v EU lze očekávat, 
že zájem českých pěstitelů o technologii založenou na GM 
plodinách se bude vyvíjet úměrně s mírou tolerance GMO 
evropskými spotřebiteli, a s tím spojeným vývojem legislativy 
v EU. V ČR bude nadále existovat možnost výběru mezi 
pěstováním GM kukuřice a konvenčním či ekologickým 
pěstováním. Pěstování GM plodin je tedy svobodnou volbou 
každého pěstitele.
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Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv 
v dopravě na období 2015 – 2020

Vláda ČR dne 6. 8. 2014 schválila Víceletý program podpory 
dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 
2015 – 2020, jehož hlavním cílem je zachování stávající podpory 
využívání čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv 
v dopravě.

Schválený program navazuje na původní a v současné době stále 
platný víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv 
v dopravě, který byl vypracován v roce 2008 a na jehož základě 
je realizována podpora čistých biopaliv a vysokoprocentních 
směsí biopaliv ve formě úlevy na spotřební dani z minerálních 
olejů podle zákona o spotřebních daních. 

Vzhledem k tomu, že původní program je platný do 30. 6. 2015, 
vypracovalo Ministerstvo zemědělství nový Víceletý program 
podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na 
období 2015 – 2020, který reflektuje aktuální cíle Evropské unie 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, technologický vývoj 
a legislativní změny v sektoru biopaliv a který od 1. 7. 2015 
nahradí stávající program a zajistí pokračování finanční podpory.

Nový program detailně popisuje problematiku kapalných biopa-
liv v dopravě po technické i legislativní stránce a představuje 
rámec, který pro jednotlivé druhy biopaliv stanovuje optimální 
výši podpory tak, aby nedošlo k její finanční překompenzaci. 
Biopaliva budou i nadále podporována snížením, osvobozením, 
nebo částečným vrácením spotřební daně z minerálních olejů. 

Nově bude zvýšena spotřební daň u dvou druhů biopaliv: 
o 0,50 Kč/l u čisté bionafty B100 a o 0,20 Kč/l u etanolového 
paliva E85 (v případě podílu 85 obj. % bioetanolu). Sazby 
u ostatních druhů biopaliv zůstávají beze změn.

Regionální potravina

Ministerstvo zemědělství podporuje od roku 2010 kvalitní 
regionální zemědělské nebo potravinářské výrobky prostřed-
nictvím značky „Regionální potravina“. Projekt se zaměřuje na 
podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin 
a je důležitý jak pro samotnou podporu výroby tradičních 
regionálních výrobků, tak i pro samotné spotřebitele, kteří 
jsou informováni o kvalitních potravinách v jejich regionech. 
Díky krátkým distribučním cestám jsou potraviny čerstvější 
a chutnější. Dopravou v kratších vzdálenostech je méně 
zatíženo životní prostředí. Zájem u spotřebitelů o regionální 
zemědělské nebo potravinářské výrobky dlouhodobě roste. 

Koncept projektu je stanoven tak, že v každé z devíti kategorií 
může zvítězit v rámci kraje jen jeden výrobek. V současné době 
je držitelem ocenění 475. U nich se hodnotí použití lokálních 

surovin, splnění legislativních poža-
davků, způsob jejich výroby a vazba 
na konkrétní kraj – ať už tradičním 
způsobem výroby či originální 
regionální recepturou. 
Výrobky oceněné značkou „Regi-
onální potravina“ si lidé mohli 
prohlédnout na výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích. 
Návštěvníci měli možnost ochutnat oceněné 
džemy, sýry, mošty, masné výrobky, pečivo a další regionální 
zemědělské nebo potravinářské výrobky od českých a morav-
ských výrobců. Ochutnat regionální potraviny mohou lidé 
i díky novému projektu Ministerstva zemědělství nazvanému 
Poznej svého farmáře.
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Zatížení potravin a krmiv cizorodými látkami je nízké

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých 
látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 
2013 uvádí, že zatížení potravin a krmiv cizorodými látkami 
je nízké. Výsledky monitorování cizorodých látek (MCL) jsou 
využívány zejména k dlouhodobému sledování zatížení potrav-
ních řetězců těmito látkami, k hodnocení expozice obyvatel 
a zdravotních rizik. 

V roce 2013 Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (SZPI) 
odebrala a analyzovala v rámci 
MCL 1 798 vzorků. U 9 vzorků 
(0,5 %) bylo zjištěno překročení 
maximálního limitu (ML) – šlo 
o nálezy olova (doplněk stravy), 
polycyklických aromatických 
uhlovodíků (uzené šproty), myko-

toxinů (pistácie, rozinky, sladká paprika) a pesticidů (paprika, 
čerstvé houby, čaj). Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, 
že za poslední čtyři roky došlo k významnému snížení počtu 
potravin, které překročily ML.

Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem 72 814 vyšet-
ření, 84 vzorků bylo nadlimitních (0,12 %). Byly to zejména 
nálezy reziduí veterinárních léčiv, nepovolených léčiv a vyššího 

obsahu olova u lovné zvěře (kontaminace střelou). Celkově lze 
hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného 
původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou, 
průměrný obsah většiny sledovaných cizorodých látek je pod 
přípustnými hygienickými limity a má snižující se nebo setr-
valou tendenci. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 
odebral a zhodnotil celkem 657 vzorků krmiv, 11 vzorků 
bylo nevyhovujících z hlediska překročení ML (1,67 %). Byly 
zaznamenány nadlimitní hodnoty dioxinů a furanů, dále kokci-
diostatik a mědi a zinku v krmivech pro prasata.

