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Úvodní slovo ministra

První týdny nového roku jsou každoročně ve znamení významných potravinářských 

veletrhů. Ať už to bylo lednové GrüneWoche v Berlíně, Gulfood v Dubaji nebo 

norimberský Biofach. Jsem přesvědčen, že je důležité být „při tom“. Čeští potravináři 

a zemědělci by měli mít zájem vyvážet. Svojí účastí na významných potravinářských 

fórech se snažím hledat proexportní možnosti a zprostředkovat jim následná jednání. 

Jsme připraveni je aktivně podporovat. Chystáme například spolufinancování účasti 

našich firem na zahraničních veletrzích. Protože pokud na nich nebudou, mohou 

jen těžko získávat nové kontrakty a nové příležitosti. Chceme také pomoc třeba 

s překlady a zjištěním legislativního prostředí v zemi, kam by chtěly české firmy 

vyvážet. I proto ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vytváříme síť 

agrárních diplomatů. Ano, objevují se námitky, že to je práce agentury CzechTrade. Její 

hlavní náplní činnosti je však průmysl. Zemědělské potravinářství je přeci jen specifický 

sektor a země, které jsou v této oblasti pro nás klíčové, si zaslouží, abychom tam 

měli odborníky. Ostatně téměř všechny evropské země mají v klíčových destinacích 

své agrární diplomaty. Od letošního roku je budeme mít i my.

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Dotace pro obce
Vážení čtenáři, příznivci rozvoje venkova,

v tomto „dotačně přelomovém“ roce bude jistě ze strany 
potenciálních žadatelů velký zájem o získání přehledných 
a ucelených informací o možnostech čerpání dotačních 
prostředků pro rozvoj konkrétní obce či území. Ministerstvo 
zemědělství této potřebě vychází vstříc a v tomto a v následu-
jících číslech našeho newsletteru naleznou zájemci informace 
zaměřené na příležitosti, nástroje a možnosti, jak financovat 
plánované investice a budoucí projekty v regionech.

V této nové rubrice nabídneme aktuální přehled dostupných 
finančních zdrojů evropských, národních i regionálních. 
Zájemci budou mít příležitost seznámit se s dotačními tituly 
jednotlivých ministerstev, krajů, nadací nebo nadačních fondů. 
Budou průběžně poskytovány aktuální informace nejenom 
k možnostem čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje 

venkova ČR pro období 2014-2020, ale budou připraveny 
odkazy i na aktuální dění v dalších operačních programech EU či 
dotačních programech spolufinancovaných ze státního rozpočtu.

Od tohoto čísla se bude celý tým odpovědných pracovníků 
pro tuto rubriku snažit připravit informace přehledně, stručně 
a srozumitelně tak, aby potenciální žadatel z regionu získal 
během krátké chvíle ucelenou představu o aktuálním dění 
v oblasti dotací a o zajímavých novinkách zaměřených na rozvoj 
venkovského prostoru.

Doufám, že se náš newsletter pro Vás stane vítanou 
a užitečnou pomůckou pro orientaci ve světě dotací a přispěje 
tak k naplnění Vašich investičních a rozvojových plánů 
a záměrů.

nová rubrika
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Úsek lesního hospodářství

Na žádost předsedy vlády Bohuslava Sobotky předložil ministr 
zemědělství Marian Jurečka společně s ministrem vnitra 
Milanem Chovancem na konci ledna vládě informaci o řešení 
vážné bezpečnostní situace v lokalitě „Boří les“ v katastru 
obce Poštorná, okres Břeclav. Jde o odstranění následků druhé 
světové války, konkrétně o nutnost provést pyrotechnickou 
asanaci na rozloze cca 500 ha lesních pozemků, kontaminovaných 
zbytky munice z někdejší zbrojovky, zničené na konci války.

Vláda na svém jednání dne 3. února 2015 vzala informaci na 
vědomí.

Obsahem předložené informace je zejména návrh řešení 
spočívající v podrobném pyrotechnickém průzkumu a následné 
likvidaci nalezených výbušnin.  

Řešení bezpečnostní situace v lokalitě Boří les

Úsek pro ekonomiku a informační technologie

Oddělení státní statistické služby Ministerstva zemědělství 
zajišťuje statistická zjišťování v oblasti mlékárenství, obchodu 
s obilovinami a řepkou, lesnictví, myslivosti, výroby průmy-
slových krmiv, zpracování drůbeže a také v oblasti nákupu 
ovoce a zeleniny pro zpracování.

V únoru roku 2015 byly zpracovány a zveřejněny výsledky 
bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpraco-
vatelských subjektech za 2. čtvrtletí marketingového roku 
2014/2015 , dále výsledky měsíčního zjišťování o nákupu 
mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků 
a také výsledky měsíčního šetření o nákupu, zásobách, prodeji 
a cenách drůbeže a drůbežích výrobků. 

Za zmínku stojí statistika bilance zdrojů a užití obilovin 
a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech, kde 
v porovnání s průměrem časové řady 2009 – 2013 vzrostly 
konečné zásoby obilovin v obchodních a zpracovatelských 
subjektech k 31. 12. 2014 celkem o 15,3 %. Nejvyšší nárůst byl 
zaznamenán u řepky o 36,9 %. Rovněž u triticale významně 
vzrostla konečná zásoba oproti srovnávacímu průměru 
o 28,9 %. Konečné zásoby pšenice celkem a ječmene celkem ve 

srovnání s průměrem časové řady 2009 – 2013 mírně vzrostly, 
zásoba pšenice se zvýšila o 19,2 % a ječmene o 27,1 %. Naopak 
nejvýznamnější pokles o 33,4 % byl zaznamenán u konečné 
zásoby ovsa a dále u kukuřice o 16,4 %.

