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Úvodní slovo ministra

životní podmínky zvířat, konkrétně pro mléčné krávy je tam částka 473 milionů korun. Příspěvek mohou 
zemědělci využít na zvětšení prostoru ve stájích pro dojnice nebo na výběhy pro březí krávy. Zajistili jsme další 
podporu i pro chovatele prasat. V Nákazovém fondu, ze kterého se hradí náklady spojené s činností na ozdra-
vení chovů, je pro ně letos připravena historicky nejvyšší částka, a to 720 milionů korun. Poprvé dostanou 
chovatelé podporu v plné výši 100 % nákladů. V roce 2014 jim dotace z Nákazového fondu uhradila jen 
85 % výdajů. Dalších 143 milionů korun půjde na welfare prasat. Zemědělci je mohou využít například na 
preventivní hygienická opatření v chovech. Zvířatům tak zajistí přirozené potřeby, což sníží úmrtnost a podpoří 
jejich přírůstek. Chceme tak posílit oblasti, které v poslední době čelí nízkým výkupním cenám. Chov 
dojného skotu a prasat patří k prioritám, proto předpokládáme, že je podobně vysokou částkou podpoříme 
i v příštích letech.
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Aktuální situace v mléčném sektoru není 
pro výrobce příznivá, proto jsem velmi 
rád, že mám pro tuto oblast zemědělství 
dobrou zprávu. Podařilo se nám na 
Ministerstvu zemědělství rychle zareagovat 
na současné problémy a zvyšujeme dota-
ce pro chovatele dojnic na maximální mož-
nou míru. Pro chovatele dojného skotu je 
připraveno 1,36 miliardy korun z evropských 
zdrojů. Zároveň je nově zavedena podpora
pro bílkovinné plodiny, která je podmíněna 
provázaností na živočišnou výrobu, kde 
je alokováno pro chovatele 456 mili-
onů. Nově mohou letos čerpat také 
z Programu rozvoje venkova dotace na dobré 



Dotace pro obce

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program je 
nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné 
rybářské politiky.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:
• Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce trž-

ních ryb.
• Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
• Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
• Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
• Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologic-

ké rozmanitosti.

Finanční alokace pro OP Rybářství je v celkové výši 31,1 mil. EUR (více než 850 mil. Kč), z toho cca 28,5 mil. 
EUR (cca 783 mil. Kč) je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technic-
kou pomoc; 0,7 mil. EUR (cca 19 mil. Kč) na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a 1,95 mil. EUR (cca 
54 mil. Kč) na shromažďování údajů.

První projekty do opatření Inovace, Produktivní investice do akvakultury, záměr Investice do akvakultury, 
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a Investice do zpracování produktů mohou žadate-
lé předkládat v říjnu roku 2015.
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Správní sekce
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Ministerstvo zemědělství přispívá ke zdárnému průběhu majetkového 
vyrovnání s církvemi

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, byl přijat za 
účelem zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem 
v období let 1948 až 1989. Jeho uskutečněním dochází nejenom k navrácení historického majetku diecézí 
a farností, ale také k obnovení vlastnictví řádů a kongregací, které v řadě případů provozují školy, nemocnice či 
charitativní zařízení, a jejichž kláštery často představují významná kulturní centra regionu. Prostřednictvím 
zákona je současně řešena otázka financování církví, čímž v konečném důsledku dojde k oddělení financování
provozu náboženských společností od státního rozpočtu.  Tento krok by měl vést k obnovení majetkové 
nezávislosti církví na státu, a přestože je někdy chápán pouze jako dovršení sekularizačních tendencí 
v České republice, může se současně stát důležitým milníkem oživení kulturních, sociálních a také zeměděl-
ských aktivit na venkově.
  
Církve by měly dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Celkem je pro restitu-
ce vyhrazeno okolo 40 tisíc hektarů zemědělské půdy a 140 tisíc hektarů lesních pozemků. V některých 
případech však mohou existovat překážky pro vydání majetku. Za nemovitosti, které se 
podle zákona nevydávají, dostanou církve finanční náhradu ve výši 59 miliard korun během 30 let. 
V současné době jsou v případě lesních pozemků uzavřeny dohody, popř. je ve správním řízení rozhod-
nuto o více než 80 tisíc hektarech půdy, v případě Státního pozemkového úřadu jako povinné osoby jsou 
uzavřeny dohody na více jak 18 tisíc hektarů, dalších 1300 hektarů je pokryto správním rozhodnutím.

Ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem některých povinných osob (Lesy České republiky, s.p., státní 
podniky Povodí ad.) a v jehož resortu působí Státní pozemkový úřad, se stalo platformou pro diskusi zástup-
ců oprávněných a povinných osob o souvisejících  právních otázkách. Velikým přínosem pro všechny zúčast-
něné je i možnost zapojení předních expertů z akademické sféry. 



Ochrana před povodněmi

V resortu Ministerstva zemědělství se v letošním roce počítá se zadáním dvou významných veřejných zakázek, 
které mají sloužit k ochraně majetku a obyvatelstva před povodněmi. Jednou z nich je Vodní dílo Šance. Jde 
o údolní přehradní nádrž na horním toku řeky Ostravice v  Beskydech, jejímž hlavním účelem je v současnosti 
shromažďování zásob pro výrobu pitné vody. Důležitým vedlejším využitím je regulace průtoku a ochrana 
před povodněmi.

Účelem akce je uvedení vodního díla do bezpečného stavu a obnovení jeho funkcí. Po provedení 
stavebních činností, které budou spočívat zejména ve vybudování nového bezpečnostního přelivu na 
pravém břehu a zvýšení kapacity přelivu, dále také ve zvýšení úrovně koruny hráze a novém vlnola-
mu včetně komunikace na hrázi, bude dosaženo standardů pro bezpečnost hráze vodního díla opro-
ti přelití, obnovena bezpečnost vodního díla a sníženo riziko spojené s existujícím masivním sesuvem 
v zátopě. Vlastní realizace vodního díla by měla být zahájena v letošním roce a dokončena ve 3. čtvrtletí roku 
2018. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 735 000 000,- Kč. Zadavatelem je Povodí Odry, s.p.