Je pozitivní, že nedochází k žádným extrémním nálezům zatí-
žení cizorodými látkami. Výjimkou jsou nepříznivé výsledky 
kontaminace tkání skotu a prasat polychlorovanými bifenyly 
(PCB) v jednom chovu, které jsou důsledkem ustájení zvířat 
v nevyhovujících halách s nátěry obsahujícími PCB, ve kterých 
nebyly řádně odstraněny nežádoucí nátěry. Dozorové orgány 
resortu zemědělství (SVS, SZPI a ÚKZÚZ) budou věnovat 
této problematice zvýšenou pozornost.
Kompletní Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizo-
rodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 
2013 je k dispozici na webových stránkách portálu eagri.cz.

Transformace Agentur pro zemědělství a venkov

Na základě novely zákona o zemědělství a zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu začala příprava transfor-
mace Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) do struktury 
Státního zemědělského intervenčního fondu.

V současné době připravuje MZe materiál, který tuto oblast 
řeší, a to jak po stránce personální, tak po stránce zabez-
pečení všech nutných a potřebných činností pro MZe, i pro 
zemědělskou veřejnost.

Agentury pro zemědělství a venkov tvořily historicky síť 
resortu, šlo o důležitý nástroj řízení zemědělské politiky 
ve všech aspektech, tj. organizačních, personálních, časových 
atd., sloužící nejen pro oblast dotací a podpor, ale i jako komuni-
kační místo pro poskytování poradenských služeb jednotlivým 
zemědělcům a obecně venkovu. Hlavní předností tohoto 
uspořádání byla znalost dotačních programů, zásad, znalost 
lokální problematiky a blízkost působišti jednotlivých klientů.

V roce 2012 začala příprava novely zákona o zemědělství 
a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o 
změně některých dalších zákonů a MZe zahájilo proces trans-
formace AZV. V roce 2013 zajišťovali výkon činnosti dočasně 
pracovníci AZV s duálními pracovními úvazky (20 % MZe, 80 
% SZIF). 

V návaznosti na tuto skutečnost byla vytvořena na regionálních 
odborech SZIF struktura Oddělení příjmu žádostí a LPIS (pro 
rok 2014 byly přijaty částečné změny v systému organizačního 
uspořádání na MZe, jako např. zřízení KAZV a snížení počtu 
pracovníků s duálním úvazkem). 

Po projednání a schválení tohoto materiálu poradou vedení 
MZe činnost AZV skončí k 1. 1. 2015.
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Završením několikaměsíčních diskusí 
k návrhu programového dokumentu 
s partnery z řad nevládních organizací 
a i ostatními resorty bylo předložení 
dokumentu vládě. Ta Program rozvoje 
venkova na období 2014 - 2020 dne 
9. 7. 2014 schválila a následně byl doku-
ment vložen do informačního systému pro 
komunikaci s Evropskou komisí, 16. 7. pak 
byl zaslán oficiálně Komisi. Již v průběhu 
příprav konzultovali zástupci Ministerstva 
zemědělství dílčí části programového 
dokumentu se zástupci Generálního 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj 
venkova a Generálního ředitelství život-
ního prostředí a řešili při tom neoficiální 
připomínky. Nyní očekáváme oficiálně 
vznesené připomínky všech relevantních 
generálních ředitelství komise. Podle lhůty 
dané právními předpisy by měla zareago-
vat nejpozději do tří měsíců po zaslání 
programového dokumentu, tedy nejpoz-
ději do 16. 10. Komise bude hodnotit 
jednak soulad programového dokumentu 
se strategickým dokumentem – Dohodou 
o partnerství, i vnitřní konzistenci analy-
tické části programu s definicí potřeb 
a výběrem opatření k jejich řešení včetně 
finančních rozpočtů a definovaných cílů. 
V průběhu třetího čtvrtletí roku 2014 
budou oficiální připomínky komise projed-
nány a zapracovány případné požadavky na 
úpravu dokumentu. V případě hladkého 
průběhu oficiálních konzultací a schválení 
programového dokumentu na počátku 
roku 2015 lze očekávat vyhlášení první 
výzvy pro předkládání žádostí o podporu 
pro projektová opatření v polovině roku 
2015. Žádosti o podporu pro plošná opat-
ření pak bude možné předkládat v rámci 
jednotné žádosti o platbu v květnu 2015.

Program rozvoje venkova – postup schvalování programového dokumentu

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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Příjem žádostí o dotaci pro opatření Realizace projektů spolupráce

Standardizace místních akčních skupin

Od září 2014 budou moci místní akční skupiny (MAS) zahájit 
projekty spolupráce v rámci posledního kola financovaného 
z prostředků určených na období 2007 – 2013. Vzhledem 
k pravidlu n+2 (každý závazek členské země přijatý vůči 
Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí 
tohoto závazku) mohou být finanční prostředky propláceny 
až do konce roku 2015. Snahou MZe je poskytnout MAS 
a začínajícím místním partnerstvím podporu v přechodném 
období, tedy v období, kdy ještě nebudou spuštěny podpory 
z programového období 2014 – 2020. Vlastní příjem projektů 
začne až v lednu 2015, protože letos na podzim se bude Státní 
zemědělský intervenční fond věnovat zejména dokončení 
příprav a spuštění standardizace MAS. Nevyčerpaných peněz 
v opatření Realizace projektů spolupráce je dostatek. Pokud 

MAS splní podmínky Pravidel a dosáhnou dostatečného počtu 
bodů za preferenční kritéria, budou jejich projekty schváleny 
a podpořeny. S ohledem na konec programového období 
a zajištění proplacení projektů do konce roku 2015 bude 
tato výzva provedena ve zjednodušené administraci. Účelem 
realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou 
a předávání poznatků správné praxe a postupů. S využitím 
zkušeností z období 2007 - 2013 MAS společně zpracují 
doporučující metodiku týkající se přidané hodnoty projektů 
spolupráce, zhodnocení a monitoringu strategie MAS, uplat-
ňování principu LEADER či procesu výběru projektů. Výsledky 
projektu budou zveřejněny na internetových stránkách MAS 
a veřejně prezentovány na seminářích.