V meziročním srovnání je konečná zásoba obilovin u obchodních 
a zpracovatelských organizací k 31. 12. 2014, v porovnání 
s hodnotou k 31. 12. 2013, vyšší o 185,1 tis. tun, což představuje 
nárůst o 12,8 %. Mezi obiloviny s meziročním růstovým trendem 
patří ječmen, u kterého konečná zásoba vzrostla o 146,7 tis. 
tun (o 37,6 %) a pšenice, u které se konečná zásoba zvýšila 
o 56,7 tis. tun (o 7,2 %). Naopak zásoba pšenice potravinářské 
k 31. 12. 2014 meziročně poklesla o 78,6 tis. tun (o 22,7 %). 
U kukuřice se konečná zásoba meziročně snížila o 24,4 tis. 
tun. (o 14,1 %). Nejmenší procentní změna byla zaznamenána 
u řepky, oproti tomu nejvyšší procentní meziroční změna se 
promítla do konečných zásob ostatních obilovin (čirok, proso, 
pohanka, lesknice kanárská, směsi obilovin).

Výsledky bilance zdrojů a užití obilovin a řepky se významně 
neodchylují od očekávaných hodnot a jsou v souladu s trendem 
vývoje v navazujících odvětvích zpracovatelského průmyslu.

Výkon státní statistické služby v působnosti Ministerstva zemědělství
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Začátkem letošního roku byla, v rámci partnerství sedmi 
výzkumných ústavů (veřejných výzkumných institucí) a ÚZEI, 
představena nová forma poskytování kompletních expertních 
služeb výzkumu, určená pro zemědělskou, potravinářskou 
a lesnickou praxi. Tzv. projekt Sedmikráska se zaměřuje na 
transfer výsledků výzkumu do praxe.

Projekt využívá odborných poznatků a výsledků 
vědecko-výzkumné činnosti participu-
jících institucí. Ta je ve významné 
m í ře  podporována  pro jek t y 
získanými v rámci veřejných 
soutěží Národní agentury 
pro zemědělský výzkum, 
řízené odborem výzkumu, 
vzdělávání a poradenství. 
Nabídka služeb projektu pro 
rostlinnou produkci zahrnuje 
mj. hodnocení kvality půdy 
a jejích fyzikálně-chemických 
vlastností, návrhy rekonstrukcí, 
oprav a výstavby drenážních 
a závlahových systémů, projekty 
protierozní a protipovodňové 
ochrany půdy a krajiny, znalecké 
posudky v oborech zemědělská technika 
a stavby a mnoho dalších odborných aktivit. 

Příklady v nabídce služeb pro živočišnou produkci a potravi-
nářství představují mj. optimalizace produkčních předpokladů 
v živočišné výrobě (jako jsou management stáda, ošetřování, 
kvalita chovného prostředí zvířat), či další preventivně
-medicínské programy pro kontrolu výskytu infekčních 
i neinfekčních onemocnění a podporu celkového zdravotního 
stavu, produkce a ekonomiky chovu hospodářských zvířat, 

ale také problematika zpracování dat o výskytu onemocnění 
v jejich chovech či programy, věnované technologiím a hygieně 
produkce potravin, včetně vývoje receptur pro speciální 
a dietní výživu lidí.

Nabídka služeb pro lesní hospodářství, rozvoj venkova a péči 
o krajinu obsahuje uplatnění agrolesnických postupů pro 

posílení environmentálních funkcí krajiny, návrhy 
větrolamů v krajině za účelem ochrany 

půdy před větrnou erozí, návrhy rekul-
tivací lokalit , projekty pěstování 

dřevin pro energetické účely 
v kombinaci se zemědělskou 

výrobou, zvyšování biodi-
verzity v zemědělské krajině 
výsadbou pylodárných dřevin, 
problematiku pěstování , 
zdravotního stavu, ochrany 
a ekologie lesa a také veškerou 
problematiku myslivosti.

V oblasti vzdělávání se může 
š iroká veřejnost seznámit 

s kompletní nabídkou odborných 
seminářů, kurzů, certifikovaných 

metodik a dalších aktivit, včetně školení 
poradců MZe ČR. 

Prvním modelovým podnikem projektu je AGRO Jesenice 
u Prahy, a. s.

Webové stránky, koordinující kompletní expertní služby 
výzkumu (www.kesv.cz) organizačně zajišťuje ÚZEI. Na nich 
budou všem zájemcům k dispozici potřebné údaje, včetně 
spojení na kontaktní osoby z jednotlivých pracovišť, příkladů 
činnosti a možností celkové spolupráce. 

Transfer výsledků výzkumu do praxe

Úsek komodit, výzkumu a poradenství

P yro te chn i ck ý  p r ů zkum bude  z abezpe čov a t 
a f inancovat státní podnik Lesy České republiky, 
který na lesních pozemcích hospodaří , a který 
ve výběrovém řízení vybere subjekty, oprávněné 
provádět pyrotechnický průzkum. Odvoz a likvidaci 
munice provede na své náklady Pyrotechnická služba 
Policie ČR.

Pyrotechnický průzkum bude zahájen ve druhém pololetí 
letošního roku po tom, co budou ve výběrovém řízení vybrány 
subjekty oprávněné průzkum provádět. Předpokládá se, že za 
jeden rok lze úplně prozkoumat a asanovat maximálně 50 ha 
lesa. Asanace lokality „Boří les“ bude trvat více než osm let, 
a náklady, které na tuto činnost vynaloží státní podnik Lesy 
České republiky, přesáhnou 50 milionů Kč.
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Poradě vedení MZe je v současné době předkládán 
materiál „Vnitrostátní rámec ČR pro operační programy 
organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny týkající se 
environmentálních opatření pro období 2015 - 2020“ (dále 
jen „Vnitrostátní rámec ČR“). Materiál je pokračováním 
Vnitrostátního rámce ČR z původní Vnitrostátní strategie 
ČR pro operační programy organizací producentů v sektoru 
ovoce a zeleniny na období 2008 – 2013 (dále jen „Vnitrostátní 
strategie ČR“).

Vnitrostátní rámec ČR doplňuje svými opatřeními priority 
Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „PRV“), kterými 
jsou obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících 
se zemědělstvím a lesnictvím, podpora účinného využívání 
zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je 
odolná vůči klimatu.

