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Úvodní slovo ministra

V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, což je 180 kilogramů 
na obyvatele za rok. To jsou alarmující čísla, která nelze nechat bez povšimnutí. 
Proto vznikají potravinové banky, a proto jsem se setkal s jejich zástupci 
a s představiteli nevládních organizací, abychom tento problém začali systémově 
řešit, protože Ministerstvo chce najít způsoby, jak plýtvání jídlem co nejvíce 
zamezit. Shodli jsme se, že k menšímu plýtvání potravinami by u nás mělo 
přispět především dořešení funkčnosti potravinových bank. Do nich by výrobci 
a prodejci posílali zboží těsně před vypršením doby spotřeby, které by se 
následně poskytovalo například nevládním organizacím pro sociálně potřebné. 
Systém je však dnes nastaven tak, že kdyby chtěl obchodník takové potraviny 
bance darovat, bude muset zaplatit DPH. Po intenzivních jednáních se zástupci 
Ministerstva fi nancí se nám podařilo najít argumenty, které už dnes mají oporu 
v evropské i naší legislativě. Bude tak stačit změna metodického pokynu uvnitř 
Ministerstva fi nancí, kdy už nyní může jít maloobchodník, který chce převést 
potraviny do potravinové banky, až na hodnotu jedné symbolické koruny nebo 
dokonce nula korun. Z toho se vypočítává DPH, nemusí tak prakticky nic platit. 
A o možnosti fi nancování potravinových bank chci jednat i s ministryní práce 
a sociálních věcí.

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

Úsek lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství do konce září schválí zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestát-
ním neziskovým organizacím. Tento dokument bude spolu s hlavními oblastmi dotační politiky pro rok 2015 zveřejněn na 

webu MZe. Do 30. 9. 2014 bude vyhlášeno výběrové řízení na podporu projektů pro rok 2015. 
Lhůta pro předložení žádostí bude stanovena do 31. 10. 2014. Odborná komise přihlášené 
projekty následně posoudí a do konce roku 2014 budou na webu MZe zveřejněni úspěšní
žadatelé o dotaci, kterým budou přidělené fi nanční prostředky poskytnuty do 31. 3. 2015. O podporu 
se mohou ucházet projekty spadající do působnosti Ministerstva zemědělství, jejichž věcná náplň 
odpovídá hlavním oblastem dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015. 
V letošním roce byl podpořen například celostátní projekt Českého svazu včelařů zaměřený na 
vzdělávací činnost a plemenářskou práci, která ve svém výsledku přináší efektivní tlumení nemocí 
včel. Dalším z úspěšných žadatelů byla Českomoravská myslivecká jednota s projektem zaměřeným 
na rozvoj myslivosti – jako národního kulturního dědictví, realizujícím široce zaměřenou výchovu 
mládeže i dospělých k ochraně životního prostředí. Úhrnná částka určená státním rozpočtem na 
tyto dotace v roce 2015 činí 75 000 000 Kč, z toho 10 000 000 Kč je určeno na dotace investiční.

Dne 26. června 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka 
podepsal Národní program ochrany a reprodukce genofondu 
lesních dřevin na období 2014 – 2018 (Národní program). 
Národní program zajistí v České republice dosud nedosta-
tečně upravenou oblast ochrany a reprodukce genetických 
zdrojů lesních dřevin v souladu s platnými právními předpisy 
a mezinárodními úmluvami a dohodami.

Vyhlášením Národního programu budou naplněny mezinárodní 
závazky ČR v oblasti ochrany a reprodukce genetických zdrojů 
lesních dřevin vyplývající zejména z Úmluvy o biologické roz-
manitosti (CBD) a z rezolucí ministerských konferencí Forest 
Europe. Program významně přispěje k naplnění cílů Státní 
politiky životního prostředí České republiky 2012 – 2020 
a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky.
 
Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany 
a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin původních na 
území ČR a dotváří právní a organizační rámec nezbytný pro 
zajištění efektivního a setrvalého využívání genetických zdrojů 
lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství 

a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích. Geno-
fond lesních dřevin jako součást národního bohatství České 
republiky má velký význam pro budoucnost všech lesů na 
území státu jak z pohledu zásadního vlivu na jejich budoucí 
výnos, tak z pohledu změn klimatu, adaptační schopnosti 
a ekologické stability lesních porostů (ekosystémů).

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
na období 2014 – 2018

Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2015
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Podmínky ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin včetně 
vyhlášení Národního programu byly stanoveny novelou zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Dále bylo 
nezbytné stanovit některé podrobnosti týkající se dané proble-
matiky prováděcí vyhláškou, jejíž návrh byl předložen a schválen 
v prvním pololetí roku 2014. Jde o vyhlášku o ochraně a reprodukci 

genofondu lesních dřevin, která nabyla účinnosti 1. srpna 2014.

Pravidla poskytování a čerpání fi nančních podpor na udržování 
a využívání genetických zdrojů lesních dřevin jsou pro jednotlivé
účastníky Národního programu stanoveny v „Zásadách“, které 
pro tento účel vydalo Ministerstvo zemědělství v srpnu 2014.

Dne 27. srpna 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal 
Zásady, kterými se na základě zákona o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin stanovují pravidla pro poskytování 
dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na 
období  2014 – 2018 (Zásady). Tyto Zásady stanovují podmínky 
poskytování a užití účelových dotací na zachování vybraných 
genetických zdrojů zařazených do Národního programu ochrany 
a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018 
(Národní program), který MZe vyhlásilo k 1. červenci 2014.

Sazbou na jeden hektar tak bude podporována existence 
a obhospodařování genových základen a sazbou na jeden kus 
(rodič rodiny, ortet nebo klon) existence a obhospodařování 
zdrojů kvalifi kovaného reprodukčního materiálu. Předmětem 
podpory bude i zakládání a obhospodařování semenných sadů 
a směsí klonů, přičemž fi nanční prostředky budou za tímto 

účelem poskytovány do stanovené procentuální výše skutečně 
vynaložených prokázaných nákladů. Významným opatřením na 
ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin je i podpora 
zřízení a činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních 
dřevin, jejímž provozováním MZe pověřilo tzv. určenou osobu, 
kterou je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Podpora podle Zásad bude poskytována ze státního rozpoč-
tu. Národní program zahrnuje též podporu uznaných zdrojů 
selektovaného reprodukčního materiálu, která je zařazena do 
podpor spolufi nancovaných v rámci Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2014 – 2020.

Bližší informace jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Ministerstva: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/
dotace-a-programy/genofond-lesnich-drevin/

Vlastníci a správci lesů si mohou sami vyzkoušet, zda 
jimi obhospodařovaná vegetace není poškozena ozo-
nem. Tato novinka je díky aplikaci pro telefony s iOS 
a Androidem dostupná od letošního roku veřejnosti. 