V červenci Ministerstvo zemědělství uspořádalo ve spolupráci 
se Státním zemědělským intervenčním fondem tři semináře, 
které představily místním akčním skupinám (MAS) i jiným 
zájemcům základní podmínky Metodiky pro standardizaci 
místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 
(Metodika) a průběh administrace příjmu žádostí o stan-
dardizaci. Seminářů se aktivně účastnili i JUDr. Deverová 
a JUDr. Svejkovský, odborníci na nový občanský zákoník, 
kteří zodpověděli potenciálním žadatelům nejasnosti spojené 
s naplněním stanovených povinností se zaměřením na různé 
právní formy MAS. Uvedené semináře se konaly ve dnech 
24. 7. v Brně a 29. a 30. 7. v Praze. O všechny tři semináře 
byl obrovský zájem, na každém bylo více než 100 účastníků.

Metodika, kterou schválila vláda 21. 5. 2014, definuje standardy 
pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardi-
zace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při 
standardizaci. Standardy jsou rozděleny do pěti tematických 
okruhů - územní působnost, místní akční skupina, orgány 
MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Při nastavování 
standardů byl kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným 
místním partnerstvím, a aby všechny činnosti MAS vyko-
návané vůči platební agentuře, řídicím orgánům, žadatelům 
i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní 
a nediskriminační. Splněním standardů uvedených v metodice 
MAS prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 
Získání osvědčení o splnění standardů je pro MAS nezbytnou 
podmínkou, aby mohly podávat žádosti o podporu strategií 

komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní 
rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů 
a územní dimenze.

Příjem žádostí o standardizaci MAS
se uskuteční od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015
Metodika a prezentace z uskutečněných seminářů jsou ke 
stažení na stránkách www.eagri.cz (Dotace / Program rozvoje 
venkova ČR na období 2014-2020 / Aktuality).
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Operační program Rybářství 2014 - 2020

Provázanost nitrátové směrnice a podpor poskytovaných 
v rámci agroenvironmentálních opatření PRV

Nastavení přímých plateb od roku 2015

Operační program Rybářství 2014 – 2020 je 
v současné době před dokončením (probí-
há SEA a ex-ante hodnocení). V srpnu 2014 
materiál schválila porada vedení Ministerstva 
zemědělství a následně prošel meziresortním 
připomínkovým řízením.

Operační program Rybářství 2014 - 2020 bude 
po schválení vládou ČR předán Evropské komisi 
prostřednictvím informačního systému pro 
komunikaci s Evropskou komisí. 

Od předložení OP Rybářství Evropská komise 
vyjádří do tří měsíců své připomínky a nejpoz-
ději do šesti měsíců dokument schválí. Schválení 
lze předběžně očekávat v dubnu 2015. První 
výzvy příjmu žádostí o podporu do jednotlivých 
opatření podle předpokladu otevřeme v polo-
vině roku 2015.

Nařízení vlády (NV) č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním plánu bylo novelizováno NV č. 117/2014 Sb. Na 
základě připomínek Evropské komise (EK) tak došlo k upravení 
podmínky omezení použití hnojiv na pozemcích se sklonitostí 
převyšující 10 stupňů, kdy omezení bylo rovněž rozšířeno na 
travní porosty. V rámci vyjednávání zpřísnění této podmínky 
se zástupci EK byly rovněž zohledněny požadavky běžné 
zemědělské praxe, která aplikaci na travní porosty v sklonitých 
lokalitách nepředpokládá.

Změna se dotkne i žadatelů pod závazky Agroenvi-
ronmentálních opatření (AEO) v souvislosti s naplňováním 
kontrolovaného požadavku Kontroly podmíněnosti SMR 5a/

AEO 6, tzn. ploch pod závazkem AEO mimo vymezené oblasti 
zranitelné dusičnany ze zemědělské produkce (ZOD). Podle 
statistiky LPIS činí výměra půdních bloků pod závazky AEO 
s danou svažitostí přibližně 35 tisíc hektarů. Jde zhruba o 1 % 
z celkové výměry travních porostů pod závazky AEO. Dále 
upozorňujeme na úpravy § 6, který stanovuje období zákazu 
hnojení.

Pro plnění podmínek kontrol podmíněnosti byly uvedené 
změny zapracovány do příručky Průvodce zemědělce Kont-
rolou podmíněnosti platný pro rok 2014, která je zveřejněna 
na stránkách eAGRI. 

Ministerstvo zemědělství odeslalo Evropské komisi svá rozhod-
nutí týkající se nastavení přímých plateb v rámci reformované 
Společné zemědělské politiky pro následující období 2015 
– 2020. Bude prodloužena aplikace jednotné platby na plochu, 
část finančních prostředků se přesune z I. do II. pilíře v období 
2015 – 2019, bude možné využít degresivity, dobrovolnou 
podporu vázanou na produkci a v maximální možné míře 
i podporu pro mladé zemědělce.