Výběr jednotlivých environmentálních opatření pro 
Vnitrostátní rámec ČR je v souladu s čl. 58 nařízením Komise 

(EU) č. 543/2011 a s NEPR (EU) 1305/2013 a vylučuje podporu 
poskytovanou podle čl. 28 a 29 NEPR (EU) č. 1305/2013. 
To znamená, že výběr environmentálních opatření je omezen 
na opatření, která nejsou uplatňována v agroenvironmentálně-
klimatických opatřeních PRV. Tím je bráněno možnosti dvojího 
čerpání podpory EU. S ostatními opatřeními PRV, kde existuje 
teoretický překryv, je bráněno možnosti dvojího čerpání 
podpory EU kontrolními systémy SZIF.

Organizace producentů v sektoru ovoce a zeleniny 
– návrh nového vnitrostátního rámce ČR na období 2015 – 2020

Česká republika zaslala v lednu Komisi EU přihlášku do 
projektu Ovoce a zelenina do škol na školní rok 2015/2016. 
ČR má přiznanou minimální podporu EU na projekt ve výši 
3 124 660 EUR (cca 87 mil. Kč). Vzhledem k narůstajícímu 
počtu dětí v projektu požádala ČR o navýšení podpory na 
9 271 421 EUR (cca 257 mil. Kč). Pro porovnání, na školní rok 
2014/2015 žádala ČR Komisi o 8 558 000 EUR (cca 234 mil. Kč) 
a dostala podporu od EU navýšenou o 2 363 168 EUR (cca 
65 mil. Kč), tj. 5 487 828 EUR (150,5 mil. Kč). 

Od školního roku 2014/2015 došlo k navýšení celkové podpory 
EU na projekt na 150 mil. EUR (dříve to bylo 90 mil. EUR) 
a tím došlo k navýšení příspěvků členských států. Také míra 
spolufinancování se ze strany EU zvýšila ze 73 % na 88 % a podíl 
z národních zdrojů klesl z 27 % na 12 %. 

Projekt, ve kterém žáci dostávají ovoce a zeleninu zdarma, 
probíhá v ČR od roku 2009. V letošním školním roce 2014/2015 
je do projektu přihlášeno 509 030 žáků z 3 741 základních škol.

Projekt ovoce a zelenina do škol ve školním roce 2015/2016
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Ministerstvo návrhem reaguje na požadavky vinařů. Nařízení 
vlády totiž umožní používání současně vydávaných dokladů 
(faktur, dodacích listů a podobně), jako jiných průvodních 
dokladů nutných pro přepravu vinařských produktů, ale 
pouze v případě, že se přeprava odehrává výlučně na území 
České republiky a že obsahují všechny náležitosti dané tímto 
nařízením vlády. Návrh je v současné době v mezirezortním 
připomínkovém řízení.

Problematika průvodních dokladů v odvětví vína je řešena 
nařízením Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud 

jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování 
údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu 
vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví 
vína.

Uznání jiných průvodních dokladů, než dokladů stanovených 
nařízením Komise (ES) č. 436/2009 umožňuje ustanovení čl. 24 
odst. 5 tohoto nařízení. 

Platností navrhovaného nařízení vlády nebude dotčena 
možnost používat průvodní doklady dle nařízení Komise (ES) 
č. 436/2009.

Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů 
pro přepravu vinařských produktů na území ČR

Ekologické zemědělství (EZ) se v ČR rozvíjí již od roku 1990. 
Zatímco v tomto roce byly registrovány první 3 ekologické 
farmy, k 31. 12. 2014 to bylo již více než 4 000 certifikovaných 
ekologických farem, které obhospodařují výměru téměř 
500 000 ha zemědělské půdy, což představuje podíl téměř 
12 % z celkové výměry zemědělské půdy v České republice. 
Každoročně se také zvyšuje počet výrobců biopotravin, které 
se nyní vyrábí ve více než 500 provozovnách. Registrováno je 
také 16 ekologických včelařů. 

Aktuální statistické údaje ekologického zemědělství

31. 12. 2013 31. 12. 2014

Počet výrobců biopotravin 493 539

Počet ekofarem 4 060 4 023

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 493 394 494 405

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře 
zemědělské půdy (%) 11,68 11,70

Výměra orné půdy (ha) 57 654 68 298

Výměra trvalých travních porostů (ha) 411 015 401 707

Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 6 792 6 779

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 1 037 1 001

Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) 14 10

Ostatní plochy (ha) 16 882 16 610

Tabulka 1: Srovnání základních statistických ukazatelů EZ
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Ve dnech 8. – 10. února 2015 navštívil ministr 
zemědělství Marian Jurečka Spojené arabské 
emiráty, kde se účastnil zahájení veletrhu 
Gulfood 2015. Ministerstvo zemědělství opět 
zorganizovalo oficiální stánek na tomto největším 
potravinovém veletrhu pro regiony Asie, Afriky 
a Středního Východu a poskytlo výstavní prostor 
pro české podnikatele. V letošním roce této 
možnosti využilo šest firem (Simandl, spol. 
s r. o., EMCO, spol. s r. o., Mlékárna Hlinsko, 
a. s., SemixPluso, spol. s r. o., Laktos, a. s. 
a Hamé, spol. s r. o.). V příštím roce plánuje 

Ministerstvo zemědělství umožnit účast více 
firmám.

Ministr Jurečka v rámci bilaterálních aktivit 
jednal mimo jiné se svým rezortním partnerem 
Rashidem Ahmedem bin Fahdem. Diskutovali 
o posledních změnách v organizaci zemědělské 
výroby v SAE a možnosti vzájemného obchodu 
a spolupráce. SAE a především emirát Dubaj 
představuje bránu nejen do regionu zemí 
Perského Zálivu, ale i do dalších zemí Asie 
a Afriky. Proces certifikace a systém dovozu 

Účast ministra Jurečky na veletrhu Gulfood Dubaj 2015

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU

Ze srovnání vyplývá, že celkově stagnuje počet ekologických 
farem i celková výměra zemědělské půdy (počet ekofarem 
mírně klesl, výměra ekologické půdy se mírně zvýšila). Počet 
ekofarmářů stagnuje již několik let a to především kvůli tomu, 
že v posledních 3 letech nebyla vyplácena dotace pro nové 
začínající ekologické zemědělce. Tato situace se s novým 
programovacím obdobím mění, v letošním roce již budou moci 
noví ekologičtí zemědělci o dotaci žádat.