Druhou významnou veřejnou zakázkou je Protipovodňová ochrana města Rokycany. Vzhledem k tomu, 
že Rokycany leží na soutoku Klabavy s Holoubkovským potokem, nejsou povodně v dějinách města nic 
neobvyklého. V roce 2002 byla významně překročena úroveň stoletého průtoku a zaplaveny byly velké 
části města. Z těchto důvodů je připravována veřejná zakázka, která má zajistit protipovodňovou ochra-
nu města Rokycany na úrovni stoleté vody. Bude navýšena a zajištěna stabilita opěrných zdí a dna koryta 
řeky Klabavy, vybudování nového železobetonového koryta Holoubkovského potoka, rekonstrukce mostních 
objektů. Zahájení plnění je předpokládáno ve 3. čtvrtletí roku 2016, dokončení veškerých prací ve 3. čtvrtletí 
2019. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 490 000 000,-Kč. Zadavatelem je Povodí Vltavy, s.p.

Při realizaci obou významných veřejných zakázek bude kladen důraz na citlivý zásah do životního prostředí 
dané lokality. 
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Registr půdy LPIS a dotace 2015

Uplynul půlrok od zavedení novely zákona o zemědělství do registru půdy LPIS. Se začátkem roku probíhala 
největší změna, a to zavádění půdních bloků a dílů půdních bloků do LPIS. Důsledkem zásadní změny, vyvstalo 
mnoho dotazů od zemědělců a uživatelů veřejného LPIS na novelu zákona a její dopady na uživatele. 

Ministerstvo zemědělství se prostřednictvím centrálního pracoviště registrů (CPR) během února a března 
podílelo na školeních pro zemědělce, pořádaných nevládními organizacemi i zemědělskými poradci. V rámci 
školení byly komunikovány změny v LPIS, vyplývající z novely zákona o zemědělství, ale i rady zemědělcům, jak 
předejít dlouhému čekání při podávání Jednotné žádosti. 

V rámci projektu Implementace společné zemědělské politiky (SZP) se ministerstvo podílelo na přípravě 
nové Jednotné žádosti o dotace. Vzhledem k množství změn v oblasti SZP byly formuláře i podání žádosti 
o dotace složitější oproti minulým žádostem. Zemědělci jsou od letošního roku zařazeni do několika kategorií 
podle výměry (zemědělci do 10 hektarů, nad 10, nad 15 hektarů a další). Toto rozřazení mělo dopad na tvorbu 
Jednotné žádosti. Formulář musel obsáhnout všechny kategorie a také data, týkající se greeningu (ozelenění), 
diverzifikace plodin, podpor na produkci, ekologického zemědělství, agroenviromentálních opatření a dalších. 

Příjem žádostí začal 7. dubna tohoto roku. Díky předchozímu projektu, v němž informační systém LPIS pro-
šel optimalizací, postupným zadáváním nedošlo k žádnému technickému problému. Vzhledem k operativnímu 
jednání Ministerstva bylo vyřešeno i zpožděné vymezování enviro vrstvy. 

K 15. květnu bylo celkem podáno 31 272 žádostí, v prodlouženém termínu do 8. června pak bylo podáno 
48982 žádostí. 

Tabulka 1: Počty žádostí k 15. 5. 2015 a k 8. 6. 2015
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Sekce pro ekonomiku 
a informační technologie

Tabulka 2: Způsob doručení žádosti
Způsob odeslání Počet k 15. 5. 2015 Počet k 8. 6. 2015
Datová schránka 23 81
Listinné - poštovním přepravcem 20 37
Osobně 1383 2593
Ostatní způsoby 1 1
Upload Portál Farmáře 27666 41502
Upload Portál Farmáře - přímé podání 2180 4768
Celkem 31273 48982

Typ žádosti Počet k 15. 5. 2015 Počet k 8. 6. 2015
Jednotná žádost 2015 20941 30840
Žádost o zařazení do AEKO 6777 11337
Žádost o zařazení do EZ 1494 3193
Žádost o změnu zařazení AEO EAFRD 2015 2060 3612
Celkem 31272 48982
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Sekce lesního hospodářství

První krok k ekonomické spolupráci s Rumunskem

Dohodu o spolupráci v oblasti lesního hospodářství 9. června v Bukurešti podepsal náměstek ministra 
zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář a rumunská ministryně životního prostředí 
a vodního a lesního hospodářství Gratiela Leocadia Gavrilescu. Česká delegace, v níž byli i zástupci lesnických 
firem a organizací, měla na programu také jednání se zástupci státního lesního podniku Romsilva.

Podpis dohody je prvním krokem k nastartování ekonomické spolupráce firem, které působí v oblasti 
lesního hospodářství, včetně lesnicko-dřevařského komplexu. Spolupráce bude spočívat například ve výměně 
zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe, vědeckých a technických údajů, pořádání seminářů a společných 
studií a projektů. 

Aktuální informace o stavu lesa a lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství každoročně předkládá v tomto období vládě Zprávu o stavu lesa a lesního hospo-
dářství České republiky. V krátkosti vybíráme z aktuálních informací Zprávy za rok 2014.

Výměra lesních pozemků se trvale zvyšuje aktuálně na celkových 2 666 376 ha, meziroční nárůst činí 2 645 ha.

Nejvíce zastoupenou dřevinou je i nadále smrk. Procento jeho zastoupení se však mírně snižuje. Plocha smrku 
poklesla od roku 2000 o 77 279 ha. Naopak se zvyšuje zastoupení listnatých dřevin, především buku a dubu. 

