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Úvodní slovo ministra

Při posledním setkání se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního 

ruchu jsme řešili kromě jiného otázku dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Diskutovali jsme především o tom, jaké praktiky jednotlivé řetězce uplatňují vůči 

dodavatelům, a o podnětech od výrobců potravin, se kterými se na mě obracejí. 

Rozhodl jsem řetězcům rozeslat dopisy, ve kterých uvádíme, co jim potravináři 

a zemědělci vytýkají. Jde například o to, že dodavatelům někdy změní obchodní 

podmínky pouhým telefonátem, a jim nezbývá nic jiného, než na změny přistoupit. 

Protože v telefonickém hovoru je jim řečeno, že pokud tak neučiní, nebudou už 

s nimi třeba další rok obchodovat. Některé požadavky jdou dokonce nad rámec 

naší legislativy, třeba v případě, když obchodníci po dodavateli chtějí, aby striktně 

dodržoval hmotnost výrobků. A to přesto, že česká legislativa připouští určitý 

rozptyl. Naše Ministerstvo proto chce menším výrobcům potravin, kteří obviňují 

obchodní řetězce z nekalých praktik, nabídnout právní pomoc, aby například ti, kteří 

nemají finanční zabezpečení, se mohli účinně bránit. Těmito kroky chci dosáhnout 

spravedlivých podmínek pro všechny strany.

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

Státní statistická služba Ministerstva zemědělství zpracovává 
a na svých webových stránkách zveřejňuje výsledky statis-
tických zjišťování z oblasti mlékárenství, lesnictví, myslivosti, 
výroby krmiv, zpracování drůbeže, ovoce a zeleniny, obchodu 
s obilovinami a řepkou. 

Na sklonku roku 2014 byla kromě měsíčních výsledků v mléká-
renství a zpracování drůbeže zveřejněna bilance zdrojů a užití 
obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech 
za 3. čtvrtletí 2014. 

Konečné zásoby obilovin byly u obchodních a zpracovatelských 
organizací k 30. 9. 2014 oproti stejnému období předchozího 
roku o 412,4 tis. tun vyšší, což představuje nárůst o 27,1 %; 
oproti průměru za posledních pět let (2009 - 2013) pak 
o 20,9 %. K výraznému zvýšení došlo zejména u ječmene 

celkem, a to o 271,4 tis. tun (61,8 %), z toho u ječmene 
sladovnického o 153,7 tis. tun (55,4 %). Oproti průměru za 
posledních pět let je nárůst zásoby u ječmene sladovnického 
ještě výraznější, a to 70,3 %. Vyšší zásoba byla meziročně 
zaznamenána i u pšenice celkem o 196,6 tis. tun (22,3 %), 
přičemž u pšenice potravinářské došlo k poklesu o 53,5 tis. 
tun (12,6 %). V případě porovnání s průměrem za posledních 
pět let činí nárůst pouze 11,6 % u pšenice celkem a pokles 
pouze 3 % u pšenice potravinářské. Kromě toho byl pokles 
zaznamenán u zásoby kukuřice, a to o 47,1 tis. tun (57,4 %), 
dále pak u žita, ovsa a triticale (celkem o 9 tis. tun). V případě 
kukuřice jde o pokles zásoby na úroveň obvyklou v letech 
2009 - 2014 po navýšení v roce 2013. Konečná zásoba řepky 
k 30. 9. 2014 se zvýšila oproti konečné zásobě k 30. 9. 2013 
o 41,7 tis. tun (7,8 %), v porovnání s průměrem za roky 2009 
- 2013 o 12,1 %. 

Úsek pro ekonomiku a informační technologie se na Ministerstvu 
k 1. 10. 2014 rozšířil o oddělení Ekonomického řízení 
a controllingu. Toto oddělení je součástí Ekonomické sekce, 
konkrétně Odboru rozpočtu, financování a ekonomických 
rozborů. Důvodem jeho vzniku je zkvalitnění ekonomického 
řízení a controllingu resortních organizací, tj. organizačních 
složek státu, státních příspěvkových organizací, veřejných 
výzkumných institucí a ostatní organizací podřízených 
Ministerstvu zemědělství. 

Ke zkvalitnění ekonomického řízení těchto organizací bude 
zpracována podrobnější analýza procesů a vnitřních předpisů 
ve spolupráci s příslušnými odbory Ministerstva se všemi 
příslušnými vazbami, která bude východiskem pro nastavení 
tohoto nástroje řízení a rozhodování ve vazbě Ministerstvo 
a resortní organizace. 