Mezi priority v oblasti ekologického zemědělství patří rozvoj 
domácího trhu s biopotravinami. Z tohoto hlediska je velmi 
pozitivní, že se meziročně zvýšil počet výrobců biopotravin 
(za rok 2014 přibylo téměř 50 nových výrobců) a také, že se 
zvyšuje výměra orné půdy, na které se pěstují suroviny pro 
jejich výrobu (orné půdy přibylo za rok 2014 téměř 10 000 ha). 
Trh s biopotravinami se již několik let zvyšuje meziročně 
cca o 5%.

Dle současné legislativy (Nařízení EP a R č. 1829/2003, o GM 
potravinách a krmivech) je povolení geneticky modifikovaných 
(GM) potravin a krmiv pro dovoz či pěstování upraveno na 
úrovni EU. Vydaná povolení se tedy vztahují na všechny členské 
státy a celý systém schvalování se opírá o dosavadní vědecké 
poznatky. 

Evropský parlament schválil 13. ledna 2015 nové nařízení, 
které umožní členským státům EU omezit nebo zcela zakázat 
pěstování geneticky modifikovaných plodin na jejich území. S 
odvoláním na toto nařízení mají členské státy možnost vznést 
požadavek, aby žadatel vyňal daný stát ze žádosti o povolení 
pěstování. Členské státy tento požadavek musí předložit 
s odůvodněním, které v souvislosti s  novým nařízením nemusí 
být založeno na vědeckých poznatcích. Mezi nové legální 

zdůvodnění pro omezení či zakázání pěstování GM rostlin patří: 
cíle politiky životního prostředí, územní plánování, využívání 
půdy, socio-ekonomické dopady, vyloučení přítomnosti GMO 
v jiných produktech (aniž by byl dotčen čl. 26a Směrnice 
2001/18/ES), cíle zemědělské politiky, veřejná politika. Daný 
předpis by měl vstoupit v platnost koncem dubna 2015.

Česká republika přijetí návrhu nařízení týkající se flexibility 
členských států omezit či zakázat na svém území pěstování 
GM rostlin podpořila, nicméně v souladu s platnou rámcovou 
pozicí ČR ke GMO nepředpokládá, že by ho aplikovala 
v praxi. Česká republika dává pěstitelům možnost, aby si sami 
zvolili technologii šlechtění, proto bude i nadále existovat 
možnost výběru mezi pěstováním Bt kukuřice a konvenčním 
či ekologickým pěstováním této plodiny. 

Členské státy mohou na svém území zakázat pěstování GM rostlin
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potravin do Dubaje projednal ministr Jurečka s generálním 
ředitelem Dubai Food Control Authority panem Khalidem Al 
Sherifem. Za účelem navázání nových kontaktů byl uspořádán 

večer ve spolupráci s Czech Business Council v Dubaji za 
přítomnosti českých podnikatelů, zástupců dubajské obchodní 
komory a Čechů dlouhodobě žijících v Dubaji.

Dne 26. ledna se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady 
pro zemědělství a rybářství (tzv. Rada Agrifish). Na úvod 
představilo lotyšské předsednictví (LV PRES), které předsedá 
Radě v prvním pololetí letošního roku, svůj pracovní 
program. Prioritou bude dosažení obecného přístupu 
Rady k projednávanému návrhu legislativy o ekologickém 
zemědělství. Zaměří se též na zjednodušení Společné 
zemědělské politiky, což je také prioritní téma pro Evropskou 
komisi a zejména komisaře Hogana. Dalšími zásadními tématy 
budou ruské sankce, legislativa úředních kontrol, zdraví 
zvířat a rostlin, veterinárních léčiv a krmiv, nových potravin 
a klonovaných zvířat. Ministři projednali dovoz vepřového 
masa do Ruské federace a situaci v sektoru cukru. Evropská 
komise delegacím představila návrh nařízení o zavedení 
víceletého plánu pro populace tresky obecné, sledě obecného 
a šprota obecného v Baltském moři. Jde o důležitý návrh, 
jelikož je první v rámci nových principů reformované Společné 
rybářské politiky a bude tak precedentem pro další plány.

Ministr Jurečka projednal s komisařem pro zdraví a bezpečnost 
potravin V. Andriukaitisem postup v technických jednáních 
s Ruskem, zvýšení transparentnosti/sdí lení informací 
z jednání k novým trhům a klíčové body nařízení o úředních 
kontrolách. S komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova 
Philem Hoganem diskutoval o urychlení schválení českého 
Programu rozvoje venkova, vyjasnění definice aktivního 
zemědělce, opatření na zemědělských trzích a fungování 
potravinového řetězce. Oba komisaře také pozval k návštěvě 
ČR. Během jednání s koordinátorem Evropské lidové strany 
pro zemědělství, členem Evropského parlamentu A. Dessem, 
projednal návrh nařízení o ekologickém zemědělství a situaci 
na trhu s mlékem a s generálním tajemníkem COPA-COGECA 
P. Pesonenem diskutovali o budoucnosti sektoru mléka, 
hledání nových trhů a vztazích v potravinovém řetězci. 
Setkání s viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB) 
W. Moltererem bylo zaměřeno na využití nástrojů EIB ze 
strany ČR k podpoře zemědělství a potravinářství.

Česká republika předložila Operační program Rybářství 
2014 - 2020 Evropské komisi ke schválení v prosinci 2014 a do 
poloviny ledna 2015 probíhal formální dialog Evropské komise 
a České republiky k programovému dokumentu. 