„Od roku 2014 je nově možné podílet se na mapování symptomů 
poškození vegetace ozonem prostřednictvím on-line formuláře 
a aplikace pro telefony s iOS a Androidem. Do budované databáze 
může přispět každý, a to po registraci na webu ICP Vegetation, 
konkrétně na adrese: http://icpvegetation.ceh.ac.uk/record/
mobile-app-ozone-injury,“ uvedl Radek Novotný z útvaru 
ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodář-
ství a myslivosti (VÚLHM). 

Metodika v češtině pro základní orientaci v hodnocení symp-
tomů, které mohou být vyvolány účinky přízemního ozonu, 
je volně ke stažení na internetové adrese: http://www.vul-
hm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/
lp_2009_06.pdf.

Do konce roku 2013 měřili výzkumníci z útvaru ekologie lesa 
kontinuálně koncentrace ozonu na plochách Lazy, Želivka 
a Švýcárna. Ozon měřili absorpční metodou a  oxid siřičitý 
fl uorescenční metodou. „Vzhledem k nízkým koncentracím oxidu 
siřičitého bylo toto měření postupně ukončeno. Data byla ukládána 
v půlhodinových průměrech a předávána do centrály ve VÚLHM 
pomocí radiomodemů,“ vysvětlil Radek Novotný.

Na vybraných plochách měřili výzkumníci do konce září 2011 
také koncentraci ozonu pasivními samplery (vzorkovači). Pů-
vodně byl interval měření čtyřtýdenní, k měření byl používán 
jeden pasivní sampler. Posupně byl interval měření zkrácen 
na dva týdny a měření probíhalo paralelně třemi pasivními 
samplery. Po ukončení projektu FutMon, v jehož rámci bylo 
měření koncentrací přízemního ozonu s využitím pasivních 
vzorkovačů rozšířeno, již měření neprobíhá. Na plochách 
vědci například také hodnotili vizuální symptomy poškození 
ozonem na přízemní vegetaci.

Národní dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin

Chcete zmapovat škody ozonem? Stačí mít chytrý telefon

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/
http://icpvegetation.ceh.ac.uk/record/
http://www.vul-hm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/
http://www.vul-hm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/
http://www.vul-hm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/
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V září začal přednáškový cyklus na téma Bezpečnost potravin 
a zdravá výživa. První seminář se konal 9. září za účasti náměst-
ka hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy Milana Němce a ředitele Odboru strategie 
a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva 
zdravotnictví ČR Stanislava Wasserbauera a byl určen stu-
dentům Gymnázia Vlašim. Dalších 22 přednášek se uskuteční 
ve vybraných středních školách Středočeského kraje ještě do 
konce roku, 20 přednášek v  druhé polovině školního roku 
2014/2015. 

Cyklus 43 dvouhodinových odborných přednášek určených 
výhradně žákům středních škol Středočeského kraje zorga-
nizovalo Informační centrum bezpečnosti potravin Odboru 
bezpečnosti potravin, Sekce potravinářských výrob – Úřad 
pro potraviny po předchozí dohodě s vedením Středočeského 
kraje. Cílem přednášek je seznámit středoškoláky se složitou 
problematikou bezpečnosti potravin a také se zdravou výživou.

Dvacet let Národní agentury pro zemědělský výzkum

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

Problematika vlivu a účinků přízemního ozonu na ekosystémy 
je stále intenzivně zkoumána a studována na různé úrovni po 
celém světě. Součástí studia je i mapování viditelných symp-
tomů vyvolaných působením přízemního ozonu na vegetaci. 
Pravidelné sledování probíhá v rámci národních i mezinárod-
ních projektů a výzkumných aktivit.

Vedle kyselých depozic, které stále přispívají k postupné 
degradaci lesních půd, může být ozon významným imisním 
faktorem, působícím škody na lesích.

Potěšující zprávou pro podniky zabývající se rybníkářstvím je 
ukončení výplat náhrad za škody způsobené povodněmi na 
rybích obsádkách v roce 2013. 

Ministerstvo zemědělství po notifi kaci podpory Evropskou 
komisí na počátku tohoto roku provedlo prostřednictvím 
Zemědělských agentur sběr žádostí od postižených rybářských 
subjektů. Po uvolnění částky 50 milionů korun z Ministerstva 

fi nancí a nezbytných propočtech bylo v  srpnu poukázáno pří-
mo na bankovní účty rybářských subjektů odpovídající plnění. 

V  souladu s usnesením vlády mělo Ministerstvo zemědělství 
k rozdělení pouze 50 milionů korun.  Celková vyčíslená ztráta 
na produkci ryb činila více než 118 milionů korun. Z tohoto 
důvodu bylo nutné přistoupit ke krácení dotace pro jednotlivé 
příjemce.

Výplaty náhrad za škody způsobené povodněmi v roce 2013
na rybích obsádkách
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Legislativní změny, kterými jsou nastaveny podmínky pro no-
vou Společnou zemědělskou politiku 2014 – 2020 se promítají 
také do systému kontrol, jimiž je ověřováno plnění určených 
podmínek pro zlepšení a zachování životního prostředí, veřej-
ného zdraví i pohody zvířat zemědělskými subjekty (žadateli) 
o některé zemědělské podpory, a kterými je podmíněno 
vyplácení požadovaných podpor v plné výši. 

Žadatelé

Žadatelé, na které se tyto podmínky v novém období SZP 
budou vztahovat, se nemění. Zůstávají jimi nadále žadatelé:

• přímých plateb, 
• některých podpor Programu rozvoje venkova, 
• některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem. 

Požadavky a standardy

U stanovených požadavků a standardů k plnění podmínek 
podmíněnosti dochází k úpravě označení a změně číslování.
Označení, na které jsme si již zvykli, zkratka SMR (Statutory 
Management Requirements) pro označení povinných poža-
davků na hospodaření, je nahrazena označením PPH (Povinné 
Požadavky na Hospodaření). Dochází také ke změně označení 
standardů známých pod zkratkou GAEC (Good Agricultural 
and Environmental Conditions), které budou uváděny pod 
zkratkou DZES (Dobrý Zemědělský a Environmentální Stav).
Ke změně dochází také ve vymezení požadavků a standardů. 
Nadále nejsou zařazeny požadavky kalové směrnice (aktuální 
SMR 3) a požadavky na včasné oznamování nákaz u zvířat (ak-
tuální SMR 13 – tlumení slintavky a kulhavky, SMR 14 – tlumení 
některých nákaz a opatření týkající se vezikulární choroby 
prasat, SMR 15 – tlumení katarální horečky ovcí).  V rámci 
podmíněnosti tak nebudou kontrolovány. 