Plocha obnovených lesních porostů oproti předchozímu roku nepatrně poklesla na 25 929 ha, nicméně 
ve srovnání s předchozími roky je tato plocha srovnatelná a odpovídá celkovému objemu provedených 
těžeb v předchozích letech. Výše přirozené obnovy činí 5 726 ha, a přestože ve srovnání s rokem 2013 
vykazuje mírný pokles o 386 ha, je patrné, že její plocha v posledních několika letech vykazuje vyrovnaný trend.
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Podíl listnatých dřevin na umělé obnově je z dlouhodobějšího hlediska stabilní. V roce 
2014 dosáhl 38,6 % a oproti předchozímu roku tak došlo k jeho mírnému poklesu o 0,7 %. 

Z hlediska ochrany lesa nedošlo v České republice v roce 2014 k významnému zhoršení situace opro-
ti předchozímu roku. Objem nahodilých těžeb se meziročně zvýšil o cca 0,2 mil. m3 a činil 4,42 mil. m3, 
přičemž podíl nahodilých těžeb na těžbách celkových představuje cca 25 %. Příčinou cca 59 % nahodi-
lých těžeb byly škody způsobené abiotickými vlivy – především větrem, 41 % nahodilých těžeb zapříčinili 
biotičtí škodliví činitelé – především kůrovci (lýkožrouti) na smrku. Celková výše vykázaného kůrovcového 
dříví v roce 2014 činila 1,3 mil. m3, přičemž cca 70 % celorepublikového objemu bylo opět evidováno na 
území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Významným primárním stresorem je zde dlouhodobé 
působení sucha, které snižuje vitalitu smrkových porostů a vede k rozvoji napadení porostů václavkou 
smrkovou a následně podkorním hmyzem. Působení dalších škodlivých činitelů bylo na nízké úrovni a především 
lokálního významu. Výjimkou jsou setrvale významné škody na lesních porostech způsobené spárkatou zvěří.

V roce 2014 bylo v České republice vytěženo celkem 15,476 mil. m3 surového dříví, z toho 13,47 mil. 
m3 představovala těžba jehličnatá. Struktura dodávek dříví byla následující: kulatina 8 548 tis. m3, vlákni-
na 4 817 tis. m3 a 2 111 tis. m3. Za stejné období v lesích přirostlo 21,8 mil. m3 dříví. Těžbou bylo 
využito pouze 71 % celkového běžného přírůstu. Z těchto a dalších údajů je patrné, že těžba dřeva je dlouho-
době udržitelná a celkové zásoby dřeva v lesích se dlouhodobě zvyšují, aktuálně na 689 mil. m3.

Ekonomická situace vlastníků lesa se po významném propadu hospodářského výsledku v letech 2006-2009  
postupně zlepšuje. Nejlepšího hospodářského výsledku (za lesnickou činnost bez poskytnutých příspěvků 
a dotací) bylo dosaženo ve státních lesích (5 910 Kč/ha), následně v lesích soukromých (3 899 Kč/ha) 
a nakonec v lesích obecních (3 310 Kč/ha). Hlavní vlivy na výši zisků z lesnické činnosti byly vyšší výnosy 
z prodeje všech sortimentů surového dříví u všech kategorií vlastnictví lesů a čerpání rezervy na pěstební 
a ostatní lesnické činnosti u státních lesů.

V lesnických činnostech bylo zaměstnáno celkem 13 320 osob, průměrná mzda zaměstnanců činila 24 559 Kč.

Hospodářský výsledek vlastníků lesa pouze za lesnickou 
činnost (bez příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
Zisk před zdaněním 2011 2012 2013 2014
Státní lesy 4 017 4 119 3 822 5 910
Obecní lesy 2 696 2 523 2 881 3 310
Soukromé lesy 3 195 3 371 4 008 3 899
Průměr 3 610 3 698 3 724 4 984

Hospodářský výsledek vlastníků lesa pouze za lesnickou 
činnost (včetně příspěvků na hospodaření v lesích) v Kč/ha
Zisk před zdaněním 2011 2012 2013 2014
Státní lesy 4 110 4 209 3 955 5 989
Obecní lesy 3 305 2 937 3 300 3 814
Soukromé lesy 3 515 3 702 4 276 4 122
Průměr 3 839 3 895 3 933 5 166



Posílení regulace ve vodárenství

Vláda ČR na konci května projednala materiál Ministerstva zemědělství nazvaný „Ustavení koordinačního 
subjektu k posílení regulace ve vodárenství“. Předložen byl na základě Usnesení vlády k „Návrhu koncepčního 
řešení regulace ve vodárenství“. Jeho přijetím bylo rozhodnuto o pokračování regulace vodovodů a kanalizací 
a nařízeno plnění celkem deseti úkolů k zajištění optimální regulace. Jedním z nich bylo uloženo ministru 
zemědělství vypracovat návrh na ustavení a institucionální zabezpečení koordinačního subjektu k posílení 
regulačních mechanismů oboru vodovodů a kanalizací včetně stanovení věcné náplně tohoto subjektu.

V rámci projednaného materiálu byla předložena informace o plnění tohoto úkolu, návrh jednacího řádu 
a popis základních činností navrženého koordinačního subjektu, kterým bude „Výbor pro koordinaci regu-
lace oboru vodovodů a kanalizací“ - zkráceně Výbor VaK. Ten má především zvýšit efektivnost regulačních 
mechanismů zajišťujících dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšit ochranu spotře-
bitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné. Vláda schválila předložený jednací řád Výbo-
ru VaK a uložila ministru zemědělství jmenovat jeho předsedu, místopředsedu a členy. Členové Výboru VaK 
budou jmenováni na základě nominací spolupracujících subjektů.

Výboru Vak je svěřena kompetence zasílat regulátorům oboru vodovodů a kanalizací ČR svá většinově schvá-
lená doporučení a dohlížet na jejich naplňování. Zároveň bude Výbor VaK na svých jednáních projednávat 
plnění úkolů uvedených v příloze Usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015.