Z pohledu Generálního ředitelství Evropské komise pro 
námořní záležitosti a rybolov je dokument dokončený, 
nicméně nemůže být oficiálně schválen do té doby, než budou 
splněny požadavky uvedené v Dohodě o partnerství týkající 
se zejména zákona o státní službě.

V polovině prosince 2014 vzneslo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální záležitosti a inkluzi Evropské komise 
připomínku k zákonu o státní službě z důvodu částečného 
naplňování požadavků uvedených v Dohodě o partnerství, a to 
s ohledem na systém odměňování, transparentnost výběrových 
řízení a způsob zveřejnění nabídky pracovních míst.

S cílem dohledu nad implementací zákona o státní službě 
a zajištění efektivního dialogu s Evropskou komisí byla zřízena 
mezirezortní „Taskforce“ a v současné době probíhají k této 
problematice jednání, která by měla být dle předpokladu 
Evropské komise dokončena v průběhu března 2015.

První setkání ministrů zemědělství pod vedením lotyšského předsednictví

Operační program Rybářství 2014 - 2020 - aktuální stav
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Veřejní zadavatelé mají povinnost sledovat plnění smlouvy 
a publikovat stanovené informace na profilu zadavatele. 
Jelikož je 31. březen nejzazším termínem pro splnění uveřej-
ňovacích povinností u smluv, jejichž doba plnění přesahuje 
1 rok, připomínáme, o jaké konkrétní povinnosti se dle 
§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 
jen zákon), jedná. Povinností není mnoho, je však potřeba 
všechny dodržet, jinak hrozí zadavateli pokuta až do výše 
20 mil. Kč. 

Zákon zadavateli ukládá uveřejnit na profilu zadavatele 
smlouvu uzavřenou na plnění veřejné zakázky, včetně všech 
jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Povin-
nost se vztahuje na smlouvy, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč 
bez DPH. Jde tedy i o smlouvy z veřejných zakázek malého 
rozsahu, smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na 
základě rámcové smlouvy či v dynamickém nákupním systému, 
pokud jejich cena přesáhne stanovený limit. 

Zadavatelé většinou smlouvy řádně zveřejňují, problematič-
tější jsou povinnosti, které následují ve fázi realizace zakázky 
či po ukončení plnění veřejné zakázky. První pravidlo se týká 
povinnosti uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. 
Splněním smlouvy je přitom zpravidla okamžik, kdy jsou 
všechny závazky vzájemně vyrovnány a závazek ze smlouvy 
již neexistuje. Nejčastěji bude takovým okamžikem uhrazení 
poslední faktury po předchozím převzetí plnění ze smlouvy. 
U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, musí zadavatel 
nejpozději do 31. března následujícího roku uveřejnit cenu 
uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalen-
dářním roce. To nezbavuje zadavatele povinnosti, aby po 
úplném splnění smlouvy opět uveřejnil výši skutečně uhrazené 
ceny za celou dobu trvání smlouvy. 

Další povinností zadavatele je zveřejnit seznam subdodavatelů, 
kteří se reálně podíleli na plnění veřejné zakázky. Nejde 
tedy o seznam subdodavatelů, který uchazeč předložil ve 
své nabídce na základě § 44 odst. 6 zákona, ačkoliv platí, že 
při normálním chodu věcí by se tyto dva seznamy příliš lišit 
neměly, zejména pokud si zadavatel zajistil ve smlouvě kontrolu 
nad změnami subdodavatelů. Na zveřejňovaném seznamu se 
musí objevit všichni subdodavatelé, kterým bylo za plnění 
veřejné zakázky uhrazeno více než 10 % z celkové ceny zakázky 
(v případě významné veřejné zakázky 5 % z ceny). 

Při uveřejňování seznamu subdodavatelů je vyžadována součin-
nost dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva na plnění 
veřejné zakázky. Ten je povinen poskytnout zadavateli seznam 
subdodavatelů do 60 dnů od splnění smlouvy. Pokud je doba 
plnění smlouvy delší než jeden rok, předloží dodavatel seznam 
relevantních subdodavatelů za předchozí kalendářní rok nejpoz-
ději k 28. únoru následujícího kalendářního roku. V případě, že 
dodavatel využil jako subdodavatele akciovou společnost, musí 
zadavateli předložit i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. 

Zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů (včetně případného 
seznamu akcionářů) na profilu ve stejných lhůtách jako výši 
skutečně uhrazené ceny, tedy do 90 dnů od splnění smlouvy, 
případně do 31. března následujícího roku, pokud doba plnění 
smlouvy přesahuje 1 rok. V případě, že dodavatel informace 
k subdodavatelům neposkytne, dopouští se tím správního 
deliktu s horní hranicí sankce 2 mil. Kč. Z pohledu zadavatele 
to však neznamená, že nedodání seznamu dodavatelem zcela 
zprošťuje zadavatele jeho uveřejňovací povinnosti. Zadavatel 
by měl v takovém případě dodavatele písemně vyzvat ke 
splnění této povinnosti a v případě nedodání seznamu infor-
movat ÚOHS. 

Uveřejňovací povinnosti zadavatele podle § 147a zákona o veřejných zakázkách

Správní úsek

V návaznosti na prodloužení procesu schvalování programových 
dokumentů je nezbytné provést revizi Víceletého finančního 
rámce EU, která musí být schválena jak Radou EU, tak 
Evropským parlamentem, a to do 1. května 2015.

Operační program Rybářství 2014 - 2020 České republiky 
může být schválen až po revizi Víceletého finančního rámce 
EU, tj. nejdříve v červnu 2015.