Za zmínku stojí i skutečnost, že vznikne resortní pracovní 
skupina, která bude v uvedených oblastech spolupracovat 
s Českou národní bankou, Českým statistickým úřadem, 
Ministerstvem financí a ostatními ústředními orgány, kraji, 
vysokými školami, veřejnými výzkumnými a dalšími institucemi. 
Jedním z prvních úkolů přímo navazující na již výše zmíněnou 
podrobnější analýzu bude vytvoření dlouhodobé koncepce 

komplexního využívání rozpočtových, účetních, statistických 
a ostatních informací pro ekonomické řízení, a to s ohledem 
na závazky vyplývající z členství ČR v Evropské unii a další 
potřeby Ministerstva.

Statistické výsledky zjišťování v sektoru zemědělství a lesnictví 

Nové oddělení v Úseku pro ekonomiku a informační technologie
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Úsek lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství loni vyhlásilo soutěž pro včelařské 
kroužky o Putovní pohár ministra zemědělství. 

Myšlenkou a cílem této soutěže je motivovat mladou 
generaci k aktivní péči o přírodu. Naučit ji soutěživou 
formou zodpovědnosti a novým poznatkům jak z včelařství, 
tak prezentace svých znalostí a úspěchů navenek. Propozice 
soutěže byly nastaveny tak, aby soutěž probíhala v průběhu 
jednoho školního roku. Snahou organizátora bylo zohlednit 
nejen znalosti včelaříků, ale i jejich systematickou a soustavnou 
práci.

Hodnotily se čtyři oblasti: 
1) AKTIVITY KROUŽKŮ ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST 

(besedy, přednášky, ukázky, soutěže…)
2) ZAPOJENÍ KROUŽKŮ DO VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

ZLATÁ VČELA
3) PREZENTACE ČINNOSTI KROUŽKŮ
 (webové stránky, sociální sítě, vývěsky, nástěnky…)
4) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ vítěznému 
kroužku předal ministr zemědělství Marian Jurečka v pracovně 
ministra. Prvním oceněným kroužkem se stali Ambrožíci 
z Havířova. Všechny ostatní kroužky výrazně předčili ve 
všech sledovaných kritériích. Ve velmi přátelské atmosféře 

ministr Jurečka předal čtyřem Ambrožíkům a jejich doprovodu 
putovní pohár a diplom osvědčující jejich prvenství. Chlapci 
si s ministrem povídali o svých zkušenostech s péčí o včely, 
o tom, co je ke včelařství přivedlo a jak se jim líbí v kroužku. 
Ten má pod vedením Jiřího Vavříka dlouholetou tradici, 
vychoval desítky včelařů. Na závěr si chlapci vyzkoušeli 
i posezení v ministerském křesle.

Soutěž se uskuteční i v roce 2015. 

Předání poháru ministra zemědělství 

Výhledová studie lesnického sektoru pro ČR se zaměřením na potenciální 
dostupnost dřevní suroviny do roku 2050

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství 
Ministerstva zemědělství ČR pověřil v červnu 2014 Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) 
zpracováním „Výhledové studie lesnického sektoru pro ČR 
se zaměřením na potenciální dostupnost dřevní suroviny do 
roku 2050“. V návaznosti na Evropskou výhledovou studii 
lesnického sektoru (EFSOS II) a strategické dokumenty 
ČR byly vybrány následující scénáře budoucího vývoje: 
referenční scénář, scénář upřednostnění biodiverzity 
a scénář podpory výroby energie ze dřeva. Referenční 
scénář vychází ze současných trendů a platné legislativy. 
Ve scénáři upřednostnění biodiverzity byly zohledněny 
cíle strategií resortu Ministerstva životního prostředí a ve 

scénáři podpora výroby energie ze dřeva byly zohledněny 
cíle strategií resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Ministerstva zemědělství.

Hlavním výstupem studie je etát , neboli potenciální 
průměrný objem dříví, které lze za dané desetiletí ročně 
vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební 
nepřetržitosti. Etát pro lesy hospodářsky využitelné a jeho 
podrobnější rozbor je předmětem tohoto článku.
 
Na základě provedených analýz lze konstatovat, že průměrný 
roční potenciální etát 15,51 mil. m3 pro první dvě desetiletí 
(2013 – 2032) odpovídá realizované celkové těžbě za poslední 
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3 roky. V případě, že bude plně vytěžen potenciální etát pro 
první dvě desetiletí, je nutné počítat s výrazným snížením 
těžebních možností v následujících dvou desetiletích 
(2033 – 2052). 
 