Podpora závlah 

Dne 12. 6. 2015 byla schválena I. Výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci programu „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“ s maximální 
celkovou podporou z prostředků programu na schválené projekty ve výši 35 mil. Kč z prostředků MZe, dle 
disponibilních možností rozpočtu. 

Od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015 bude možné podávat na MZe žádosti o podporu na obnovu a budování závla-
hového detailu, tj. pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail), mimo 
kapkové závlahy (v souladu s aktuálními Pravidly pro poskytování dotací z podprogramu „Podpora obnovy 
a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí, platnými pro rok 2015) a dále na pořízení 
komplexních mobilních závlahových systémů. 

Rovněž budou přijímaný žádosti o obnovu, budování a optimalizace závlahových sítí, tj. výstavbu a obnovu 
čerpacích stanic, odběrných objektů, trubních rozvodů a závlahových kanálů, závlahových nádrží a na řídící 
a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřicí a regulační zařízení, automatizační a řídící 
zařízení, komunikační zařízení, meteorologické přístroje a čidla půdní vlhkosti. 

Žadatelem může být zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské 
výrobě, nebo podnikatelský subjekt – právnická osoba provozující závlahové zařízení sloužící pro zeměděl-
skou prvovýrobu, který je alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými prvovýrobci. 
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Žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo obchodní firmy na území České 
republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky, nebo subjekt, jehož pozemek, na 
který je poskytována dotace, se nenachází na území České republiky. 

Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 

Bilance rekonstrukce rybníků a výstavby nových nádrží

V květnu schválilo Ministerstvo financí Závěrečné vyhodnocení dotačního  podprogramu „Obnova, odbah-
nění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“, který Ministerstvo realizovalo v letech 2007 – 2013. 

Mezi hlavní cíle podprogramu patřilo zlepšení technického stavu rybničního fondu a obnova vodohospo-
dářských funkcí rybníků a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních 
hydrologických situací – povodní a sucha. Příjemci dotace byly fyzické a právnické osoby, podnikající 
v zemědělské prvovýrobě, splňující mj. podmínku, že na rybníku či vodním díle, na které byla podpora 
poskytována, provozují chov a lov ryb. Podpora byla také zaměřena na zvýšení bezpečnosti rybníků 
a vodních nádrží za povodní. Nádrže tak lépe plní funkci protipovodňové ochrany, a to zejména při 
prevenci před povodněmi. Dalším cílem bylo odbahnění rybníků a malých vodních nádrží s pozitivním efektem 
obnovy jejich zásobního objemu, využitelného pro vodohospodářské účely, např. posílení retence pro snížení 
kulminace povodňové vlny a akumulace vody pro zlepšování průtoků v období sucha. Podporována byla 
i výstavba nových vodních nádrží, jejichž cílem je zapojení do systému protipovodňové ochrany a zlepšování 
průtoků ve srážkově méně vydatných obdobích, s předpokládaným využitím pro extenzivní chov ryb.

Z podprogramu bylo realizováno 284 stavebních akcí. Z toho 44 akcí znamenalo výstavbu nových vodních 
nádrží a jejich soustav, 54 akcí na obnovu a ve 186 případech se jednalo o rekonstruované či odbahněné 
rybníky. Celkem bylo za dobu trvání podprogramu investováno 3,588 mld. Kč, z toho dotace MZe činila 
2,771 mld. Kč, zbytek tvořily vlastní zdroje investorů. 

Rybníky a vodní nádrže, realizované v rámci podprogramu, prokázaly svou účinnost při povodních v červnu 
2013, kdy technické objekty nádrží povodňové průtoky bezpečně převedly. Lepší parametry rekonstruova-
ných nádrží a výstavba zcela nových rybníků přispěly ke zpomalení a k částečnému zadržení povodňových vln.
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Sekce komodit, výzkumu 
a poradenství

Nová evropská legislativa týkající se označování a evidence koní

Dne 3. 3. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/
ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých). Toto nařízení vstoupilo 
v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tzn. 23. 3. 2015, použije se od 
1. ledna 2016 a plně nahradí do té doby platné Nařízení Komise (EU) č. 504/2008.

Důvodem vzniku nového předpisu byly zejména skandály okolo koňského masa v roce 2013 a s tím souvise-
jící porušování legislativy. Komise se proto zaměřila zejména na úpravu identifikačního dokladu koňovitých - 
průkazu koně, ve kterém budou zavedeny určité ochranné prvky (např. laminace první strany, zavedení 
sériového čísla) za účelem omezení jejich falsifikace a možnosti podvodů. Další novinkou je zřízení povinné 
centrální databáze (propojení databází jednotlivých vydávajících orgánů). Česká republika je v tomto ohledu 
napřed, jelikož vede ústřední evidenci již od roku 2001. Budou se nás však týkat některé změny, které byly 
zavedeny pro zajištění správnosti, aktuálnosti a ověřitelnosti v ní zaznamenaných údajů.

Nově byl definován tzv. „dočasný vstup“ koňovitého do členského státu, kterým se rozumí dovoz do Unie 
ze třetí země na dobu kratší než 90 dnů a tzv. „trvalý dovoz“, kterým se rozumí dovoz na dobu 90 dnů nebo 
delší. Dále toto nařízení umožňuje, aby „koňovitý pro chov a produkci“ (tzn. koňovitý evidovaný jako 
koňovitý bez původu) byl po předložení příslušných dokladů o původu povýšen do kategorie „evidovaného 
koňovitého“ (tzn. jako příslušníka určitého plemene).
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Nejasné zůstává použití tzv. alternativních metod ověřování totožnosti, v rámci kterých ČR u Evropské 
komise dosud uplatňovala výjimku u některých plemen koní (starokladrubský kůň, lipický kůň, Shagya-arab, 
norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň a moravský teplokrevník), pro které byla možnost nahradit 
označení elektronickým čipem pomocí výžehu. Nařízení nově uvádí, že povolená alternativní metoda ověřová-
ní totožnosti nebo kombinace takových metod musí poskytovat přinejmenším stejné záruky jako elektronic-
ký čip, ale neuvádí příklady rovnocenných alternativních metod. Otázkou tedy zůstává, zda Evropská komise 
vyhodnotí označení prostřednictvím výžehu jako dostatečné pro zaručení identity nově označovaných koní. 