Evropská legislativa stanovila členským státům v oblasti 
přímých plateb nové povinnosti vyplývající z reformy Společné 
zemědělské politiky, zejména budou mít možnost učinit 
některá rozhodnutí s ohledem na národní zájmy. Proto bylo 
nutné o jednotlivých aspektech nastavení přímých plateb 

informovat Evropskou komisi do 1. 8. 2014, aby mohla od 
1. 1. 2015 platit nová pravidla.

Výplata přímých plateb bude pokračovat prostřednictvím 
jednotné platby na plochu (SAPS) do roku 2020. Současně 
došlo k převodu finančních prostředků z I. pilíře (přímé platby) 
do II. pilíře (Program rozvoje venkova) v letech 2015 – 2019 
v roční průměrné výši zhruba 2,5 % (600 milionů korun) a k 
rozhodnutí o aplikaci degresivity – snížení přímých plateb pro 
velké podniky (5 % příjmu ze SAPS nad 150 000 €) a jejich 
přesunutí do rozpočtu PRV. Ministerstvo zemědělství využilo 
možnosti podpořit citlivé sektory v rámci dobrovolné podpory 
vázané na produkci ve výši 15 % roční obálky pro období 
2015 – 2020, což odpovídá roční průměrné částce přibližně 
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3,46 miliardy korun. Mezi podporovaná odvětví patří brambory 
určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní 
brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, masná telata, 
sektor mléka, ovce a kozy. Na podporu pro mladé zemědělce 
bude vyhrazena maximální možná částka. Evropská komise 
byla rovněž informována o nastavení aktivního zemědělce 
a ozelenění v ČR. Zároveň se ČR rozhodla nezavádět režim 
pro malé zemědělce, redistributivní platbu a platbu oblastem 
s přírodními omezeními (LFA) prostřednictvím I. pilíře.

O podobě nastavení přímých plateb jednali pravidelně zástupci 
Ministerstva zemědělství s členy nevládních organizací a také 
s resortními organizacemi. 

Evropská komise na konci cesty k modernizaci státních podpor

Na konci června 2014 Evropská komise ukončila revizi před-
pisů, kterými stanovuje podmínky pro poskytování státních 
podpor členskými státy EU v zemědělství. Zásadní předpisy 
(pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích země-
dělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 
2014 - 2020 a nařízení Komise (EU) č. 702/2014 z 25. 6. 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU 
prohlašují určité kategorie podpory v zemědělství a lesnictví 
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem) byly 
publikovány 1. 7. 2014 a jsou od tohoto data účinné.

Předpisy umožňují členským státům z národních prostředků 
poskytovat investiční podporu, podporu na ekologické 
zemědělství, poradenské služby, na řízení rizik a řešení krizí, 
živočišnou výrobu, lesnictví, venkovské oblasti atd. Úspěchem 
při projednávání návrhů nových pokynů EU je, že podporu 
mohou nově získat zemědělské podniky na nákup plemenných 
zvířat, což Evropská komise v předchozím období nepovolo-
vala, nebo nové zařazení podpory výzkumu a vývoje v odvětví 
zemědělství a lesnictví. Nařízení č. 702/2014 obsahuje 
opatření, která nevyžadují podrobné posouzení a schválení 
Evropskou komisí (tzv. notifikaci), ale jen stručné oznámení. 
Novinkou v tomto nařízení je možnost kompenzace škod 
způsobených přírodními pohromami (jako jsou např. povodně) 
anebo zahrnutí podpor do odvětví lesnictví v rámci Programu 
rozvoje venkova, čímž se zjednoduší a urychlí procedura před 
poskytnutím výše uvedených podpor. Příznivé změny však 
doprovází i nové povinnosti. Hlavní je zřízení jedné webové 
stránky na úrovni každého členského státu, kde budou kvůli 
větší transparentnosti zveřejněny všechny podpory převyšu-
jící limit stanovený Evropskou komisí a také jejich příjemci. 
Námitky členských států k webové stránce, pramenící z nepři-
měřeného nárůstu administrativní zátěže, Evropská komise 

nezohlednila, alespoň však posunula termín spuštění této 
stránky o dva roky.

Za zmínku stojí i nové nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, které jako horizontální předpis zahrnuje i část opatření 
v zemědělství.

Revize předpisů přinesla také právní úpravu v poskytování 
podpor de minimis. V případě zemědělské prvovýroby byl zdvoj-
násoben strop pro možné poskytnutí této podpory jednomu 
podniku během tří let na 15 000 EUR. Tato pozitivní změna 
je však částečně vykoupena novou povinností zohledňovat 
provázanost příjemců podpory de minimis, kde je třeba vnímat 
jako ‚jeden podnik‘ i několik subjektů vzájemně majetkově či 
právně propojených.

Modernizace státních podpor má dle Evropské komise přinést 
méně administrativy, jednodušší účinnější pravidla a rychlejší 
rozhodování. Zda tomu tak skutečně bude, ukáže až praxe.
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V souladu s procesem optimalizace rozmístění veřejné a státní 
správy v objektech ve vlastnictví státu, kterým se naplňuje 
programový záměr vlády a Ministerstva financí, postupuje 
i Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových v efektivnějším využívání 
administrativních objektů, ke kterým má MZe příslušnost 
hospodařit. K dislokacím složek resortu zemědělství aktivně 
využívá data z Centrálního registru administrativních budov 
(CRAB). Ta přinášejí aktuální celostátní přehled o admini-
strativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti 
a rozmístění státních zaměstnanců v souladu s usnesením 

vlády. Při přípravách dislokací současně Ministerstvo zohled-
ňuje v nejvyšší možné míře i umístění nevládních a nestátních 
agrárních organizací, s nimiž společně naplňuje představu 
tzv. „zelených domů“. Jde o místa, kde zemědělci i agrární 
veřejnost na jednom místě najdou veškeré kontakty související 
s resortem zemědělství a venkova. Tuto činnost MZe vyko-
nává průběžně prostřednictvím svých regionálních pracovišť, 
a přispívá tím k hospodárnějšímu využití státních objektů 
při současném zamezení neúčelného vynakládání finančních 
prostředků státu.