Vyhlášení první výzvy příjmu Žádostí o dotaci lze 
předpokládat v druhé polovině roku 2015. Výzva 
bude cílena na prioritu Unie 2 a 5, opatření Inovace, 
Produktivní investice do akvakultury, Recirkulační 
z a ř í zen í  a  prů točné s y s témy s  doč i š ťován ím , 
Akvakultura poskytuj íc í environmentální s lužby 
(vysazování úhoře říčního) a Investice do zpracování 
produktů. 
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Posílení regulace vodárenství

Úsek vodního hospodářství

V únoru projednala Vláda ČR Návrh koncepčního řešení 

regulace ve vodárenství, který společně předložili ministři 

zemědělství, průmyslu a obchodu, financí a životního prostředí 

na základě usnesení, jimž vláda uložila zpracovat variantu 1 

(zachování stávajícího stavu a zřízení koordinačního subjektu) 

a variantu 2 (vznik regulátora na platformě Energetického 

regulačního úřadu). Usnesením vlády zároveň uložilo ministru 

životního prostředí ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj 

a ministrem zemědělství projednat s Evropskou komisí varianty 

s cílem získat předběžné stanovisko o jejich slučitelnosti 

s požadavky Evropské komise. Jednání v Bruselu proběhlo 

dne 28. srpna 2014 a potvrdilo, že obě varianty jsou slučitelné 

s požadavky Evropské komise.

Úvod pro vládu připravovaného materiálu popisuje současný 

stav regulace ve vodárenství s uvedením různých způsobů 

provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Hlavní 

část je věnována variantnímu řešení regulace ve vodárenství. 

Závěr je hodnocením obou variant, z něhož vyplynulo 

doporučení realizovat variantu č. 1. V příloze usnesení vlády 

jsou stanoveny úkoly na podporu realizace vybrané varianty 

a k zajištění optimální regulace ve vodárenství pro následující 

období. Součástí je i hodnocení dopadů navrhované regulace 

(RIA).

Předkladatelé materiálu se dohodli na společném projednání 

navrhovaných variant se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 

Úřadu vlády, Svazu měst a obcí České republiky, Asociace 

samostatných odborů České republiky, Českomoravské 

konfederace odborových svazů, Sdružení místních samospráv 

České republiky a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 

České republiky.

Vláda ČR tento materiál dne 9. února 2015 schválila a potvrdila 

tedy realizaci varianty č. 1, podle níž má na Ministerstvu 

zemědělství vzniknout odbor pro regulování oboru VaK, který 

bude mít kontrolní a koordinační roli a zároveň bude rozvíjet 

důležitý prvek nepřímé regulace, a to formou benchmarkingu. 

Další doplňkové úkoly uvedené v příloze usnesení vlády 

povedou ke zvýšení transparentnosti regulace cen pro vodné 

a stočné, dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů 

a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů.

Lesy České republiky, s. p. nabízejí oboustranně prospěšnou 
spolupráci řadě institucí. Podnik deklaruje v Koncepci stra-
tegického rozvoje pro období let 2015 až 2019 spolupráci se 
školami lesnického zaměření. Tato součinnost by se neměla 
týkat jen zajišťování školních praxí žáků a studentů, kterých 
je každoročně přes 200, ale LČR nabízí např. stáže v terénu 
i pro pedagogický personál škol, konzultace, lektorskou 
činnost, účast ve vědeckých radách, účast na tvorbě studij-
ních programů, vedení závěrečných či diplomových prací 
nebo spoluúčast při vydávání odborné literatury s možností 
využití i pro zaměstnance podniku. „Naopak školy nám 
mohou nabídnout pomoc při organizování akcí pro veřejnost, 
ubytovací kapacity či aktivní lektorskou účast při vzdělávání 

našich zaměstnanců. Oblastí spolupráce je ale podstatně více,“ 
uvádí generální ředitel Daniel Szórád.

LČR jmenovaly odborné garanty z řad zaměstnanců pro 
všechny střední a vysoké školy lesnického zaměření, kteří 
komunikují možnosti a zájem škol o spolupráci. 

Další oblastí sociálního programu podniku je zaměstnávání 
uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce. 
Ve spolupráci s ÚP plánují LČR letos zaměstnat téměř 
200 sezónních zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, jako 
je např. likvidace černých skládek, čištění svodnic či drobné 
opravy a údržby turistické infrastruktury.

Lesy České republiky - významný zaměstnavatel v lesnictví
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Světový den vody 2015

V prosinci 1992 vyhlásilo Valné shromáždění OSN, že 
22. březen bude každoročně Světovým dnem vody. Tradice 
Světových dnů vody tak od roku 1993 pravidelně v březnu 
připomíná lidem na celém světě, že vodní bohatství není 
samozřejmostí, že si vyžaduje hospodárnost a šetrnost 
k vodním zdrojům, mají-li být zachovány pro budoucí generace 
v dostatečném množství a kvalitě. Tento „svátek vody“ je 
i svátkem vodohospodářů, jimž připomíná jejich zodpovědnost 
za nakládání s vodou, tedy živlem, který potrápí povodněmi, 
je-li ho nadbytek, neméně však suchem, je-li ho nedostatek. 

Světový den vody má každým rokem své zvláštní téma. 
V letošním roce je to „Voda a udržitelný rozvoj“. Ministerstvo 
zemědělství se jako každoročně podílí spolu s Ministerstvem 
životního prostředí, Svazem vodního hospodářství na pořádání 
setkání, na němž si vodohospodáři připomenou problémy 

nakládání s vodou, výzvy vyplývající ze stávajících trendů 
vývoje a konkrétní úkoly, které před nimi stojí. Setkání 
proběhne v pátek 20. března v Kongresovém centru v Praze.