Zpřísnění nastane pro koňovité, které provází tzv. „dočasný doklad“. Tito koňovití se budou moci pohybovat 
v rámci téhož členského státu po dobu nepřesahující 45 dní a nesmějí být přesunuti na jatka k porážce pro 
lidskou spotřebu.

Dále byly vyjmenovány výjimky pro držitele dovezených koňovitých, kterých se netýká povinnost zaevidovat 
koňovitého v daném členském státě. Jedná se o koňovité účastnící se soutěží, dostihů, přehlídek či výcviku, 
včetně přepravy za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů, hřebce nacházející se v členském státě 
během plemenné sezóny, klisny nacházející se v členském státě pro účely plemenitby po dobu nepřesahující 
90 dnů, koňovité umístěné ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů a koňovité určené k porážce do 
deseti dnů od jejich vstupu.

Určitou výhodu a usnadnění představuje možnost aktualizace údajů v zahraničních průkazech koní, kdy toto 
nařízení umožňuje provést změnu prostřednictvím příslušného orgánu v tom členském státě, ve kterém 
se koňovitý nachází. To znamená, že držitel koňovitého již nebude muset zasílat průkaz koně vydávajícímu 
orgánu do zahraničí.

Mimo výše uvedené změny byla v nařízení provedena některá ryze praktická ustanovení. Vydávající orgán bude 
muset například zajistit, aby průkaz koně obsahoval dostatečný počet stran pro zápis jednotlivých údajů, před 
vydáním průkazu koně starším koňovitým se zavádí nové opatření odhadu věku zvířete apod.

Českou republiku nyní čeká implementace prováděcího nařízení do národní legislativy, což bude představovat 
zejména novelizaci vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich eviden-
ce a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Vydání publikace „Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR“

Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit, vydalo publikaci „Organizace a kontrola pěstování GM 
plodin v ČR“, která obsahuje veškeré potřebné nové informace a dokumenty zejména pro kontrolní orgány, 
ale i pěstitele GM plodin a ostatní veřejnost. Kromě tištěné podoby je publikace také dostupná na webových 
stránkách Ministerstva zemědělství na odkaze:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane  organismy/publikace-a-dokumenty/

Podpory poskytované Vinařským fondem byly notifikovány EK

Evropská komise uznala Vinařský fond jako oficiální národní podporu v sektoru révy vinné a vína. Režim 
Vinařského fondu je dle EK slučitelný se Smlouvou o fungování EU.

Fond podporuje výhradně marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví 
a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako podobné organizace v ostatních vinařských zemích 
Evropy. bPodrobnosti o získání podpory z Vinařského fondu na uvedené aktivity lze nalézt na webu organiza-
ce: www.vinarskyfond.cz



Opatření k zajištění dodržování pravidel v ekologickém zemědělství

V České republice je kontrolní systém pravidel ekologického zemědělství (EZ) považován za účinný 
a také jeden z nejpřísnějších ve   srovnání s ostatními státy Evropské unie. Pokud dojde k porušení pravidel 
ekologické produkce, existuje řada opatření, jejichž účelem je zajištění nápravy nežádoucího stavu. K tomu 
slouží řada opatření přijímaných na úrovni kontrolních organizací, které mohou kontrolovanému podniku 
například odepřít certifikát na nevyhovující produkci, stanovit opatření vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu, 
případně mohou subjektu vypovědět smlouvu o kontrole a certifikaci. Jsou to účinné nástroje, jak vést 
osoby podnikající v EZ k tomu, aby dodržovaly pravidla, neboť pro podnik znamenají řadu navazujících 
a nezanedbatelných problémů, jako např. nemožnost označit produkci odkazy na ekologický způsob 
produkce nebo v krajním případě odregistrování ze systému EZ a s tím související vrácení významné části 
obdržených podpor. V případě závažnějšího porušení pravidel je kontrolní organizace povinna podle zákona 
o EZ zaslat na oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství (MZe) podnět ke správnímu 
řízení. Podněty však přicházejí i od dalších orgánů, jakými jsou například Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Generální ředitelství 
cel včetně celních úřadů. Oddělení ekologického zemědělství rovněž prošetřuje podněty od veřejnosti 
i podněty vzešlé z vlastní činnosti.

Každý podnět je řádně přezkoumán a je-li shledáno porušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení 
Komise (ES) č. 889/2008 a tedy zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, je s osobou podnikající 
v EZ zahájeno správní řízení o uložení pokuty. V roce 2014 bylo zahájeno celkem 46 správních řízení a ve 
více než polovině případů bylo správní řízení finalizováno vydáním rozhodnutí o uložení sankce. V jednom 
případě, který se týkal dovozu nevyhovujícího zboží ze zemí mimo EU, byla udělena dosud nejvyšší pokuta 
200 tis. Kč, přičemž maximální výše sankce může činit až 1 mil. Kč.

Nejčastějšími formami zjištěných porušení pravidel ekologické produkce byly především chyby v adminis-
trativních procesech, které obvykle nemají zásadní vliv na kvalitu či bezpečnost výsledného bioproduktu 
(biopotraviny). Objevují se však i závažnější porušení, jako nálezy reziduí nepovolených látek, klamavé 
označení potravin, které nemají původ v EZ nebo nesprávná označení biopotravin. Tyto případy MZe řeší 
okamžitou reakcí, kdy může nařídit okamžité stažení z trhu nevyhovující produkce a uložit zákaz nadále 
uvádět takové produkty na trh s označením BIO. V praxi se MZe setkává také s případy klamavých dovozů 
falešných bioproduktů ze zahraničí, které se však daří celním úřadům účinně detekovat a jejich uvedení na trh 
v České republice včas zabránit. 
 