Optimalizace rozmístění složek veřejné správy a „zelené domy“

Správní úsek

Dne 27. 8. projednala vláda „Zprávu o stavu vodního hospo-
dářství České republiky v roce 2013“, tradičně nazývanou 
„Modrá zpráva“. Je to již sedmnáctá ročenka tohoto typu, kte-
rou každoročně předkládá Ministerstvo zemědělství společně 
s Ministerstvem životního prostředí od roku 2007. Zahrnuje 
komplexní informace o vodním hospodářství, o nakládání 
s vodou a o vývojových trendech v této oblasti. Jelikož rok 
2013 přinesl opět povodeň velkého rozsahu, věnuje se letošní 
Modrá zpráva podrobně průběhu povodňových vln, jejich 
příčinám i odstraňování povodňových škod. V červnu 2013 
přišlo při povodních o život 15 lidí, materiální škody dosáhly 
15,4 miliardy korun. Vydatné lijáky způsobily četné sesuvy půdy 
s dalšími škodami. Svými důsledky se proto loňská povodeň 
řadí ke katastrofickým záplavám na přelomu 20. a 21. století 
hned na třetí místo za povodně z let 1997 a 2002. Modrá 
zpráva dále informuje o finančních prostředcích věnovaných 
na stavbu protipovodňových opatření. Z informací v ročence 
se dá vyčíst, že zatímco v roce 1989 bylo 8,537 milionu lidí, 
tj. 82,4 % obyvatel České republiky, připojeno na vodovody 
pro veřejnou potřebu, v roce 2013 to již bylo 9,854 milionu lidí, 
tedy 93,8 %, což je údaj srovnatelný s úrovní v nejvyspělejších 
státech. V domech napojených na kanalizaci žilo v loňském roce 
celkem 8,705 milionu obyvatel České republiky, což je 82,8 % 
z celkového počtu obyvatel (v roce 1989 to bylo 7,501 milionu 
obyvatel, tedy 72,4 %). Z vod vypouštěných do kanalizace (bez 
vod srážkových) bylo 97,4 % v roce 2013 čištěno. 

Modrá zpráva za rok 2013

Úsek vodního hospodářství
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Zvyšování funkčnosti vodních děl

Dotační program „Podpora zvyšování funkčnosti vodních 
děl“ byl ukončen zprávou o závěrečném vyhodnocení, která 
obsahuje i vyhodnocení podprogramu „Podpora zvýšení funkč-
nosti a bezpečnosti vodních děl“ a podprogramu „Podpora 
odtěžování nánosů z nádrží“. 

Program vznikl na základě Studie o technickém stavu vodních 
děl na území České republiky, kterou v letech 2005 – 2008 
vypracovala společnost Vodní díla TBD, a. s. Cílem programu 
bylo zlepšení funkčnosti vodních děl na našem území, zvýšení 
jejich spolehlivosti a bezpečnosti a také posílení retence 
i zlepšení kvality vody v nádržích. Financování programu zajis-
tily prostředky státního rozpočtu i vlastní zdroje investorů, 
státních podniků Povodí. Program byl zaměřen především na 
opatření u nejrizikovějších vodních děl. Zjišťování technického 
stavu vodních děl v rámci zmíněné Studie probíhalo ve třech 
etapách. V první se hodnotily přehrady se sypanými hrázemi 
a rybníky I. až III. kategorie, druhá etapa byla zaměřena na 
přehrady se zděnými a betonovými hrázemi a třetí na jezy 
a zdymadla, ochranné hráze a hydrotechnické štoly. Vyhodno-
cení probíhalo z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti 
vodních děl. Snahou bylo popsat jejich možné budoucí poruchy, 
zpracovat návrhy potřebných nápravných opatření a stanovit 
priority spolu s rámcovým odhadem nákladů. Příjemci dotací 
a investory byli správci vodních toků. Vybudováno bylo celkem 
5 staveb, příspěvek ze státního rozpočtu činil 230,906 milionu 
korun se spoluúčastí vlastních zdrojů investorů 80,654 milionu.
Cílem podprogramu „Podpora zvýšení funkčnosti a bezpeč-
nosti vodních děl“ byla rekonstrukce vodních děl pro 

dosažení uvedených parametrů. Prioritou byly sypané nádrže. 
V rámci podprogramu byla realizována akce státního podniku 
Povodí Moravy na vodním díle Fryšták s přispěním státního 
rozpočtu 10,733 milionu korun. Vlastní zdroje investora činily 
6,463 milionu. 

Cílem podprogramu „Podpora odtěžování nánosů z nádrží“ 
bylo posílení funkčnosti vodních děl v souvislosti s nánosy 
(sedimenty) v nádržích. Prioritou byly vodárenské nádrže 
a nádrže s alarmující kvalitou vody pro koupání. Realizovány 
byly čtyři akce, po dvou v povodí Moravy a Vltavy. Příspěvek ze 
státního rozpočtu činil 220,173 milionu, výše vlastních zdrojů 
investorů dosáhla 74,189 milionu korun.

Státní pozemkový úřad pořádá 8. ročník soutěže Společné zařízení roku

Státní pozemkový úřad

Začátkem srpna 2014 vyhlásil Státní pozemkový úřad ve spolu-
práci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy již 
8. ročník soutěže Společné zařízení roku. 