Pokud se podíváme na odvozený etát podrobněji a rozdělíme 
ho na jehličnaté a listnaté dříví, pak dostaneme následující 
výsledky. Mezi prvním a druhým desetiletím dochází 
k výraznému propadu u ročního potenciálního etátu 
jehličnatého dříví, a to z 14,30 mil. m3 na 11,74 mil. m3. Ve 
třetím a čtvrtém desetiletí (2033 – 2052) bude pokračovat 
propad ročního potenciálního etátu jehličnatého dříví, kdy 
průměrný roční etát jehličnatého dříví činí 11,57 mil. m3 pro 
třetí desetiletí a 11,20 mil. m3 pro čtvrté desetiletí. Průměr za 
třetí a čtvrté desetiletí ve výši 11,39 mil. m3 je o 2,68 mil. m3 
nižší než průměrný objem realizovaných těžeb jehličnatého 
dříví za období 2000 – 2013 (14,07 mil. m3) a o 2,36 mil. 
m3 nižší v porovnání s průměrem za období 2009 – 2013 
(13,75 mil. m3).
 
Průměrný roční potenciální etát listnatého dříví za první dvě 
desetiletí činí 2,49 mil. m3 a za třetí a čtvrté desetiletí pak 

2,55 mil. m3. V porovnání s dosud realizovanými těžbami 
v letech 2000 - 2013, kdy nejvyšší objem těžeb listnatého 
dříví činil v roce 2013 celkem 2,10 mil. m3, jsou tyto etáty 
výrazně vyšší.
 
Pokud budeme odvozený etát analyzovat ještě podrobněji 
a zaměříme se na jednotlivé hlavní dřeviny, pak z výsledků 
studie vyplývá, že je nutné počítat s výrazným propadem 
těžeb u smrku. Tento propad může být částečně objemově 
kompenzován zvýšenou těžbou ostatních jehličnanů. 
Navýšení potenciálních těžeb oproti současné úrovni 
je možné u borovice, jedle, douglasky, modřínu, dubu, 
javoru, jasanu a lípy. Stagnace potenciálních těžeb vzhledem 
k současné výši těžeb se dá očekávat u buku. 
 
Potvrdit nebo vyvrátit výše uvedené trendy by měly výsledky 
druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL II), které 
přinesou nové údaje o zásobě a přírůstech odvozené na 
základě nezávislého statistického šetření. Proto ÚHÚL 
navrhuje aktualizovat Výhledovou studii na základě výsledků 
NIL II, které budou mít vyšší vypovídací hodnotu na úrovni 
republiky než údaje z lesních hospodářských plánů a osnov.

Na začátku roku 2014 Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 
2 písm. l zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhláškou č. 244/2002 
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, opětovně oslovilo v odborných časopisech myslivecké 
hospodáře s možností vykonat Vyšší odbornou zkoušku z myslivosti. 
Přípravou adeptů a samotnou zkouškou byla pověřena fakulta 
Lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity. 

Samotné Vyšší odborné myslivecké zkoušky se uskutečnily 
v areá lu České zemědě lské univerz i t y ve dnech 
22. a 23. listopadu 2014. Zkouškám předcházely víkendové 
semináře, kde se mohli adepti seznámit s obsahem 
zkoušených předmětů, jakož i konzultovat své dotazy 
odbornými lektory.

Vyšší odborné myslivecké zkoušky
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Odbor rostlinných komodit připravil nařízení vlády č. 269/2014 
Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace 
trhu s konopím pěstovaným na vlákno. Nařízení nabývá 
účinnosti dne 1. ledna 2015 a zrušuje nařízení vlády 
č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné 
organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.

Cílem nařízení je úprava požadavků při dovozu konopí 
a konopného semene ze třetích zemí tak, aby se odstranily 
nesrovnalosti nastavených lhůt, zjednodušil se proces dovozu 
konopí a zároveň byly ze strany České republiky jako členského 
státu EU stanoveny podmínky pro schválení dovozců, pro režim 
kontroly a sankcí.

Nařízení vlády č. 269/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění
společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

Dne 14. listopadu se pod záštitou ministra zemědělství 
Mariana Jurečky a prezidenta Agrární a Potravinářské komory 
Miroslava Tomana v Clarion Hotel Prague Old Town uskutečnil 
seminář „Nové výzvy východních trhů“.

Náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou 
politiku EU Jaroslava Beneš Špalková uvedla, že k hlavním 
nástrojům proexportní politiky Ministerstva zemědělství 
patří plánované zřízení zemědělských diplomatů v pěti zemích 
mimo Evropskou unii nebo podpora účasti českých firem na 
mezinárodních veletrzích a pořádání podnikatelských misí za 
účasti ministra zemědělství.