Důležitým faktem zůstává, že nastavení přísného kontrolního systému a sankčních opatření má výsledek 
v prokazatelném snižování závažných porušení v posledních 5 letech o 50 % a riziko propuštění závad-
ného nebo klamavého zboží na trh je minimální.  V současné době je v České republice zajištěn vysoký 
stupeň ochrany spotřebitelů a MZe tím zajišťuje maximální důvěryhodnost systému certifikace ekologických 
produktů.
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Seminář na téma „Pěstování geneticky modifikovaných rostlin“

Na Ministerstvu zemědělství se 28. května konal seminář věnovaný pěstování geneticky modifikovaných (GM) 
rostlin. Akce probíhala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Cílem bylo seznámit veřejnost 
s úskalími i příležitostmi pěstování GM rostlin a současně diskutovat s tím spojená další témata jako je etika, 
legislativa, oblast krmiv či činnost dozorových a poradních orgánů Ministerstva zemědělství (MZe).

Na úvod přivítal všechny přítomné ministr zemědělství Marian Jurečka. Svou krátkou prezentací seznámil 
účastníky s kompetencemi rezortů v oblasti GMO a také se zkušenostmi a pozicí České republiky k užití 
genetických modifikací v zemědělství. ČR přistupuje k této oblasti ryze pragmaticky, za předpokladu zajištění 
vysokého stupně bezpečnosti potravin a krmiv.

Přednášková část byla rozdělena do dvou bloků. První přednáškový blok „Pěstování GM rostlin“ zahájil 
Marek Vácha z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáškou „GMO a etická 
reflexe“. Zmínil výhody i nevýhody pěstování GM rostlin. Současně se zamýšlel nad otázkou, zda si člověk 
používáním genetických modifikací tzv. „hraje na Boha“. Odpověď je prostá, používáním deštníku nebo 
aspirinu rovněž zasahujeme do dějů „harmonické“ přírody. Takže odsuzovat moderní biotechnologie 
z pohledu etiky není rozhodně na místě. 

Zda jsou GM plodiny „trojským koněm“ nebo naopak šancí pro Evropu se ve své přednášce zabýval 
Zdeněk Opatrný, zakladatel rostlinných biotechnologií v ČR. Emeritní profesor Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy zdůraznil nezbytnost důvěřovat vědě a dlouhodobým odborným zkušenostem, které 
máme s pěstováním Bt kukuřice, ale také z výzkumů (např. tzv. „zlaté rýže“) k dispozici. Na závěr uvedl, že 
genetické modifikace neprovádí jen člověk, ale také sama příroda. Batáty (povíjnice batátová) neboli sladké 
brambory jsou 8000 let přirozeně rostoucím GM bramborem.

Dalším přednášejícím byl agronom Štěpán Čížek, ze Zemědělského družstva Mořina. Zaměření přednášky 
posunulo téma od teorie pěstování GM rostlin do praxe. ZD Mořina pěstuje GM kukuřici v ČR od roku 2005 
s vynikajícími výsledky. Díky vyšším výnosům GM kukuřice bylo možné snížit její výměru, snížila se spotřeba 
insekticidů a porosty vykazují nulové napadení zavíječem kukuřičným. Zvýšila se kvalita siláže, což se projevi-
lo ve zlepšení zdravotního stavu skotu.

Na seminář přijal pozvání zástupce Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) Jorge de Saja, který se 
s posluchači podělil o zajímavé informace z krmivářského průmyslu. Zástupce FEFAC především zdůraznil 
závislost EU na dovozech krmiv bohatých na bílkoviny a to až ze 75 – 80 %. Navíc 85 % dovozů je ze 
zemí pěstujících téměř výhradně GM sóju (USA, Brazílie a Argentina). Evropský krmivářský průmysl by bez 
dovozů GM krmiv nemohl fungovat.
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Druhý blok přednášek nazvaný „GMO pod dohledem“ zahájila Zuzana Doubková z Ministerstva životní-
ho prostředí. V lednu letošního roku byla schválena nová směrnice, která členským státům EU umožňuje 
omezit nebo zakázat pěstování GM rostlin na jejich území na jiném nežli vědeckém základu. Směrnice bude 
transponována do novely českého zákona o nakládání s GMO a genetickými produkty. Jednou z podmínek 
nové směrnice je dodržování pravidel koexistence v příhraničních oblastech. Jana Trnková z Ministerstva 
zemědělství, odboru rostlinných komodit, účastníky informovala o povinnostech pěstitelů GM rostlin v ČR
a také o kontrolách těchto pěstebních ploch. 

V oblasti vědeckého poradenství hraje nezastupitelnou roli Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva (VVG), 
jehož činnost účastníkům představila Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické, která je 
současně předsedkyní tohoto výboru. Výbor je odborným poradním orgánem MZe při přípravě stanovisek 
k novým žádostem GMO pro uvedení na trh EU. Od roku 2006 řešil výbor asi 180 odborných stanovisek. 

Seminář uzavírala prezentace Ladislava Kučery, manažera kvality Národní referenční laboratoře pro 
identifikaci GMO a DNA fingerprinting (NRL GMO) při Výzkumné ústavu rostlinné výroby, v.v.i. NRL GMO je 
poradním orgánem kontrolních institucí, zajišťující kontakt s Evropskou sítí GMO laboratoří a provádí 
laboratorní rozbory pro orgány státní správy. Jen za rok 2014 provedla NRL GMO přes 600 analytických 
zkoušek a to především u těchto komodit: kukuřice, sója, rýže, řepka, papája.