V rámci podmíněnosti nebudou prováděny ani kontroly mini-
málních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin (aktuální 5a/AEO 1-6 a 8a/AEO 7-10) agroenvironmen-
tálních opatření. Tyto požadavky však pro splnění podmínek 
agroenvironmentálně-klimatických opatření v rámci Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020 zůstávají nadále platné.
Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu půdy jsou řešeny jen v rámci sedmi 
standardů, které se týkají:

1. ochranných pásů podél vodních toků,
2.  zavlažovacích soustav,
3.  ochrany podzemních vod před znečištěním,
4.  minimálního pokryvu půdy,
5.  minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze,
6.  zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu 

vypalování strnišť,
7.  zachování krajinných prvků a opatření proti invazním dru-

hům rostlin.

Nadále nejsou v rámci Kontroly podmíněnosti uplatňovány 
podmínky minimální péče o travní porosty (aktuální GAEC 
9) a zákazu přeměny kultury travní porost na ornou půdu 
tzv. rozorání (aktuální GAEC 8). Pravidla ochrany trvalých 
travních porostů jsou pro nové období SZP řešeny v rámci 
plnění podmínek pro poskytování přímých plateb tzv. greening 
(ozelenění).

Systém vyhodnocování

Pro účely hodnocení při porušení stanovených podmínek bude 
i dále platit, že za méně závažná tzv. zanedbatelná porušení 
bude možné neuložit sankci (snížení dotace) v případě, že 
žadatel splní nápravná opatření.

Základní informace o změnách u kontrol podmíněnosti od roku 2015

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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V srpnovém čísle (č. 3) bylo představeno Evropské inovační 
partnerství (EIP) jako nová platforma EU pro partnerství 
a spolupráci při zajištění výstupů výzkumu do zemědělské 
praxe. Čtenáři se mohli seznámit se základním konceptem EIP, 
způsobem jeho začlenění do struktury PRV a s propagačními 
aktivitami Ministerstva zemědělství v této oblasti. Vzhledem 
k tomu, že koncept EIP je v PRV novinkou, pokračuje MZe ve 
snaze přiblížit tuto oblast zemědělské veřejnosti, a to nejen 
té odborné. Jednou z takovýchto aktivit byla účast MZe na 
Regionálním dialogu ke klastrovým koncepcím s tematickým 
zaměřením „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“, 
který se konal 28. 7. 2014 v Knihovně Antonína Švehly v Praze 
a organizovala ho Národní klastrová asociace. Cílem seminá-
ře bylo seznámit účastníky s možností vytváření tzv. klastrů 
v zemědělství a zároveň byla podrobně prezentována možnost 
podpor tzv. operačních skupin EIP v PRV. Operační skupina se 
zformuje kolem konkrétního problému, který je třeba řešit. 
Tento problém by neměl být typický pro konkrétní podnik, ale 
mělo by jít o obecné téma (např. zajištění trvanlivosti potravin 
s použitím minima chemických látek či minimalizace ztrát při 

skladování zemědělských produktů). Cílem fungování operační 
skupiny je propojit její členy tak, aby problematika byla vyře-
šena a řešení bylo s úspěchem zavedeno do praxe. Operační 
skupina musí být tvořena minimálně dvěma subjekty. Jedním 
ze subjektů je podnikatel, u kterého bude zaváděna inovace. 
Druhý subjekt pak musí působit v oblasti vědy a výzkumu. 
Počet členů operační skupiny není shora omezen a v operační 
skupině mohou působit také poradci, nevládní organizace či 
další aktéři venkova. Založit operační skupinu a usnadnit její 
fungování by měl tzv. broker (inovační zprostředkovatel). 
Z PRV budou hrazeny náklady spojené s vypracováním akčního 
plánu a studie proveditelnosti a následné provozní náklady. 
Současně bude poskytována podpora na přímé investiční 
výdaje, které budou souviset se zavedením inovace u zeměděl-
ského či potravinářského subjektu. Povinností členů operační 
skupiny také bude podělit se o výsledky projektu na evropské 
i národní úrovni.  

Materiály prezentované na červencové akci naleznou zájemci 
na: http://www.nca.cz/cs/ke-stazeni

20. kolo příjmu Žádostí o dotaci z Operačního programu 
Rybářství proběhlo ve dnech 16. 9. - 29. 9. 2014.

Všechna opatření, na něž byly v rámci 20. kola přijímány 
Žádosti o dotace, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž 
se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkuren-
ceschopnosti rybářského odvětví.

V rámci 20. kola mohli žadatelé předkládat Žádosti o dotace 
na projekty opatření:

- 2.1. Opatření pro produktivní investice do akva- 
kultury, záměry a), b), c) – vybavení rybníků a vybavení 
výrobních zařízení vyjma rybníků.

- 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti 
pracovníků v odvětví rybářství.

- 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast 
na nich.

Evropské inovační partnerství – nová aktivita
v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 

20. kolo příjmu Žádostí o dotaci z Operačního programu
Rybářství 2007 - 2013

http://www.nca.cz/cs/ke-stazeni
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Ministři zemědělství se po letní přestávce 5. září setkali na 
mimořádném zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, aby 
jednali o dopadech ruského zákazu na dovoz zemědělských 
produktů. Embargo zahrnuje zákaz dovozu hovězího, vepřo-
vého i drůbežího masa, soleného masa a masných výrobků, 
dále pak dovozu ryb, korýšů, měkkýšů, mléka a mléčných 
výrobků, ovoce a zeleniny, sladového výtažku a potravinových 
přípravků. Obchodní restrikce jsou uplatňovány od 7. srpna 
2014 na dobu jednoho roku a týkají se všech zemí EU, USA, 
Kanady, Austrálie a Norska.