Aby význam vodohospodářské problematiky získával 
pochopení i u nastupujících generací, vyhlašuje Ministerstvo 
zemědělství ke Světovému dnu vody také soutěž pro žáky 
základních škol a nižší třídy víceletých gymnázií, letos 
v žánru „obrázek“ pro mladší děti a v žánru „povídka“ pro 
ty starší. Tematické vymezení zní „Voda pro budoucnost.“ 
Vítězové budou odměněni zájezdem a dalšími atraktivními 
cenami. Při příležitosti letošního Světového dne vody vydává 
Ministerstvo zemědělství malou publikaci „Stručně o vodě 
v České republice“, ve které jsou údaje o vodních zdrojích, 
jejich využívání, o povodních i suchu a další zajímavosti pro 
veřejnost i k využití při výuce.
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Program rozvoje venkova 2007 – 2013, 22. kolo příjmu žádostí ukončeno 

Státní zemědělský intervenční fond

Mimořádné 22. kolo příjmu žádostí ukončilo Program rozvoje 
venkova pro období 2007 – 2013 (PRV). Poslední příjem 
žádostí, který skončil 9. února 2015, tak uzavřel program, který 
se zasadil o podporu venkova, zlepšování životního prostředí 
a snížení negativních vlivů intenzívního zemědělského hospo-
daření. Administrací žádostí byl pověřen Státní zemědělský 
intervenční fond. 

Závěrečné 22. kolo probíhalo ve dvou etapách. V září 2014 bylo 
schváleno poskytování dotací na podporu realizace projektů 
spolupráce mezi Místními akčními skupinami s cílem dočerpat 
alokované prostředky PRV 2007 – 2013. Žádosti se přijímaly od 
12. do 16. ledna 2015, celkem bylo zaregistrováno 24 žádostí 
ve výši 83,5 milionu korun. 

Oslabením kurzu koruny vůči euru a z důvodu krácení nebo 
nedokončení některých projektů vznikla rezerva, která umož-
nila další podporu, zaměřenou na rychlé investice. Proto bylo 
mimořádné kolo v prosinci loňského roku rozšířeno o dotace 
na pořízení strojů a technologií. Jednalo se o podopatření 
Modernizace zemědělských podniků, Lesnická technika 
a Pořízení strojů a technologií pro zpracování zemědělských 
a potravinářských produktů. 

Zaregistrováno bylo 3 011 žádostí v hodnotě přes 2 miliardy 
korun. V současné době prochází žádosti administrativní 

kontrolou. Protože je na podopatření vyčleněna 1 miliarda 
korun, bude o schválení projektu rozhodovat počet bodů získa-
ných v rámci preferenčních kritérií. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje výše požadované dotace, žádosti s nižší požadova-
nou částkou mají přednost. Konečná částka pro závazkování 
projektů může být upravena v souvislosti s aktuálním vývojem 
kurzu při přepočtu alokace na podopatření vykazované v EUR.
Největší zájem projevili žadatelé o modernizaci zemědělských 
podniků, což odpovídá „trendu“ v rámci celého programového 
období. Nejvíce finančních prostředků na projektová opatření 
v PRV 2007 – 2013 bylo vyčleněno právě na podopatření 
Modernizace zemědělských podniků, na dotace zaměřené na 
investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií 
v živočišné a rostlinné výrobě a do protikroupových systémů 
a nosných konstrukcí v chmelnicích.  
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Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ byla vybavena novým kvalitním přístrojem  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

V závěru roku 2014 byla Národní referenční laboratoř 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ) v ybavena nově zakoupeným př ístrojem 
- kapalinovým chromatografem s vysokorozlišovacím 
hmotnostním detektorem (LC-HRMS). Toto zařízení 
s vysokým a nastavitelným rozlišením hmoty umožní významný 
posun ve stanovení reziduí pesticidů a dalších problematických 
látek (mykotoxinů, alkaloidů apod.). 

Přístroj byl zakoupen především pro splnění Národního 
akčního plánu k dosažení udržitelného používání pesticidů. 

Novinkou je především možnost využít necílený screening, 
který je nastupujícím trendem v oblasti reziduálních analýz. 
Postup spočívá v proměření extraktu vzorku, nasnímání 
hmotnostních spekter a v přesné identif ikaci složek 
softwarovým prohledáním databáze spekter. U pozitivních 
a významných nálezů se pak provádí následná konfirmace jinou 
analytickou technikou, která je již v NRL k dispozici.

Po zaškolení obsluhy bude přístroj uveden do provozu 
k využití zejména pro necílovou analýzu pesticidů a dalších 
kontaminantů na stopových koncentračních hladinách, pro 
odhalování přítomnosti „neznámých“ látek v rostlinném 

materiálu, krmivech, půdách a obdobných materiálech. 
Zařízení bude využitelné i pro potvrzení a kvantifikaci cíleně 
stanovovaných (známých) látek. Pořizované vybavení bude 
využíváno pro úřední kontroly, dodržování zásad ekologického 
zemědělství, aplikace pesticidů, integrované ochrany rostlin, 
zjišťování kontaminantů životního prostředí vyjmenovaných ve 
Stockholmské úmluvě a také pro získání podkladů o falšování 
přípravků na ochranu rostlin.

Počty žádostí včetně uvedení výše finančních prostředků v rámci 22. kola PRV:

Název opatření / podopatření
Počet 

podaných  
žádostí

Počet 
doporučených  

žádostí

Počet 
doporučených  

náhradníků

Počet 
nedoporučených 

žádostí
Závazkování

Modernizace zemědělských 
podniků 2664 939 176 1549 700 000 000 Kč

Lesnická technika 119 119 0 0 100 000 000 Kč

Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům 228 183 45 0 200 000 000 Kč

Realizace projektů spolupráce 24 24 0 0   83 487 980 Kč

Posledním termínem pro předložení žádostí o proplacení 
je 30. červen 2015. Chtěli bychom proto požádat žadatele, 
aby podání žádosti o proplacení neodkládali na konec lhůty, 
a to kvůli dostatku času na následné administrativní kroky 
a samotné proplacení dotace. 