Na semináři hovořili zástupci Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu 
a obchodu o aktivitě svých resortů v oblasti proexportní 
pol i t iky. Vedoucí obchodně ekonomických úseků 
zastupitelských úřadů ČR v Rusku, Ukrajině, Koreji 
a Srbsku seznámili účastníky s konkrétním proexportním 
potenciálem v oblastech zemědělství a potravinářství 
těchto zemí. O možnostech vývozu pro české firmy do 

Běloruska pak firmy přímo informoval český velvyslanec 
v Bělorusku Milan Ekert. Zástupci Exportní a garanční 
pojišťovny (EGAP) a České exportní banky (ČEB) uvedli 
příklady z praxe a novinky v oblasti exportního financování 
a pojišťování.

V diskusi upozornili zástupci podniků na zásadní význam 
podpory při získávání veterinárních a fytosanitárních 
certif ikátů pro export produkce nebo na souvislost 
obchodních vztahů a existencí přímé letecké linky z České 
republiky do ekonomicky významných destinací východního 
regionu (např. Tbilisi).

Zájem o danou problematiku potvrdila velká účast z řad 
producentů a exportérů potravin (mléčných a masných 
výrobků, potravinových polotovarů, minerálních vod, 
piva nebo trvanlivého pečiva atd.) i představitelů sektoru 
zemědělských a zpracovatelských technologií (pekárenských 
technologií, zemědělských staveb atd.). V podobných 
informačních aktivitách pro podnikatelskou veřejnost bude 
MZe pokračovat.

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora uspořádaly seminář 
pro firmy se zájmem o export do východních zemí 

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
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Operační program Rybářství 2014 – 2020, jenž je nástrojem 
čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu 
a přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje 
priority Unie v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury 
(priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, 
inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na 
znalostech a účinně využívající zdroje, priorita Unie 3 Podpora 
provádění společné rybářské politiky, priorita Unie 5 Podpora 
uvádění na trh a zpracování), byl oficiálně předložen v polovině 
prosince 2014 Evropské komisi ke schválení.

Evropská komise s ohledem na další související procesy 
projevuje maximální snahu schválit operační programy do 
března 2015. V této souvislosti Generální ředitelství pro 
námořní záležitosti a rybolov stanovilo pro vybrané členské 
státy včetně České republiky specifický postup pro předkládání 
a schválení Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. 

Na základě tohoto postupu by měl být Operační program 
Rybářství 2014 - 2020 akceptován Evropskou komisí do 
konce roku 2014 a následně oficiálně schválen do konce 
března 2015. 

V návaznosti na schválení dokumentu lze očekávat vyhlášení 
první výzvy příjmu Žádostí o podporu v červnu 2015. Výzvy 
budou cíleny na prioritu Unie 2 a 5, opatření Inovace, 
Produktivní investice do akvakultury, Recirkulační zařízení 
a průtočné systémy s dočišťováním, Akvakultura poskytující 
environmentální služby (vysazování úhoře říčního) a Investice 
do zpracování produktů. 

V současné době probíhají přípravy související s nastavením 
implementace Operačního programu Rybářství 2014 - 2020, 
např. vypracování Pravidel pro žadatele a příjemce, metodické 
příručky pro hodnocení projektů, aj.

Operační program Rybářství 2014 - 2020 - oficiální předání EK
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V poslední dekádě listopadu letošního roku se konalo na 
Ministerstvu zemědělství historicky první setkání pracovníků 
MZe a všech jeho resortních organizací na téma centralizované 
zadávání v rámci resortu. Plný sál účastníků přivítal první 
náměstek ministra Jiří Jirsa, který uvedl, že cílem centralizo-
vaného zadání musí být reálné úspory ve státním rozpočtu. 

Účastníci pak měli do sálu zajištěn online přenos vývoje 
nákupu na burze a po celý den mohli na obrazovce sledovat, že 
náklady na energetické komodity klesnou pro příští rok podle 
druhu energií o tři až sedm procent. Celkem se tak během 
dvou let sníží energetické vstupy proti roku 2013 o více než 
40 milionů korun. 

Byli také informováni o plánovaných systémových změnách 
v kontrole veřejných zakázek ze strany zřizovatele 
a o současném stavu resortního systému centralizovaného 
zadávání Ministerstva a jeho nových perspektivách. Setkání 
zakončil workshop k elektronickému nástroji E- ZAK.
Zhruba stovka účastníků se rozjížděla do svých domovů 
i s informací, že nejbližší nákup se bude týkat poskytovatele 
mobilních telefonních služeb.