Ministři obecně ocenili rychlou reakci Evropské komise, 
která ihned po vyhlášení ruského embarga zahájila debatu 
v zemědělských výborech a po diskuzi s členskými státy přijala 
mimořádná opatření pro nejvíce postižené oblasti, tj. pro sek-
tor ovoce a zeleniny a pro sektor mléka. Nastavené nástroje 
řešení této situace však nebudou podle většiny ministrů zřejmě 

dostačující a uvítali by proto další rozšíření těchto opatření, 
případně jejich zacílení na nejvíce postižené producenty podle 
vývoje na zemědělských trzích. Ministr zemědělství Marian 
Jurečka během jednání Rady označil ruské sankce za bezpre-
cedentní porušení mezinárodních závazků, na které je třeba 
zareagovat v rámci Světové obchodní organizace, a zároveň 
vyjádřil podporu a solidaritu se zeměmi, které dopady ruských 
sankcí pocítily nejvíce. Z pohledu ČR ruské sankce zasáhly 
především fi rmy zaměřující se na export mléka a mléčných 
výrobků a také potravinových přípravků, celkové primární ztrá-
ty ČR v zemědělství způsobené ruským zákazem lze odhadovat 
na 300 až 350 milionů korun do konce letošního roku. Podle 
ministra Jurečky však není možné opomíjet nepřímý dopad 
způsobený přetlakem nabídky mléčných a masných výrobků a 
ovoce a zeleniny na trzích Unie. Proto kladl důraz především 
na středně a dlouhodobá opatření, jako například propagaci 
ve třetích zemích a hledání nových trhů.

mimimomořářádndnáá opoppatatřeřeníní ppproro nnejejjvívícece ppposostitižeženéné ooblblasastiti,, tjtjj.. prprp oo sesek-k
tor ovoce a zeleniny a pro sektor mléka. Nastavené nástroje
řešení této situace však nebudou podle většiny ministrů zřejmě 

ovovococee aa zezelelenininynyy nnaa trtrzízíchch UUninie.e. PProrototo kklaladldl ddůrůrazaz pppřeřededevšvšímím 
na středně a dlouhodobá opatření, jako například propagaci 
ve třetích zemích a hledání nových trhů.

Operační program Rybářství 2014 – 2020 je v současné době před dokončením. Po schválení vládou ČR bude dokument 
předán Evropské komisi prostřednictvím informačního systému pro komunikaci s Evropskou komisí. 

Od předložení OP Rybářství Evropská komise vyjádří do tří měsíců své připomínky a nejpozději 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 polovině roku 2015.

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Ruské sankce
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) upravuje 
v § 77 odst. 1 a násl. problematiku tzv. mimořádně nízké na-
bídkové ceny. Tento institut hraje, či by měl hrát, podstatnou 
roli v procesu posuzování nabídek jednotlivých uchazečů 
o veřejnou zakázku, nicméně jeho používání je často podce-
ňováno nebo se mu zadavatelé, resp. jimi jmenované hodnotící 
komise vyhýbají.

Výše uvedená obava pramení především ze strachu z napadení 
postupu hodnotící komise případnými námitkami, což může 
znamenat pozdržení zadávacího řízení nebo i jeho zrušení. 
Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise by ale měla vždy 
posuzovat, zda není některá nabídková cena (nebo její složka) 
předložená uchazečem ve vztahu k předmětu veřejné zakáz-
ky mimořádně nízká. Nejde v tomto případě o možnost, ale 
o povinnost stanovenou zákonem. 

Pokud komise neshledá nabídkovou cenu uchazeče jako mi-
mořádně nízkou, nabídka může být postoupena do hodnotící 
fáze zadávacího řízení. V opačném případě si komise musí od 
uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které 
jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Tato výzva musí být 
tzv. kvalifi kovaná, tj. měly by v ní být identifi kovány všechny 
rozhodné skutečnosti, na základě kterých hodnotící komise 
označila cenu za nepřiměřeně nízkou, aby uchazeč mohl na 
výzvu relevantně reagovat. 

Poté komise rozhodne, zda uchazečem předložené odůvod-
nění „vezme v úvahu“, přičemž jí ZVZ dává v § 77 odst. 2 

demonstrativní výčet objektivních příčin (důvodů), pro které 
může být dodavatel schopen za nabídnutou cenu plnění re-
alizovat. Hodnotící komise nemusí vycházet pouze z výčtu 
uvedeného v ZVZ, ale může vzít v úvahu i důvody obdobné 
a je tedy nutné vždy přihlížet k okolnostem daného případu. 
Komise může po předložení písemného zdůvodnění rovněž 
vyzvat uchazeče k osobnímu jednání, jehož účelem bude vy-
světlení jím předloženého zdůvodnění. 

Neodůvodní-li uchazeč svou nabídkovou cenu ve stanovené 
lhůtě, pokud se nedostaví k osobnímu vysvětlení anebo posoudí-
li hodnotící komise jeho vysvětlení jako neopodstatněné, 
musí být taková nabídka vyřazena. Rozhodnutí komise musí 
přitom v případě vyřazení obsahovat argumenty, které vyřa-
zení odůvodňují a toto odůvodnění se musí současně objevit 
v dokumentaci o veřejné zakázce. Nejvhodnější je ho začlenit 
do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nebo přímo do 
protokolu z příslušného jednání hodnotící komise, na kterém 
byla otázka mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího vysvět-
lení řešena. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení včetně 
odůvodnění je pak úkonem zadavatele, kdy se přiměřeně 
použije ust. 76 odst. 6 ZVZ. 

Hodnotící komise si může k posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny přizvat experty, kteří mohou pomoci při iden-
tifi kaci nízké ceny, mohou se podílet na formulaci textu výzvy 
a mohou i participovat na vyhodnocení došlého odůvodnění od 
uchazeče s tím, že samotné rozhodnutí je vždy v kompetenci 
komise, resp. zadavatele.

Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) dokon-
čilo v srpnu Ministerstvo zemědělství další etapu převodu 
pozemků ve vlastnictví státu, které v majetku Ministerstva 
zůstávaly po zrušené Zemědělské vodohospodářské správě. 
Ta byla kvůli posílení integrace správy vodních toků a integro-
vaného řízení vodních zdrojů transformována v roce 2012 do 
státních podniků Povodí, do Lesů České republiky a Státního 
pozemkového úřadu.  Změna příslušnosti hospodaření s převe-
deným nemovitým majetkem umožní jeho adekvátnější správu 
garantovanou odbornými útvary SPÚ jako je Sekce správy 
vodohospodářských děl či případně další odbory zabývající se 

Zákon o veřejných zakázkách - mimořádně nízká nabídková cena

Převod pozemků ve vlastnictví státu

Správní úsek
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například církevními restitucemi. V této souvislosti prosíme 
veřejnost, aby kvůli předejití případným prodlením vzniklým 
z dohledáváním příslušného vlastníka v případě, že zamýšlejí 
projevit o nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na 

listu vlastnickém Ministerstva zemědělství zájem nebo je pro 
ně důležité získat v souvislosti s vlastnictvím od Ministerstva 
jakákoliv vyjádření, ověřili, že příslušnost hospodaření s před-
mětnou nemovitostí se nezměnila.