Cílem nastupujícího programu je pokračování podpory rozvoje 
venkova. V rámci nového programového období PRV 2014 – 
2020 je pro letošní rok určena částka 13,6 miliardy korun, 
z toho 3,4 miliardy ze státního rozpočtu a 10,2 miliardy 
z Evropské unie.
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O „falešné“ Pálavě

Odrůda Pálava byla vyšlechtěna v padesátých letech minulého 

století Josefem Veverkou, který se touto odrůdou zabýval na 

Šlechtitelské stanici vinařské Velké Pavlovice a Šlechtitelské 

stanici vinařské Perná. Je křížencem odrůd Tramín červený 

x Müller Thurgau. Do Státní odrůdové knihy byla zapsaná 

v roce 1977. Dle údajů v registru vinic, je v současnosti její 

podíl na plochách vinic v ČR 2,4 % s výměrou 416,9 hektarů 

a celkovým počtem 1,79 miliónů keřů. To, že je nejvíce 

vysazovanou odrůdou v letech 2011 – 2014, dokládá graf č. 1. 
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Graf č. 3

Víno této moravské odrůdy je v poslední době nejvíce 
falšovanou odrůdou v České republice. Na webu potraviny 
na pranýři nalezneme aktuálně 96 záznamů o nejakostních, 
falšovaných, nebo nebezpečných vínech. Pálavu tam najdeme 
12krát (údaje k 22. 2. 2015).

Jak to teda je s výměrou Pálavy v naší zemi a kolik vína 
můžeme vyrobit? U nás je běžnou praxí vysazovat ještě 
nevyzkoušené odrůdy. To se stalo i u Pálavy. Když vznikla 
pěstitelům povinnost registrovat vinice dle zákona 
č. 115/1995 Sb., takzvaně doregistrovali plochu 13 hektarů 
vysázených před rokem 1977. Zajímavé je, že v tomto roce 
se vysadilo asi jen půl hektaru, ale v roce předchozím to 
bylo 5 hektarů. V období před vstupem ČR do Evropské 
unie se Pálava vysazovala poměrně intenzivně, ale masivní 
výsadba vinic na dotace před vstupem do EU tuto odrůdu 
nepostihla. Další vlna registrace Pálavy přišla s novým 
zákonem o vinohradnictví a vinařství (zák. č. 321/2004 Sb.). 
Větší dynamiku výsadeb však otevřel až rok 2010. Toto 
dokládá přiložený graf č. 4.
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Graf č. 4

Průměrný věk vinic osázených touto odrůdou je 8 let, 

přičemž průměrné stáří všech vinic v ČR je téměř 21 let 

(viz grafy č. 2 a 3). Průměrně je na jednom hektaru vysázeno 

2 319 keřů. 
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Správné nakládání s přípravky na ochranu rostlin na golfových hřištích

Pracovníci Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ zajišťují 
kromě řady činností v oblasti rostlinolékařské péče i dohled 
nad nakládáním s přípravky na ochranu rostlin. Tuto proble-
matiku upravují evropské právní předpisy (Nařízení EP a R 
č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, 
Směrnice EP a R č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů) a právní předpisy ČR, tj. zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči, prováděcí vyhlášky k zákonu a další 
související předpisy. 

Úředním kontrolám ÚKZÚZ podléhají všichni „profesionální 
uživatelé“ přípravků jak v oblasti zemědělství, tak i v jiných 
odvětvích, kde jsou přípravky používány, tedy i subjekty, které 
zajišťují údržbu golfových hřišť, užívaných v rámci podnikatelské 
činnosti. Golfová hřiště jsou zařazena do „oblastí využívaných 
širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel“, ve 
kterých by měly být, k ošetřování trávníků, vybírány přípravky 
na ochranu rostlin s nízkým rizikem vůči zdraví lidí.  

V rámci kontrol se ÚKZÚZ zaměřuje zejména na 
správné: 1/ skladování přípravků, 2/ zajištění funkční způso-
bilosti používaných „zařízení pro aplikaci přípravků“ (postři-
kovačů) v provozovnách kontrolního testování (s výjimkou 
ručních zařízení a zádových postřikovačů), 3/ použití přípravků 
povolených k použití v ČR a jejich použití v souladu s návodem 
uvedeným na etiketě, tj. dodržení dávkování a rozsahu regis-
trace přípravků i podmínek stanovených k ochraně zdrojů 
pitné vody a k ochraně včel, zvěře, vodních a dalších necílových 
organismů, 4/ vedení záznamů o použití přípravků a 5/ zajištění 
nakládání s přípravky odborně způsobilými osobami I., II. popř. 
III. stupně.

Nedávné kontroly nakládání s přípravky na golfových 
hřištích odhalily tyto nejčastější závady: nezajištění odborně 
způsobilých osob I. a II. stupně, používání neotestovaných 
postřikovačů, použití přípravků nepovolených v ČR (nakou-
pených v Německu a dovezených bez souhlasu ÚKZÚZ), 
neinformovanost o vyhlášeném ochranném pásmu zdroje 
pitné vody, použití přípravků v rozporu s rozsahem regis-
trace, v našem případě přípravků nepovolených k aplikaci na 
trávníky. Prokázaná porušení povinností jsou sankcionována 
podle rostlinolékařského zákona. 

Golfové trávníky či trávníky obecně jsou z pohledu používání 
přípravků minoritní (menšinovou) kulturou a sortiment 
přípravků povolených na trávníky je úzký. Takovou situaci 
mohou žadatelé (zástupci Českého svazu greenkeeperů, 
zemědělských subjektů, odborných pěstitelských svazů apod.) 
řešit s předstihem žádostí, podanou u ÚKZÚZ, odboru 
přípravku na ochranu rostlin formou tzv. „menšinového 
povolení“, k použití přípravků jimi zvolených. 

Další informace naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ 
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
či přímo u pracovníků ÚKZÚZ na příslušných regionálních 
pracovištích. 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka  
gratuluje k životnímu jubileu těmto zaměstnancům:

Společenská rubrika

březen 2015

Josef Dvořák – Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
Marie Kozáková – Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
Jiří Kráčmera – Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Ivan Landa – Odbor environmentálních podpor PRV
Pavel Novák – Odbor legislativní a právní
Jana Strnadová – Odbor zakladatelské činnosti
Rostislav Šefraný – Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
Miluše Šímová Houdková – Odbor rozpočtu, financování a ekonomických rozborů
Josef Tabery – Odbor Řídicí orgán PRV
Richard Vaněk – Odbor personální
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