Pracovní setkání k centrálním nákupům

Očekávaná „transformace“ Zemského hřebčince v Písku
a Zemského hřebčince v Tlumačově

Správní úsek

S potřebou nutnosti, deklarovanou i uznanými chovatel-
skými sdruženími, zachovat potřebný standard v zemském 
chovu koní, vyvstala České republice povinnost zajistit 
kontinuitu v plnění poslání a úkolů obou státních podniků, 

Zemského hřebčince Písek a Zemského hřebčince 
Tlumačov, jichž je Ministerstvo zakladatelem, a která by 
změnou subvenčních pravidel byla zcela jistě podstatně 
ohrožena. 
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Aktuálně se nabízí jeden nejvhodnější způsob, jak zabezpečit 
návaznost plnění úkolů jmenovaných podniků.

Nejvhodnější alternativou, podporovanou současným vedením 
MZe, je „transformace“ zemských hřebčinců spočívající 
v převedení jejich majetku, práv a převzetí závazků do nově 
ustavených státních příspěvkových organizací. Tedy podobně, 
jako to bylo v případě státní organizace Národní hřebčín 
Kladruby n. L., státní podnik. Jde tak o krok Ministerstvu 
zemědělství známý a vyzkoušený. Jeho podmínkou je však 
změna plemenářského zákona, která umožní státním 
příspěvkovým organizacím být oprávněnou osobou k výkonu 
odborných činností podle tohoto zákona.

Na potřebné změně Ministerstvo zemědělství v současné 
době intenzivně pracuje. Zatím vše nasvědčuje tomu, 

že tato varianta nabízí řešení, které nejlépe vyhovuje 
potřebám souvisejícím s plněním úkolů uložených zemským 
hřebčincům plemenářským zákonem a vyhovuje i schválené 
Koncepci chovu koní v ČR. Česká republika svým postojem 
prokazuje pochopení potřeby zachovat vysoký standard 
v oblasti zemského chovu koní, jakožto oblasti spole-
čensky i ekonomicky nikoli nevýznamné, přičemž se svým 
přístupem řadí po bok vyspělých chovatelských zemí Evropy 
i světa, kde je provoz obdobných chovatelských zařízení 
také podporován, a to různými ekonomickými nástroji, 
i z veřejných prostředků.  Nezanedbatelná míra ingerence 
státu a uznaných chovatelských sdružení do činnosti 
zemských hřebčinců, ve spojitosti s dostatkem peněz na 
provoz a rozvoj, jsou předpokladem a zárukou garance 
kvality a profesionálního přístupu k chovu koní v rámci 
zemského chovu.

Úvěr Evropské investiční banky na projekt „Prevence před povodněmi II“

Úsek vodního hospodářství

Rok 2014 je posledním rokem, kdy dochází k realizaci všech 
akcí, které byly zahrnuty do projektu „Prevence před povodněmi 
II“. Tento projekt se mohl uskutečnit také díky úvěru ve výši 
9 miliard Kč, který poskytla Evropská investiční banka. V rámci 
projektu byly realizovány dva dotační programy:

Program – Podpora prevence před povodněmi II

Hlavním cílem programu bylo především snižování povodňových 
rizik v záplavových oblastech vodních toků. Proto byl zaměřen 
na čtyři hlavní oblasti: Prioritou byla opatření zvyšující retenci, 
tj. zřizování nových retenčních prostorů na vodních tocích 
a úpravy stávajících vodních nádrží s retenčním účinkem pro 
zvýšení míry ochrany území podél vodních toků. Dále to byla 
technická opatření podél vodních toků, tj. zvyšování průtočné 
kapacity koryt a jejich stabilizace zejména v intravilánech obcí, 
budování ochranných hrází a ostatních souvisejících opatření. 
Třetí oblastí bylo zvyšování bezpečnosti vodních děl, tedy 
rekonstrukce stávajících pro zvýšení bezpečnosti provozu za 
povodní a pro zlepšení manipulačních možností v operativním 
povodňovém řízení. Čtvrtou oblastí bylo vypracování studií 
odtokových poměrů a stanovování záplavových území.