Vznik této soutěže byl spojen se snahou přiblížit veřejnosti 
konkrétní výsledky pozemkových úprav, a to prostřednictvím 
realizovaných společných zařízení navržených v pozemkových 
úpravách a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských 
pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají 
velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního 
prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se budují 
polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných 
a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, 
která by měla zabránit nebo alespoň snížit riziko povodní, před-
cházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody 
v krajině a zvýšení diverzity krajiny. Dalšími prvky sloužícími 
ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně, jako jsou 
např. biokoridory, biocentra, remízky, solitérní zeleň apod.  
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V letošním ročníku je možné přihlašovat projekty do této 
soutěže nejpozději do 30. 9. 2014 v souladu s pravidly zveřej-
něnými na webových stránkách Státního pozemkového úřadu 
nebo přímo pod odkazem http://soutezszr.spucr.cz. 

Jako každoročně je soutěž Společné zařízení roku členěna do 
následujících tří kategorií:

1. Zpřístupnění pozemků
2. Protierozní a vodohospodářská opatření
3. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Ocenění v podobě čestného diplomu „Společné zařízení 
roku“ a věcného daru obdrží první tři místa v každé kategorii. 
Zároveň má jeden z oceněných projektů možnost získat „Cenu Stát-
ního pozemkového úřadu“, kterou vybírá centrální komise. Dalším 
udělovaným oceněním je „Cena veřejnosti pro společné zařízení 
roku“. Tu získá projekt, který dostane nejvíc bodů od veřejnosti. 

Hlasování pro veřejnost začne v listopadu 2014 na webových 
stránkách http://soutezszr.spucr.cz. Vylosovaný účastník hlaso-
vání se může těšit na věcný dar v podobě odolného mobilního 
telefonu do přírody. 

Lesy ČR pracují na důležitých úkolech pod novým vedením

Lesy ČR

Lesy České republiky, s. p., mají od 14. 4. 
2014 nového generálního ředitele Daniela 
Szóráda. Po svém nástupu začal řešit důle-
žitou provozní i strategickou agendu. Po 
otevřeném výběrovém řízení 2. 6. před-
stavil své nové nejbližší spolupracovníky: 
výrobně – technického ředitele Václava 
Lidického, správního ředitele Igora Kalixe, 
obchodního ředitele Radovana Srbu 
a ekonomického ředitele Karla Buchtu. 

Důležitým aktuálně řešeným a veřejností sledovaným tématem 
jsou církevní restituce, ve kterých Lesy ČR mají za striktního 
dodržování platných právních předpisů vytvořeny podmínky 
pro plynulé vydávání majetku. To se projevuje v celkovém počtu 
uzavíraných dohod s oprávněnými osobami a v návaznosti na 
to i v objemu vydávaného majetku. Lesy ČR usilují o to, aby 
do konce letošního roku byla vyřešena většina nesporných 
případů.

Nové vedení podniku také prověřilo probíhající i připravované 
veřejné zakázky. Některé z nich byly zrušeny, jiné pozastaveny 
a pokračovaly až po provedení žádoucích změn. Například 
v oblasti ICT se Lesy ČR snaží nalézt optimální řešení, aby 

byly pokrývány skutečně reálné potřeby 
podniku nutné pro zajištění řádného plnění 
jednotlivých činností.  Díky jednáním se 
současnými spolupracujícími advokátními 
kancelářemi se podařilo výrazně snížit 
náklady na právní služby. Podnik v souvis-
losti s probíhající veřejnou zakázkou na 
poskytování právních služeb očekává 
v budoucnosti další racionalizaci nákladů. 
Právní služby bude v budoucnu zajišťovat 

převážně podnikový právní odbor.

Lesům ČR se podařilo připravit a vyhlásit tendry na lesnické 
činnosti, z nichž první část se týká pětiny území spravovaných 
lesními správami a druhá oblastí v působnosti lesních závodů. 
Předpokládaná hodnota vypsaných lesnických tendrů je téměř 
2,3 miliardy korun. Nově nastavené podmínky tendrů by měly 
zvýšit účast nejen malých a středních lesnických firem, ale 
v některých oblastech i osob samostatně výdělečně činných.

Lesy ČR věnují pozornost i regionální zaměstnanosti. Navázaly 
dobrou spolupráci s Úřadem práce ČR, se kterým podnik 
například realizuje společný projekt v Krušných horách 
v Ústeckém kraji. Zde nyní při pěstebních činnostech pracuje 
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již 24 lidí. Podobný projekt Lesy spustily také na Břeclavsku 
v Jihomoravském kraji.

„Za poměrně krátkou dobu se nám podařilo vyřešit mnoho úkolů. 
Uvědomuji si, že velké množství práce je teprve před námi. Věřím, 
že se nám společně se všemi zaměstnanci podniku bude při plnění 
náročných úkolů dařit,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád, 

který přikládá mimořádný význam spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství a Dozorčí radou Lesů ČR. „Ministerstvo zemědělství 
je zakladatelem Lesů ČR, dozorčí rada plní potřebnou kontrolní 
úlohu. Oba orgány jsou pro usměrňování činnosti podniku velmi 
důležité, a proto úzkou spolupráci s nimi považuji za přirozenou 
a logickou,“ dodává Daniel Szórád.