Ve Sbírce zákonů byl koncem srpna publikován právní předpis 
připravovaný Ministerstvem zemědělství – zákon o země-
dělství. Platit začne od 1. ledna 2015. Zákonem se zajišťuje 
adaptace našich právních předpisů na nová nařízení Rady a 
Parlamentu EU, která se týkají změn Společné zemědělské a 
rybářské politiky EU pro období do konce roku 2020.

V případě změn zákona o zemědělství, dochází zejména k:

• doplnění role Ministerstva zemědělství ve vztahu k Společ-
né zemědělské politice EU a obsahu řídících a kontrolních 
systémů Ministerstva zemědělství,

• zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích 
trhů a přímých platbách, doplnění rámcového zaměření 
Programu rozvoje venkova ČR 2014 - 2020,

• rozšíření forem podpor poskytovaných Podpůrným garanč-
ním rolnickým a lesnickým fondem,

• zjednodušení evidence zemědělského podnikatele s ohle-
dem na zjednodušení živnostenského práva a se změnami 
vyvolanými zákonem o základních registrech,

• doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elek-
tronických podání,

• doplnění odborné pomoci žadatelům při podávání žádostí 
o dotace,

• úpravě kompetencí a působností v oblasti evidence využití 
podle uživatelských vztahů (LPIS) mezi Ministerstvem ze-
mědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem,

• zpřesnění ustanovení o evidenci půdy, evidenci ekologicky 
významných prvků a evidenci objektů a jejich procesních 
způsobů aktualizace,

• prodloužení lhůty pro uživatele k hlášení změn v evidenci 
využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).

Pokud jde o změny zákona o Státním zemědělském intervenčním 
fondu, dochází zejména k:

• zdůraznění role Státního zemědělského intervenčního fondu 
jako správního úřadu, 

• doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na 
základě pověření Ministerstva podle zákona o zemědělství 
prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace,

• doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elek-
tronických podání,

• doplnění možnosti Státního zemědělského intervenčního 
fondu získávat údaje z lesních hospodářských plánů, zejména 
pro účely kontrol dotací Programu rozvoje venkova 2014 
- 2020.

Zákon o zemědělství a Státním zemědělském intervenčním fondu

Datum 31. října 2014 je konečným termínem pro podávání 
žádostí o podpory ve vodním hospodářství v nynějším kalen-
dářním roce v těchto oblastech:
 
• Program „Podpora prevence před povodněmi III“ (program 

na léta 2014 - 2019). Podpora se poskytuje na technická 
protipovodňová opatření, zaměřená především na vytváře-
ní akumulačních a retenčních prostor v povodích, tedy na 
zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními 

prostory a vytváření řízených rozlivů povodní a na tech-
nická opatření podél vodních toků. Žadateli mohou být 
státní podniky Povodí, Lesy ČR a rovněž obce pro realizaci 
retenčních nádrží a poldrů. Obec, město, sdružení obcí či 
kraj může také jako tzv. „navrhovatel“ předložit návrh na 
protipovodňové opatření, které v případě, že je vyhod-
noceno jako efektivní, realizuje příslušný správce vodního 
roku a po dokončení převede na „navrhovatele“. 

Poslední termíny pro žádosti o dotace do vodního hospodářství v roce 2014

Úsek vodního hospodářství
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Nad rámec pravidelných kontrol krajských vodoprávních úřa-
dů, které se konají mimo letní měsíce, provádí odbor státní 
správy ve vodním hospodářství a správy povodí již tradičně 
v období prázdnin také kontroly výkonu vodoprávní agendy 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Cílem je 
přispět metodickou pomocí ke zvýšení úrovně výkonu státní 
správy na této úrovni a zajistit jednotnou aplikaci právních 
předpisů.
 
Kontrola, kromě zjištění způsobu fungování vodoprávního 
úřadu (např. zjištění počtu, dosažené kvalifi kace a praxe 
zaměstnanců, organizace práce apod.), vždy sleduje řádnou 
aplikaci právních předpisů, zejména vodního zákona, zákona 
o vodovodech a kanalizacích a správního řádu. Vodoprávní 
úřady rovněž vykonávají agendu speciálního stavebního úřadu, 
proto je prověřován i postup podle stavebního zákona.
 
V letošním roce byly provedeny kontroly 12 vodoprávních 
úřadů obcí s rozšířenou působností. Z celkového počtu 227 

vodoprávních úřadů tak bylo od r. 2004 zkontrolováno 72 %.
Kontroly potvrdily dlouhodobě vzrůstající úroveň výkonu 
státní správy ve vodním hospodářství, která ve většině případů 
byla označena za velmi dobrou.

Pozitivní zpětná vazba z prováděných kontrol ukazuje na jejich 
správné zacílení, což přispívá k prohlubování vzájemné komu-
nikace na všech stupních správní hierarchie. Přínosné je rovněž 
seznámení s regionální i lokální vodoprávní problematikou 
a poznatky o aplikaci předpisů v gesci Ministerstva zemědělství.  
Výsledky kontrol jsou využívány pro metodickou činnost. Úsek 
vodního hospodářství pořádá každoročně seminář pro pra-
covníky všech vodoprávních úřadů (letos proběhne v Medlově 
8. – 10. 10.), jehož cílem je vzdělávání 

a seznámení pracovníků vodoprávních úřadů s aktuální vodo-
hospodářskou problematikou.  Seminář je zároveň příležitostí 
pro pracovníky úseku vodního hospodářství MZe získat další 
podněty z terénu.

• „Podpora na odstraňování povodňových škod z roku 
2013“ je určena na nápravu povodňových škod vzniklých 
na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních 
tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu 
a na obnovu vodních děl a koryt vodních toků po povodních 
z roku 2013, včetně souvisejících objektů a zařízení, zejmé-
na v intravilánech obcí a na volných úsecích vodních toků 

tam, kde je třeba obnovit poškozené vodohospodářské 
dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu 
území.

• „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a opti-
malizace závlahových sítí“ je zacílena na obnovu a budování 
závlahového detailu, pořízení strojů a zařízení k dodávce 
závlahové vody k plodinám (s výjimkou stacionárních 
zařízení a kapkových závlah podporovaných z dotačního 
titulu národních dotací) a podporu obnovy, budování 
a optimalizace závlahových sítí, výstavba a obnova čerpa-
cích stanic.

Datum 28. listopadu 2014 je konečným termínem pro 
podávání žádostí na „Odstranění havarijních situací na rybní-
cích a vodních nádržích“. Předmětem podpory je odstranění 
havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích, kde byl 
v důsledku havarijní situace vyhlášen pod vodním dílem druhý 
nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nebo byl v souvislosti 
s povodněmi vyhlášen stav nouze dle krizového zákona.