V roce 2010 byl tento program doplněn o další podprogram 
určený na podporu výstavby suchých nádrží na drobných 
vodních tocích, který reagoval především na výskyt bleskových 

povodní z počátku roku 2010. Na rozdíl od ostatních 
podprogramů, určených pro správce vodních toků, byl určen 
výhradně pro obce jako jediné možné příjemce dotace. Cílem 
bylo snížení rizika povodní z přívalových srážek na drobných 
vodních tocích, a to především výstavbou nebo obnovou 
suchých poldrů v kombinaci s úpravou drobných vodních toků 
protékajících obcemi.

Za dobu trvání programu bylo realizováno celkem 579 akcí, 
z toho 387 tzv. stavebních a 192 akce zaměřené na vymezení 
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záplavových území, studie odtokových poměrů a přípravné 
projektové práce pro významné akce. Funkčnost vybudovaných 
protipovodňových opatření byla prověřena při povodňových 
situacích v letech 2013 i 2014. Celkové dotační náklady činily 

zhruba 10,1 mld. Kč, z toho prostřednictvím úvěru od EIB 
bylo poskytnuto asi 7,1 mld. Kč, spoluúčast vlastních zdrojů 
investorů k poskytnutým dotačním prostředkům dosáhla 
kolem 1,1 mld. Kč.

Program – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

V rámci programu 129 130 byl z úvěru EIB spolufinancován 
podprogram 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků 
a výstavba vodních nádrží“, který byl ukončen k 31. 12. 2013.

Mezi hlavní cíle podprogramu 129 132 patřilo zlepšení 
technického stavu rybničního fondu České republiky 
a obnova vodohospodářských funkcí rybníků a vodních nádrží 
s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních 
hydrologických situací - povodní a sucha. Podpora byla dále 
zaměřena na zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží 
za povodní. Nádrže tak lépe plní funkci protipovodňové 
ochrany, a to zejména při prevenci před nebezpečím vzniku 
zvláštní povodně. Dalším cílem bylo odbahnění rybníků 
a malých vodních nádrží s pozitivním efektem obnovy jejich 
zásobního objemu, využitelného pro vodohospodářské 
účely, mezi které patří zejména posílení retence pro snížení 
kulminace povodňové vlny a akumulace vody pro nadlepšování 
průtoků v období sucha. Podporována byla také výstavba 
nových vodních nádrží, jejichž cílem je zapojení do systému 
protipovodňové ochrany a k nadlepšování průtoků v období 
sucha, s předpokládaným využitím i pro extenzivní chov ryb.
Celkem byly v podprogramu 129 132 realizovány 284 stavební 

akce, z toho 44 akcí byla výstavba nových rybníků a vodních 
nádrží, 54 akcí byla obnova rybníků a u 186 šlo o rekonstruované 
či odbahněné rybníky. Podprogram 129 132 byl realizován 
s celkovým dotačním nákladem zhruba 2,77 mld. Kč, z toho 
prostřednictvím úvěru od EIB bylo poskytnuto kolem 
1,816  mld. Kč, spoluúčast vlastních investorů zdrojů činila 
zhruba 0,82 mld. Kč.

Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad 
hodnotí každoročně výsledky správního rozhodování 
krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
vodního hospodářství. Hodnotící zpráva zahrnuje odvolací 
řízení zahájená v uplynulém roce a podněty k provedení 
přezkumného řízení téhož roku.

V roce 2013 rozhodoval odbor státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí MZe o 35 odvoláních, což 
je obdobný počet jako v roce 2012. Z podaných odvolání 
bylo 12 (tj. 34 %) ve věcech podle zákona o vodovodech 
a kanalizacích. Z hlediska výsledků odvolacích řízení mělo 
46 % podaných odvolání své opodstatnění, šest rozhodnutí 
bylo zrušeno a vráceno k novému projednání, dvě rozhodnutí 
byla zrušena a řízení zastavena, osm rozhodnutí bylo změněno. 
V 19 případech bylo odvolání zamítnuto.

Správní řád připouští kromě odvolání také tzv. mimořádné 
opravné prostředky, kterými jsou přezkumné řízení 
a obnova řízení, jejichž cílem je dosažení nápravy již 
pravomocných správních rozhodnutí. Přezkumné řízení 
se vede v případech, kdy lze důvodně pochybovat, že 
rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Ministerstvo 
obdrželo v roce 2013 celkem 26 podnětů k zahájení 
přezkumného řízení. Vedlo pak celkem osm přezkumných 
ř ízení , sedm rozhodnut í bylo zrušeno a vráceno 
prvoinstančnímu vodoprávnímu úřadu k novému 
projednání (z toho 5 rozhodnutí bylo vydáno jedním 
obecním úřadem ve věci uložení povinnosti připojit 
nemovitost na kanalizaci), jedno rozhodnutí bylo 
změněno. U 17 podnětů nebyl shledán důvod pro zahájení 
přezkumného řízení a jedno usnesení nebylo možno 
samostatně přezkoumat. 