Jednotlivé bloky byly proloženy diskuzí. V sále byli přítomni zástupci potravinářských a zemědělských podniků,
 univerzit, nevládních organizací na národní i mezinárodní úrovni, dozorových orgánů, soukromí zemědělci 
a novináři. Seminář přispěl k vyšší informovanosti a také k zamyšlení se nad problematikou GMO z různých 
úhlů pohledu.  V případě zájmu je možné si prezentace zhlédnout na webových stránkách Ministerstva země-
dělství (www.eagri.cz) a Informačního centra bezpečnosti potravin (www.bezpecnostpotravin.cz).

Výběr regionálních potravin na kampaň Regionální potravina byl 
ukončen

Ministerstvo zemědělství kampaní na podporu značky Regionální potravina sezna-
muje spotřebitele s potravinami z jednotlivých krajů ČR.  Zákazníci tak dostávají 
vodítko, jaký výrobek pochází z jejich kraje a je kvalitní. Smyslem kampaně Regionální 
potravina je prosadit na tuzemském trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální produkty.

V letošním roce se konal již šestý ročník soutěže Regionální potravina. V součas-
né době byl ukončen výběr potravin komisemi, které vybírají a doporučují výrob-
ky, které získají právo užívat logo Regionální potravina. Hodnocení proběhlo ve 
všech 13 krajích. V následujících týdnech budou výrobcům slavnostně předávány 
certifikáty opravňující užívání loga.  

Značka Regionální potravina je udělována v 9 kategoriích: masné výrobky tepelně opracované, trvanlivé 
masné výrobky, sýry včetně tvarohu, ostatní mléčné výrobky, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, ostatní (med, lahůdkářské
výrobky, skořápkové plody atd.). V každé z devíti kategorií může zvítězit jen jeden výrobek a často je 
velmi obtížné vybrat ty absolutně nejlepší výrobky. K dnešnímu dni získalo toto prestižní ocenění kvality již 
cca 580 výrobků od malých a středních podniků.

Zájem výrobců o právo mít na svých výrobcích logo Regionální potravina stoupá, zvyšuje se i zájem zákazní-
ků. Je to už osvědčený způsob, jak Ministerstvo zemědělství nepřímo napomáhá malým a středním podnikate-
lům, kteří nabízejí kvalitní potraviny jasného původu.



Sekce pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku

První kolo příjmu žádostí na projektová opatření PRV 2014 – 2020 je 
připraveno ke spuštění

Květnové schválení základního dokumentu Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 vyvolalo v řadách 
potenciální žadatelů základní otázku: „Kdy budou vyhlášena první kola výzev na projektová opatření?“ 
Ministerstvo zemědělství dokončuje přípravu Pravidel pro žadatele pro opatření 1. kola příjmu žádostí, 
které bude zaměřeno na několik nejžádanější oblastí. Příjem proběhne v září 2015, Pravidla pro žadatele 
budou na konci července 2015 k dispozici na internetových stránkách MZe www.eagri.cz v záložce Dotace/PRV 
2014-2020. 

Investice do zemědělských podniků
Základním zaměřením operace je zlepšení hospodářské 
výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich 
restrukturalizace a modernizace. Předpokládaným přínosem 
projektů bude zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Celková alokace na výzvu: 3 278 000 000,- Kč

Podporované aktivity a typy příjemců
Budou podporovány investice v živočišné a rostlinné výrobě 
vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení 
účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním 
potenciálem. Dotační podporu bude možno získat na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zeměděl-
ské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné 
výroby. Budou podporovány investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, 
či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují defini-
ci zemědělského podnikatele. Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Cílem operace je zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců (především malých a středních podniků) 
jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce. Požadovaného stavu je možno dosáhnout 
prostřednictvím programů jakosti, zvýšením efektivity výroby, přidáváním hodnoty zemědělských produktů 
a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziobo-
rových organizací. 
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Celková alokace na výzvu: 973 000 000,- Kč 

Podporované aktivity a typy příjemců
Budou podporovány investice do zařízení a moderních 
technologií, které souvisejí se zpracováním zemědělských 
produktů a uváděním výrobků na trh. Aktivity by měly 
přispět k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských 
řetězců. Konkrétně budou podporovány investice do 
zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální 
úpravu, balení a značení produktů a do skladování. Bude 
možno podpořit projekty zaměřené na investice související 
s uváděním produktů na trh a to včetně výstavby a rekon-
strukcí budov.

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potra-
vin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, 
nebo středního podniku.

Lesnická infrastruktura
Základním cílem operace je zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.

Celková alokace na výzvu: 345 000 000,- Kč

Podporované aktivity a typy příjemců
Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 
zvýšení hustoty lesních cest. Budou podporovány projekty, které zlepší vliv cestní sítě na odtokové poměry 
či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo 
jejich svazky hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků 
s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

Technika a technologie pro lesní hospodářství
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky 
a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů 
prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při 
hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy 
a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu 
lesních porostů či investic do produkce kvalitního repro-
dukčního materiálu lesních dřevin. Podpora je podmíněna 
hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů 
nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné 
obhospodařování lesů v České republice.

Celková alokace na výzvu: 190 000 000,- Kč
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Podporované aktivity a typy příjemců
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které 
posílí hospodářské využití lesů. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koní) pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro 
přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich 
svazky hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků 
s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. V případě způsobilého výdaje „kůň“ a „vyvážecí vlek za 
koně“ může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví. 

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Budou 
podporovány projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšují stávající produkty, postupy, nebo techno-
logie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Operace má průřezový charakter a je zacílena 
k posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin, lesnictvím a výzkumem. Realizované projekty přispějí 
ke zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců.

Celková alokace na výzvu:  603 000 000,- Kč

Podporované aktivity a typy příjemců
Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, 
postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude 
poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se 
zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce 
s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investi-
ce do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu. 

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat 
podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být 
výzkumnou institucí. 