Lesy ČR varují: CHROUST MAĎALOVÝ - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HROZBA 
OBNOVY LESA V OBLASTI BZENECKÉ A HODONÍNSKÉ DOUBRAVY

V oblasti takzvané Moravské Sahary neboli vátých písků 
u Bzence nedaleko Strážnice na Hodonínsku v Jihomoravském 
kraji, kterou v roce 2012 postihl jeden z největších lesních 
požárů, se Lesy České republiky, s. p., aktuálně potýkají 
s další vážnou hrozbou, kterou je přemnožení hmyzího škůdce 
chrousta maďalového. Problém je tak vážný, že brání úspěšné 
obnově lesa po požáru. 

V lokalitě Hodonínské a Bzenecké Doubravy o rozloze 
přibližně 6 500 hektarů již přemnožení chrousti v posledních 
12 letech zničili 200 hektarů mladých lesních porostů. Dalších 
75 hektarů bylo zničeno v roce 2013. Ponravy (larvy) chrousta 
se vyvíjejí v půdě a poškozují kořeny rostlin. Tím způsobují 
mnohonásobně větší škody než dospělí brouci, kteří se rojí 
jednou za čtyři roky. Ponravy poškozují nejen čerstvé výsadby, 
ale i odrostlé, například 10 let staré sazenice.

Možnosti obrany jsou velmi omezené. Aktuálně není v ČR 
registrován žádný půdní přípravek, který by mohl ochránit 
sazenice před ponravami. Jiná opatření jsou finančně velmi 
nákladná a nezajistí efektivní snížení populace hmyzu. Nejúčin-
nějším známým způsobem obrany proti chroustům je hubení 
dospělých jedinců při rojení leteckou aplikací přípravků na 
hubení hmyzu. Tento postup se používal v 90. letech minulého 
století (letecký postřik byl naposledy prováděn při rojení 
v letech 1999 a 2003, v dalších letech již nebyl povolen).

Lesní zákon ukládá vlastníkovi lesa monitorovat stav škůdců 
a provádět opatření, která by zabránila škodám na lesních 
porostech. Proto Lesy ČR požádají o povolení letecké apli-
kace přípravků proti chroustům v roce 2015. Bez tohoto 
zásahu lze předpokládat postupný vznik až kalamitních škod 
s omezením všech funkcí lesa včetně zde nejvýznamnější funkce 
půdoochranné.

Lesy ČR zahájily novou výsadbu již v březnu 2013, kdy se 
podařilo znovu zalesnit plochu o velikosti zhruba 45 hektarů, 
a to následujícími dřevinami: borovice lesní, dub zimní, lípa 

srdčitá a buk lesní. V roce 2013 dosáhly náklady na pěstební 
činnost 3,8 milionu korun. Škody způsobené ponravami však 
byly záhy po výsadbě vyčísleny na více než 1,6 milionu korun. 
Úhyn sazenic kvůli poškození kořenů se dle očekávání dále 
zvýšil a na podzim loňského roku dosahoval v průměru 73 %.

Lesy ČR proto odložily další výsadbu sazenic na podzim letoš-
ního a jaro příštího roku, kdy jsou chrousti ještě zakuklení 
anebo čerstvě vylíhlí jako malé larvy nové generace - působené 
škody tudíž budou dočasně omezeny. Pokud se ale populace 
chroustů použitím leteckého postřiku nesníží, lze reálně 
počítat s dalším nárůstem škod.
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Lesy ČR soutěží tendry na zajištění lesnických činností

Státní podnik Lesy ČR v současné době provádí otevřené nadli-
mitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností, ve kterém 
firmy soutěží o 27 částí (smluvních územních jednotek - SÚJ). 
Jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu 
a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších třech SÚJ současně 
probíhají zadávací řízení, ve kterých jsou na dobu jednoho roku 
soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti. Odhadovaná 
hodnota tendrů přesahuje 2, 2 miliardy korun bez DPH.

„Podobu tendrů ovlivnilo mimo jiné Programové prohlášení vlády 
ČR a konzultace s Ministerstvem zemědělství i zástupci oborových 
organizací a obchodních partnerů. Ministr zemědělství Marian 
Jurečka o zakázce informoval 21. května vládu. Jsme přesvědčeni, že 
oproti minulosti umožní dnes nastavené podmínky, aby se soutěže 
mohlo účastnit větší množství firem, a to včetně malých a středních. 
Tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti 

a dostupnosti dříví v  regionech,“ říká generální ředitel Lesů ČR 
Daniel Szórád.
 
Lesy ČR současně soutěží 16 otevřených nadlimitních zadá-
vacích řízení na zajištění lesnických činností pro rok 2015, 
a to na území čtyř přímo řízených lesních závodů Lesů ČR 
– Židlochovice, Boubín, Konopiště a Kladská. Vyhlášená řízení 
se týkají pěstebních služeb, těžeb a prací s motorovou pilou 
a přibližování dříví potahem nebo traktorem. Odhadovaná 
hodnota bude vyšší než 66 milionů korun bez DPH. 

„Těmito tendry naplňujeme obecný trend zvýšit zastoupení menších 
ekonomických subjektů při plnění lesnických zakázek. Typickými 
účastníky zakázek jsou totiž živnostníci – osoby samostatně výdělečně 
činné z oblasti působnosti konkrétního lesního závodu, místy pak také 
menší a jen okrajově větší lesnické firmy,“ uvádí Daniel Szórád. 