Ústřední vodoprávní úřad hodnotil správně-právní agendu 



M I N I S T E R S T VA  Z E M Ě D Ě L S T V Í 1  I  2015

10

Po vyčerpání řádných opravných prostředků se lze 
domáhat ochrany práv ve správním soudnictví. Ministerstvo 
zemědělství je v případě nevyhovujícího výsledku svého 
rozhodování vždy tím orgánem, který může být některým 
z účastníků řízení žalován. K rozhodnutím vydaným v roce 
2013 byly podány čtyři žaloby, což činí 11 % ze všech 
rozhodnutí vydaných v tomto roce v odvolacích řízeních. 
Co se týče výsledků rozhodování soudu, bylo v roce 2013 
vydáno osm rozsudků k žalobám z minulých let, přičemž 
v pěti případech byla žaloba zamítnuta, v jednom případě 

odmítnuta a dvě rozhodnutí soud zrušil a věc vrátil k dalšímu 
řízení.

Z počtu potvrzených rozhodnutí je zřejmé, že úroveň výkonu 
přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství je jak 
u krajských, tak i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
vysoká a státní správa je zde zabezpečena řádně. To odpovídá 
i závěrům z kontrolní a dozorové činnosti na vodoprávních úřadech, 
kde bylo v loňském roce provedeno osm kontrol u krajských úřadů 
a 15 kontrol vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Lesy ČR v závěru roku 2014

Státní podnik Lesy České republiky i v závěru 
roku 2014 intenzivně pracoval na řešení řady 
podstatných úkolů a záležitostí. Dozorčí 
rada podniku schválila důležitý dokument 
„Koncepce strategického rozvoje LČR na období 
2015 – 2019.“ Lesy ČR zároveň v tendru na 
lesnické činnosti od roku 2015 podepsaly 

s vítěznými uchazeči 94 % všech soutěžených 
smluv. Provedly také mimořádný odvod 
do státního rozpočtu ve výši 6,5 miliardy 
korun. V druhé polovině prosince současně 
vyhlásily veřejnou zakázku, jejímž cílem 
je postupně obnovit zastaralý podnikový 
vozový park.

Koncepce strategického rozvoje LČR na období 2015 – 2019

Koncepce strategického rozvoje, tendr na lesnické činnosti, státní
pokladna bohatší o 6,5 miliardy, obnova zastaralého vozového parku

Dokument zpracovaný kolektivem podnikových odborníků 
nastiňuje hlavní rámce činnosti podniku pro následujících 
pět let. S nejdůležitějšími body koncepce seznámilo vedení 
podniku začátkem listopadu na otevřeném setkání v Hradci 
Králové téměř stovku zástupců odborné i laické veřejnosti. 
Poprvé po mnoha letech tak byl ještě před schválením veřejně 
prodiskutován materiál obsahující přehled možných kroků 
vedení podniku v následujících pěti letech.

LČR opětovně deklarovaly, že se považují za součást 
lesnicko – dřevařského sektoru, přičemž si uvědomují svůj 
díl odpovědnosti za hospodářskou, obchodní a sociální oblast 
v lesnickém sektoru. Koncepce obsahuje dlouhodobé vize 
a cíle podniku v celkem 5 klíčových oblastech: správa majetku 
a péče o les; ekonomika; ekologický aspekt; sociální aspekt; 
transparentnost. V prosinci dokument schválila Dozorčí rada 
LČR. 
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Péče o spravované lesy pokračuje bez přerušení i v roce 2015

Mimořádný odvod 6,5 miliardy korun 

Obnova zastaralého vozového parku

V tendru na lesnické činnosti od roku 2015 měly Lesy ČR na 
konci prosince podepsáno plných 94 % smluv. Významně uspěly 
malé a středně velké firmy. Smlouvy byly podepisovány výhradně 
s uchazeči, kteří se umístili na prvních místech. Tendr má jasná 
a zákonem stanovená kritéria. Celkem se ho účastní 37 firem, 
které dohromady podaly 277 nabídek. Prozatím nejvíce smluv 

- celkem 8 - je uzavřeno s akciovou společností UNILES. 
Společnost UNILES objektivně v 8 částech veřejné zakázky 
nejlépe vyhověla požadovaným kritériím, což konstatovaly 
i jednotlivé hodnotící komise. UNILES je účastníkem lesnických 
tendrů a obchodním partnerem LČR již zhruba 20 let, tedy 
dávno předtím než se stala součástí skupiny Agrofert.