Pravidla pro poskytování fi nančních prostředků k dispozici na 
webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

Letní kontrolní činnost na obecních úřadech a využití výsledků

http://www.eagri.cz
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Zmírnění ruských sankcí v oblasti zemědělství

Nové podmínky propagace produktů

Státní zemědělský intervenční fond

Přestože srpen bývá pro producenty ovoce a zeleniny 
velmi příznivý měsíc, letošní rok se tomuto trendu 
vymyká. Ruská vláda zavedla 7. srpna zákon o zákazu 
dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny 
z  EU do Ruska, což vyvolalo vážnou hrozbu narušení 
trhu způsobenou značným poklesem cen vzhledem 
ke skutečnosti.

Na ruská omezení bylo zapotřebí rychle zareagovat, protože 
produkty ovoce a zelenina, které se v tomto časovém období 
sklízí ve velkém, podléhají rychle zkáze. Evropská komise se 
proto rozhodla zavést zpětně od 18. srpna až do konce listo-
padu 2014 mimořádná opatření na podporu sektoru ovoce 
a zeleniny. Z rozpočtu EU byla vyčleněna částka 125 milionů 
eur (z toho 82 milionů eur na jablka a hrušky a 43 milionů na 
další produkty), která by měla být použita na stahování z trhu, 
nesklízení a sklízení nezralého ovoce a zeleniny. Stahování 
produktů z trhu je možno provádět tzv. volnou distribucí, 
která umožňuje bezplatné rozdělení stažených produktů do 
specifi kovaných zařízení (školy, domy seniorů) nebo je lze 
postoupit zpracovatelskému průmyslu, tj. k destilaci na alkohol 
výhradně pro průmyslové nebo energetické účely nebo na 
výrobu bioplynu.

Mimořádná opatření se vztahují na pěstitele rajčat, mrkve, 
bílého zelí, paprik, květáku, brokolice, salátových okurek 
a okurek nakládaček, hub, jablek, hrušek, švestek, bobulovin, 
stolních hroznů a kiwi. 

S ohledem na výjimečná narušení trhu se bude fi nanční podpora 
vztahovat i na producenty ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy 
uznané organizace producentů.

Pěstitelé zmíněných produktů mají možnost oznámit záměr 
o provádění některého z  uvedených opatření tak, aby mohla 
být realizována kontrola na místě, která je nezbytným podkla-
dem pro následnou žádost o podporu.

Administrací mimořádných opatření pro ovoce a zeleninu 
byl pověřen Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), kde 
přípravu a realizaci od 1. září 2014 zajišťuje Oddělení organi-
zací producentů a mléka. Na webových stránkách SZIF jsou 
pro žadatele zveřejněny základní informace spolu s formuláři. 
Mimořádná opatření se týkají také živočišných produktů. 
Evropská komise zároveň prodloužila možnosti intervenč-
ních nákupů másla a soukromého skladování pro máslo až do 
31. prosince 2014, místo původního termínu 30. září. Dalšími 
opatřeními jsou: vyhlášení soukromého skladování pro máslo 
a sušené odstředěné mléko. Také na administraci intervenčních 
nákupů a soukromého skladování je SZIF připraven.

Evropská unie každoročně přispívá na propagaci ze- 
mědělských a potravinářských výrobků, a to buď na 
vnitřním trhu, nebo ve třetích zemích. V České republice 
uspělo od roku 2006 již osm propagačních programů, 
na které EU přispěla částkou téměř 4,7 milionu eur, 
čímž se řadí mezi „novými“ členskými státy na přední 
místa v počtu schválených programů. Oblast propagace 
však čekají od roku 2016 výrazné změny.

„Administraci propagačních programů spoluf inancovaných 
EU zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Jde 
o nenárokovou formu pomoci, která má za cíl zlepšit marketing 
a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých člen-
ských států,“ uvedl Robert Zavadil, ředitel Odboru společných 
organizací trhu a národních dotací SZIF, pod který propagační 
programy spadají.
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Propagace je určena pro profesní organizace zastupující 
příslušný sektor, v případě ČR jsou to profesní svazy, sdružení 
a komory. Žadatel vypracuje návrh na propagační program 
a předloží ho SZIF. Pro předložení programů jsou stanoveny 
dva termíny, a to do 30. září 2014 a 28. února 2015. Jde o dva 
poslední termíny, kdy lze předkládat programy kompetentním 
orgánům v příslušném členském státě. Od roku 2016 by měly 
být programy předkládány přímo Evropské komisi bez účasti 
členského státu, který by měl mít pouze konzultační úlohu. 
Vlastní administrativní a schvalovací proces v rámci SZIF, Mini-
sterstva zemědělství a EK trvá přibližně šest měsíců.

Financování programů probíhá tak, že se na rozpočtu 50 % 
podílí EU, až 30 % členský stát a minimálně 20 % hradí žadatel. 
Programy mohou být spolufi nancovány jedním nebo více člen-
skými státy a cíleny mohou být na trh jednoho státu nebo na 
více trhů zároveň. V tomto případě jde o společné programy 
více států nebo zaměřené na několik trhů (takzvané multiná-
rodní programy), které EK jednoznačně preferuje.

Propagační opatření jsou zaměřena jak na vnitřní trh EU, tak 
na trhy třetích zemí. Na vnitřním trhu lze propagovat mléko 
a mléčné produkty, kvalitní maso, med, čerstvé a zpracované 
ovoce a zeleninu, oleje ze semen (například řepkový olej) 
a ekologické zemědělství a biopotraviny. Stejně tak lze získat 
peníze z EU i na propagaci výrobků s chráněným označením 

původu. U nás nese toto označení například České pivo, 
Špekáčky, Jihočeská niva či Karlovarské oplatky. Tento typ 
programů Evropská komise preferuje.

Pro propagaci ve třetích zemích jsou povoleny následující 
produkty: hovězí i vepřové maso a produkty z těchto druhů 
masa, kvalitní drůbeží maso, mléčné výrobky, čerstvé i zpraco-
vané ovoce a zelenina, produkty z obilovin a rýže, ekologické 
zemědělství s jeho produkty a produkty nesoucí některé 
z chráněných značení původu. 

„Doposud platilo, že propagace musí být obecná a nemůže uvádět 
konkrétní značky produktů ani jejich původ. To se od ledna 2016 
změní, bude totiž možné propagovat i značky a původ produktů 
za podmínek stanovených legislativou. Tento nový režim tedy 
slibuje značný potenciál v prezentování konkrétní značky,“ řekl 
Robert Zavadil.