Zámek Kačina po roce opět přivítá milovníky vína  

Národní zemědělské muzeum

V Muzeu českého venkova na zámku Kačina, které je pobočkou 
Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze, začne 13. 9. 
třetí ročník akce Vinobraní a dožínky. Troubené fanfáry, 
koncerty, ukázky zemědělských strojů a produktů, stejně jako 
soutěž v poznávání odrůd vína a burčákové hody patří k láka-
dlům, které pro návštěvníky přichystali pořadatelé z Klubu 
přátel vína v Kutné Hoře. Koncept spolupráce občanského 
sdružení s muzeem je úspěšný, jak dokazuje i loňských 4 500 
spokojených návštěvníků slavností. Vinobraní slavili v Kačině 
již od roku 1847, a to nejen na zámku, ale i v přilehlé obci pod 
patronací vlastníků zámku, známého hraběcího rodu Chotků. 

Tradice byla během bouřlivého 20. století přerušena a první 
obnovený ročník se uskutečnil až 22. 9. 2012.

Muzeum českého venkova postupně připravuje nové atraktivní 
expozice. Po revitalizaci parku a otevření hospodářského 
zázemí se pro veřejnost nově otevře konírna. Zachovala se 
v původní podobě a svým stavebním pojetím je unikátní. Cílem 
celkové obnovy je ukázat konírnu jako autentický příklad klasi-
cistní hospodářské stavby. Elegantním způsobem se tak propojí 
zemědělská expozice chovu koní s empírovým zámkem.
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Muzeum v pohybu

Jednu z nejcennějších a pro návštěvníky nejatraktivnějších 
sbírek NZM tvoří historické zemědělské stroje soustředěné 
v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi. Řada exponátů se 
každoročně vydává na cesty po České republice, aby reprezen-
tovaly NZM na různých akcích. Mezi ně patří i výstava Země 
živitelka v Českých Budějovicích, kde stánek Ministerstva 
zemědělství ozdobil traktor Deutz 11. Poslední srpnový víkend 
se stroje z Čáslavi představily milovníkům parního pohonu 
na 12. ročníku Nábřeží paromilů v Hradci Králové. Poslední 
příležitostí vidět historické stroje v plné kráse a v pohybu 
bude 13. 9. na akci Starokolínská brázda a 11. 10. na 10. setkání 
milovníků starých traktorů v Mahouši.

Září – měsíc biopotravin
Letošní září ve znamení ekologického zemědělství a biopotravin

V září začíná už desátý ročník 
měsíce biopotravin a ekologic-
kého zemědělství. Veřejnost 
bude mít příležitost seznámit 
se se zajímavostmi o domácích 
biopotravinách a principech jejich 
produkce.

Informační projekt pro spotře-
bitele propaguje konkrétní akce, 
na kterých se mohou lidé setkat 
s ekologickými farmáři, výrobci 
biopotravin a ochutnat jejich 
produkty. Jde především o dny 
otevřených dveří na ekologických 
farmách a u výrobců biopotravin, 
biodožínky, biojarmarky, nebo 
ochutnávky biopotravin. Konkrétní 
informace o všech akcích jsou na 
www.mesicbiopotravin.cz. 

Stejně jako v předchozích letech, 
má i letošní Měsíc ekologického 
zemědělství své motto, tentokrát 
je to „BIO pro každého“. Sortiment biopotravin je široký, 
zahrnuje produkty každodenní spotřeby, pochutiny, nápoje 
nebo cukrovinky. Každý si tak může vybrat svou oblíbenou 
biopotravinu. Těmi nejdostupnějšími jsou mléko a mléčné 
výrobky, především jogurty a sýry.

Biopotraviny jsou přínosné nejen 
pro spotřebitele. Ekologické 
hospodaření je příznivé také pro 
životní prostředí, chovaná zvířata 
a druhovou pestrost . Ekolo-
gičtí zemědělci se chovají šetrně 
k životnímu prostředí, nepoužívají 
chemické přípravky na ochranu 
rostlin, průmyslově vyráběná 
hnojiva, geneticky modifikované 
organismy, stimulátory růstu 
a další chemické látky. 

V současné době kupuje často 
nebo aspoň občas biopotraviny 
téměř 40 % spotřebitelů. Hlavním 
důvodem, proč jsou biopotraviny 
dražší než ty klasické, je, že se 
biopotraviny vyrábějí v menších 
objemech. Zvyšují se tak náklady 
na produkci. Pokud jsou biopo-
traviny vyráběny v dostatečných 
objemech, blíží se jejich cena 
konvenčním potravinám. Cenový 

rozdíl je tvořen také maržemi obchodních řetězců, které jsou 
bezdůvodně u některých biopotravin vyšší než u klasických 
potravin.

BIO
pro každého 

2014

 informace o biopotravinách a o všech konaných akcích na

www.mesicbiopotravin.cz

BIO 
není pouze 

zelenina
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Ministr zemědělství Marian Jurečka  
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

srpen 2014

Čápová Alena – Odbor legislativní a právní
Hlaváčová Jiřina – Odbor provozu informačních a komuni-
kačních technologií
Löscherová Soňa – Sekce přímých plateb a rozvoje venkova
Musilová Tereza – Odbor environmentálního a ekologického 
zemědělství
Pazderová Jarmila – Odbor rozvoje a projektového řízení IT
Rohlík Jan – KAZV Pardubice
Semerád Pavel – Odbor koncepcí a ekonomiky lesního 
hospodářství
Stratilová Zuzana – Odbor bezpečnosti potravin
Zajíček Petr – Odbor bezpečnosti potravin

září 2014

Kůst František – Odbor rostlinných komodit
Matůšů Zdenka – Odbor Řídící orgán OP Rybářství
Saňáková Jana – Odbor vodohospodářské politiky a proti-
povodňových opatření
Sekáčová Jana – KAZV Bruntál
Roubek Vít – Odbor personální
Zárybnický Jiří – KAZV Praha