Lesy ČR převedly do státního rozpočtu další část volných 
finančních prostředků plynoucích z hospodaření podniku. 
Letos jde o 6,5 miliardy Kč. Dohromady s loňským rokem to 
činí 12,5 miliardy korun, v přepočtu na každého občana našeho 

státu včetně kojenců to je 1 188 Kč. Další peníze Lesy ČR 
státu poskytují ve formě daňových odvodů, které jsou rovněž 
nezanedbatelné a pohybují se v řádech miliard. 

V prosinci podnik zahájil zadávací řízení na 5 veřejných zakázek, 
jejichž předmětem jsou dodávky osobních vozidel - osobní 
automobily nižší třídy a střední třídy, terénní auta nižší 
třídy a střední třídy a terénní automobily pick-up. Souhrnná 

předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek činí 169 mil. 
Kč bez DPH. Lesy ČR nyní mají necelých 800 osobních vozů 
s průměrným stářím 6,6 roku, přičemž 63 vozidel je dokonce 
starších 10 let. 

Ing. Daniel Szórád, PhD.
generální ředitel Lesy České republiky, s. p.

Národní zemědělské muzeum v Praze slavnostně odhalilo
pamětní desku Antonína Švehly

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum Praha má na své historické 
budově na pražské Letné pamětní desku předválečného 
předsedy čs. vlády a agrární strany Antonína Švehly. Desku 
koncem roku slavnostně odhalil ministr zemědělství 
Marian Jurečka za účasti starosty Městské části Praha 7 
Jana Čižinského a dalších hostů. Část potřebných peněz na 
tento projekt poskytlo Ministerstvo zemědělství, které je 
zřizovatelem muzea. 

„Osoba významného prvorepublikového politika, předsedy 
hned tří tehdejších vlád, provází naše muzeum takřka po celou 
dobu jeho existence, v dobrém i ve zlém, a to doslova. Fakt, že 
byl Antonín Švehla prvním předsedou spolku Československé 
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zemědělské muzeum a významně přispěl k meziválečnému 
rozvoji tohoto ústavu, vedl po Únoru 48 k tomu, že naše 
muzeum bylo odstaveno na vedlejší kolej a osoba Antonína 
Švehly z historie NZM vymazána. Nyní nastal čas splatit 
Antonínu Švehlovi velký dluh,“ připomněl předlistopadové 
období generální ředitel NZM Milan Jan Půček.

Pamětní deska Antonína Švehly byla zhotovena podle portrétu, 
jehož autorkou je Marie Zdeňková, kronikářka Městské části 
Praha 15. Přátelské setkání účastníků po slavnosti otevřela 
přednáška doc. Evy Broklové o životě a díle Antonína Švehly 
a jeho odkazu budoucím generacím, na které navázalo malé 
hudební vystoupení, diskuse pozvaných hostů a prohlídka muzea.

Museo Mundial se představuje v Praze

Národní zemědělské muzeum Praha představuje unikátní 
výstavu Museo Mundial. Jejím cílem je upozornit na globální 
problémy a to, jak na nás dopadají. Jde o mezinárodní aktivitu 
muzeálních a rozvojových organizací propojující stávající 
expozice s otázkami regionálního a mezinárodního rozvoje. 

Smyslem mezinárodního projektu Museo Mundial – Muzeum 
světa je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat 
zamyšlení či diskuzi nad globálními problémy a upozornit na 
Rozvojové cíle tisíciletí – priority světového rozvoje schválené 
všemi státy OSN v roce 2000. Dalším cílem je využít možnosti 
zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi 
a rozvojovými organizacemi. Úkolem je seznámit veřejnost 

také s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled 
s planetárním kontextem. Muzeum světa je pokusem několika 
evropských organizací, institucí a muzeí spojit moderní globální 
vzdělávání s muzejní praxí, tak, aby došlo k vzájemnému 
sdílení zkušeností a informací. To otevírá před návštěvníky 
nové informace i nové spojitosti. Partnery této evropské 
aktivity jsou v České republice občanské sdružení EDUCON 
a Národní zemědělské muzeum Praha.

Expozice Museo Mundial – Muzeum světa v NZM Praha 
představuje světové základní potraviny, jejich využití 
a zpracování. Poukazuje na jejich nedostatek i obrovské plýtvání 
a také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním. 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka  
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

leden 2015

Zdeněk Chalupa – Odbor vnitřní správy
Miroslava Zvěřinová – Odbor účetnictví a statistiky
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