Na chystané změny od roku 2016 se SZIF intenzivně připravuje. 
„V současné době pracujeme na nastavení postupů tak, aby přechod 
od původního k novému systému proběhl hladce a my byli připraveni 
kvalifi kovaně pomoci žadatelům. Propagační politika byla také 
předmětem workshopu 24. září 2014, kde jsme účastníky seznámili 
se současným systémem propagačních opatření a předpokládanými 
změnami do budoucna,“ dodal závěrem Zavadil.

České pivo opatřené značkou evropského systému ochrany 
názvu produktu je pro Vás zárukou jedinečnosti receptury 

a použitých surovin, přísně kontrolovaných výrobních 
postupů a neměnné chuti a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České pivo CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák • Budějovické pivo 

• Budějovický měšt’anský var • Černá hora 
• České pivo • Českobudějovické pivo • Hořické 
trubičky • Chelčicko-lhenické ovoce • Chodské 

pivo • Jihočeská niva • Jihočeská Zlatá niva 
• Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky 

• Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké 

tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši 
• Třeboňský kapr • Znojemské pivo

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PUº VODU

• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr 

• Všestarská cibule • Žatecký chmel

ZARUČENÁ TRADIČNÍ 
SPECIALITA

• Liptovská saláma/
Liptovský salám • Lovecký 

salám/Lovecká saláma 
• Špekáčky/Špekačky 

• Spišské párky
p y p y

• Spišské párkyp p y

Kampa   nancována 
z prost edk  
Evropské unie 
a eské republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz_A5_sirka_fin.indd   4 20.5.13   15:57
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Průběh migrace u vybraných druhů mšic

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský monitoruje 
již více než 20 let průběh letové aktivity mšic pomocí sacích 
pastí. Tato zařízení, která aktivně nasávají vzdušný plankton 
ve výšce 12,2 m, jsou rozmístěna na 5 místech republiky tak, 
aby reprezentovala jednotlivé pěstitelské oblasti. Výsledky 
monitoringu jsou pravidelně od dubna do listopadu v týdenních 
intervalech zveřejňovány na stránkách www.ukzuz.cz.

Mšice jsou sice drobný hmyz, ale pro svůj mimořádný rozmno-
žovací potenciál, přizpůsobivost a schopnost přenášet virové 
choroby rostlin patří stále k nebezpečným škůdcům polních 
i zahradních kultur. V letošním roce byl kvůli mírné zimě očeká-
ván časný a silný výskyt. Ten nastal pouze u některých druhů. 
Například u obilovin i přes velmi časné výskyty kyjatky osenní 
(Sitobion avenae) zůstaly počty mšic v porostech slabé a ke 
škodlivosti nedošlo. Naopak v porostech cukrovky a máku 
bylo na některých místech třeba přikročit k ošetření, protože 
výskyt mšice makové (Aphis fabae) lokálně dosáhl až silné 
úrovně. Podobně tomu bylo i se mšicí chmelovou (Phorodon 
humuli) ve chmelnicích.

Velmi silné záchyty byly zaznamenány u mšice slívové (Brachy-
caudus helichrysi), která je sledována v souvislosti s přenosem 

virových neštovic peckovin, choroby, která je v povědomí 
veřejnosti dobře známa jako šarka švestky, ale také pro přímé 
škody na slunečnici. Právě peckoviny jsou jejím zimním hostite-
lem a rostliny z čeledi hvězdnicovitých letním. Průběh migrace 
v Čáslavi je uveden v grafu č. 1, na ostatních stanicích je situace 
obdobná. Je zřejmý nadprůměrný přelet v jarním období. Již 
nyní je patrné, že také podzimní migrace nebude slabá.

Ovšem nejsinější nálety byly zaznamenány u mšice broskvo-
ňové (Myzus persicae), a to nejen v sacích pastech, ale také ve 
žlutých miskách, které jsou využívány pro zpřesnění moni-
toringu v porostech sadbových brambor. Tento druh sice 
přezimuje na broskvoni, ale během sezony kolonizuje až 1000 
druhů rostlin ze 40 čeledí včetně brambor, cukrovky, zeleniny 
a ovocných dřevin. Podílí se na přenosu více než 100 rostlinných 
virů. Je potvrzeno, že je vektorem dříve zmiňovaných nešto-
vic peckovin, svinutky, viru Y, A, M a S bramboru, žloutenek 
cukrovky a dalších virů.

Graf č. 2 přináší kumulativním způsobem vyjádřený nálet  
mšice broskvoňové do žlutých misek umístěných do porostů 
sadbových brambor na stanici Lípa u Havlíčkova Brodu 
v letech, kdy se vyskytly problémy s vyšším podílem 
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zamítnutých porostů sadbových brambor. Je patrné, že šlo o roky 
s časným náletem a nadprůměrnými hodnotami úlovků. Jedině 
v roce 2006 to neplatilo. Bylo to zřejmě proto, že tehdy nastaly 
zvýšené nálety až na konci sezony a k infekci docházelo až při 
sání na obrostech nati u zdesikovaných brambor.

Letošní rok je v tomto ohledu extrémní, silné nálety v 24. 
a 28. týdnu znamenají vysoké riziko šíření viróz v porostech. 

Vzhledem k tomu, že uznávací řízení u sadbových brambor 
ještě probíhá, není ještě jisté, jestli negativní selekce virózami 
napadených rostlin, včas nasazená insekticidní clona proti 
přenašečům a další opatření, byla úspěšná a zamítnutých 
porostů bude jen minimálně.
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský připravil nový modul 
plánování úřední kontroly krmiv

ÚKZÚZ reaguje na nové otázky ve výživě rostlin a zakládá dlouhodobý 
pokus ekologického zemědělství

Pracoviště Sekce zemědělských vstupů Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) připravilo rozší-
ření systému plánování kontroly krmivářských provozů o nový 
modul, který bude komplexně hodnotit úroveň kontrolovaných 
provozů z hlediska produkce bezpečných a jakostních krmiv. 
Základními principy rozšířeného systému plánování kontrol-
ních aktivit bude výpočet souhrnného koefi cientu rizikovosti 
kontrolovaných provozů a zohlednění dosažených výsledků 
při plánování četnosti úředních kontrol hodnocených provozů 
v následujícím období. 

Souhrnný koefi cient rizikovosti hodnoceného provozu bude 
vypočten součinem objektivně přidělených hodnot vybraných 
parametrů. Sledovaná kritéria zohlední rizikovost používaných 
krmných produktů a prováděných činností provozu, objem 
výroby produktů a s tím související vliv provozu na sektor 
spotřebitelů, výsledky hodnocení úředně odebraných vzorků 
krmiv, zjištění získaná v rámci předcházejících úředních kontrol 
a do celkového výsledku se promítne i hodnocení provozu 
inspektory ÚKZÚZ, kteří kontroly v terénu provádějí.

Sledovaným parametrům budou přiděleny různé koefi cienty 
závažnosti, které bude možné meziročně měnit podle potřeb 

zaměření kontrol ÚKZÚZ nebo jako reakci na vývoj bezpeč-
nostní situace v sektoru výroby krmiv. Dosažený koefi cient 
rizikovosti kontrolovaných provozů bude každým rokem aktu-
alizován zohledněním nejnovějších výsledků a následně využit 
jako podklad pro přípravu nové databáze rizikovosti provozů 
a plánování četnosti jejich kontroly v následujícím období. 

Vývoj modulu hodnocení provozů ÚKZÚZ byl zahájen již na 
počátku roku 2014 a nastavení systému je průběžně konzul-
továno na pravidelných poradách se zástupci Ministerstva 
zemědělství a Českomoravského sdružení organizací země-
dělského zásobování a nákupu. V současné době je modul 
fi nalizován tak, aby byl připraven k provoznímu využití pro 
plánování úředních kontrol prováděných v roce 2015. Do 
budoucna tak bude platit pravidlo, že provozy s vyšší frek-
vencí zjištěných závad nebo nevyhovujících vzorků budou pod 
častější kontrolou dozorové instituce než subjekty, které jsou 
schopny tyto nedostatky účinně eliminovat. Tento přístup 
považujeme za nástroj, který zvýší účinnost úřední kontroly 
krmiv v ČR a současně je konkrétní reakcí ÚKZÚZ na dopo-
ručení auditu DG SANCO, konaného za účelem vyhodnocení 
opatření pro zjišťování a řízení rizik v krmivovém řetězci.

Zemědělství v celosvětovém měřítku je konfrontováno na 
jedné straně se zvýšenou potřebou potravin a na druhé straně 
s omezenými zdroji živin pro pěstování zemědělských plodin.
Dusík lze v zemědělském podniku recyklovat, případně lze 
doplňkový dusík ve formě průmyslových hnojiv pro intenzivní 
konvenční zemědělské systémy vyrobit, i když jeho výroba je 
energeticky velmi náročná (cca 1 litr ropy na 1 kg syntetického
dusíku). Otázkou však zůstává, jak budeme doplňovat v bu- 
doucnosti do půdy další základní živiny, jako je například fosfor. 
K výrobě fosforečných hnojiv se využívají neobnovitelné zásoby 
zejména v Africe, Rusku a Číně. Kromě problematických poli-
ticko-strategických aspektů získávání fosforu z těchto lokalit 
se přidávají otázky ekonomické (zvyšující se cena) a zejména 
to, že zdroje budou ve střednědobém horizontu vyčerpány.

Ekologické zemědělství, které je ze své podstaty závislé na
recyklaci živin či jejich aktivní mobilizaci z půdy, nabízí 
možnosti, jak tyto problémy řešit.

Proto ÚKZÚZ od letošního podzimu zahajuje ve svých 
zkušebních stanicích nový dlouhodobý stacionární pokus 
s názvem „Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách 
ekologického zemědělství“.

Maloparcelkový výživářský pokus je založen ve stanicích 
ÚKZÚZ v Lípě, Čáslavi, Věrovanech, Jaroměřicích nad Rokyt-
nou a v bývalé stanici ÚKZÚZ v Horažďovicích tak, aby se 
mohly hodnotit i různé půdně-klimatické podmínky ČR.

Hypotéza pokusu

Cíleným využíváním agrotechnických prostředků a obnovitel-
ných zdrojů lze udržet půdní úrodnost na úrovni umožňující 
naplnění požadavků udržitelné spotřeby příštích generací při 
vyloučení, případně minimalizaci spotřeby neobnovitelných 
zdrojů živin.
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Cíle stacionární zkoušky

Zhodnotit dlouhodobý vliv různých způsobů a intenzity 
hnojení v systému ekologického zemědělství (EZ) bez chovu a 
s chovem hospodářských zvířat na výkonnost a zdravotní stav 
plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, výskyt škodlivých 
činitelů a bilanci živin.

Kombinace hnojení

S1. Kontrola (bez hnojení), S2. ZH (zelené hnojení), S3. ZH + 
org. hnojiva (digestát/fugát, kompost), S4. ZH + org. hnojiva 
(digestát/fugát, kompost) + intenzifi kační vstupy, S5. ZH + 
org. hnojiva statková (hnůj, močůvka), S6. ZH + org. hnojiva 
statková (hnůj, močůvka) + intenzifi kační vstupy.

Osevní postup pokusu bude sedmiletý a budou v něm pěsto-
vány zejména tržní plodiny na orné půdě, jejichž rozšíření je 
i politicky tolik žádané pro větší soběstačnost a společenské 
uznání ekologického zemědělství v ČR. 

Hodnocené parametry

Půda: fyzikální vlastnosti, agrochemické vlastnosti, dynamika 
dusíku, vyplavování živin (lyzimetr), organická hmota, aktivita 
mikrobiální populace, abundance a biomasa edafonu (žížaly). 
Plodiny: zdravotní stav porostů, výnos, kvalita produktů, 
obsah mykotoxinů. Ostatní: aktuální a potenciální zaplevelení, 
bilance živin.

Tento dlouhodobý stacionární pokus EZ založený v pěti stani-
cích ÚKZÚZ bude v ČR prvním systematickým sledováním 
vlivu EZ na půdu, výživu a pěstování rostlin a bude průběžně 
odpovídat na strategické otázky a nové výzvy v zemědělství 
i na otázky zemědělské praxe. Pokusy ekologického země-
dělství jsou založeny ve státních pokusných stanicích v celé 
Evropě. Metodika našeho pokusu je však i v mezinárodním 
kontextu nová a jeho výsledky budou žádané a směnitelné 
v rámci mezinárodní spolupráce, kterou ÚKZÚZ na poli 
zemědělského zkušebnictví má.

Ministr zemědělství Marian Jurečka 
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

říjen 2014

Brožka Ondřej – Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
Janáčková Bibiána – Odbor potravinářské výroby a legislativy
Kovářová Magda – KAZV České Budějovice
Němec Antonín – Odbor zakladatelské činnosti
Pokorná Zuzana – Odbor personální
Roubalová Markéta – Odbor živočišných komodit
Řeháková Milena – Odbor kanceláře ministra a protokolu
Řeřichová Jaroslava – Odbor zakladatelské činnosti
Šafaříková Marie – Odbor vnitřní správy
Typoltová Lenka – Odbor rozvoje a projektového řízení IT
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