Dále bude moci být příjemcem jednotlivý výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového 
produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.
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Sekce zahraničních vztahů

Poslední setkání ministrů zemědělství pod patronací lotyšského 
předsednictví

Dne 16. června se v Lucemburku sešli ministři zemědělství EU na setkání Rady pro Zemědělství a rybářství
(tzv. Rada Agrifish), naposledy pod patronací předsednictví Lotyšska, které od 1. 7. převezme Lucembursko. 
Klíčovým tématem jednání bylo více než rok projednávané nařízení o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, ke kterému ministři dosáhli dohody o obecném přístupu. ČR spolu s Belgií, 
Bulharskem, Dánskem a Slovenskem však obecný přístup nepodpořila, a to mj. proto, že navržený systém kontrol 
považuje za nedostatečný. ČR byla při vyjednávání ochotna akceptovat kontroly 1x za 2 roky u nízkorizikových 
podniků, dohoda však počítá s rozestupem kontrol až 30 měsíců. ČR rovněž nesouhlasí s benevolentnějším 
přístupem Rady, pokud jde o kontaminaci bioproduktů rezidui nepovolených látek. Bylo totiž odsouhlaseno, 
že pokud se neprokáže zavinění producenta, bude moci být výrobek dále označován jako bio. 

ČR však sdílí názor Evropské komise, že pro zachování důvěry a zájmu spotřebitelů o biopotraviny je 
nezbytné stanovit jasný limit nálezu reziduí nepovolených látek, nad který nebude možné takový produkt nikde 
v EU označit za bio. Dohoda Rady umožňuje zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem, přičemž jeho 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova bude o zprávě hlasovat nejspíše v polovině září.    

Ministři byli seznámeni se sdělením Komise ohledně rybolovných práv na rok 2016, ke kterým musí Rada 
dosáhnout dohody ještě letos. V rámci řady dalších bodů byli ministři seznámeni se stavem návrhu nařízení 
o zdraví zvířat, který má sjednotit stávající legislativu a napomoci v efektivnějším boji s chorobami zvířat, 
jako je ptačí chřipka či africký mor prasat. Návrh má být formálně přijat ještě letos. Rada vzala na vědomí 
zprávy Komise ohledně povinného označování země původu, jednak pro mléko, mléko použité jako 
složka mléčných produktů a maso jiné než hovězí, vepřové, kozí, skopové a drůbeží a jednak pro nezpracované 
potraviny, jednosložkové potraviny a složky představující >50 % produktu. Na okraj zasedání Rady 
představilo nadcházející lucemburské předsednictví své priority v oblasti zemědělství, v rámci kterých 
hodlá dokončit dohodu o ekologickém zemědělství, věnovat se otázce možnosti pro státy EU zakázat 
používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území či dosáhnout dohody s Ruskem 
ohledně přetrvávajícího embarga na dovoz zemědělských produktů z EU.
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Národní zemědělské muzeum

Kalendář akcí

LES - příběhy stromů a lidí  
13. 6. - 31. 12. 2015
výstava v NZM Praha od 13. 6. do 31. 12. 2015

Vydejte se na cestu lesem za bájným stromem života a poznání z počátku věků, na napínavou a hravou pouť 
za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme. Příběhy stromů, lesníků a dalších obyvatel lesa vám 
budeme vyprávět v zákoutích a hnízdech, uprostřed kmene i ve víru letokruhů. Poznejte čas, skrytý 
v paměti dřeva, který nás všechny spojuje. Dívejte se na les jinak, uprostřed nadživotních stromových soch, 
poznejte sami sebe v zajetí zvuků a hry světel, zažijte LES v Praze v prostorách pod kůrou Národního 
zemědělského muzea na Letné.

POZOR – pro prohlídky této výstavy platí regulovaný vstup s komentovaným výkladem – 
po skupinách min. 5 osob ! 

Kouzelné byliny
výstava od 30. 4. 2015 do 31. 10. 2015
výstava v NZM Valtice od 30. 4. do 31. 10. 2015

Autorská výstava v Muzeu vinařství, zahradnictví a životního prostředí, pobočky NZM Valtice, seznamuje 
návštěvníky se známými i méně známými bylinkami, používanými především v kuchyni a v „domácí lékárně“, 
ale i se způsobem jejich pěstování, skladování a zpracování. Doprovází ji muzejní miniarboretum s více než 
padesáti druhy bylinek, mezi nimiž bude k vidění např. třináct druhů máty, několik druhů levandule, bazalky, 
šalvěje a dalších bylinek.

Především dětem je určena tvůrčí dílna, kde si budou moci vyrobit vlastní obal na pytlík s čajem nebo hádat 
různé bylinky podle jejich vůně. Pro mateřské a základní školy je připraven lektorský program, přizpůsobený 
věku dětí, v němž se malí návštěvníci seznámí s nejznámějšími bylinkami, způsobem jejich pěstování a použi-
tím v kuchyni. Děti si v malé tvůrčí dílně mohou vyrobit vlastní pytlík s čajem.

Profesor Josef Hromas – život a dílo
výstava konaná u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin 
od 5. května do 30. července 2015 
výstava v NZM Ohrada konaná u příležitosti jeho letošních nedožitých 80. narozenin - 
od 5. 5. do 30. 7. 2015 

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (24. 1. 1935 – 12. 6. 2012)
Výstavu věnovanou životu a dílu prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. k jeho letošním nedožitým 80. narozeni-
nám pro připravila společnost SILVAJAGD Brno, kurátorem výstavy je Jaroslav Pospíšil. Partnery výstavy jsou 
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy university Brno, Česká technologická platforma lesního hospodář-
ství, BVV – Veletrhy Brno, Českomoravská myslivecká jednota, Myslivecká nadace prof. J. Hromase a Expal s.r.o. 
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Lesy ČR

Turistická sezóna začala - Lesy ČR zvou do lesů

Na cesty se v létě vydává skoro každý. Putování po Čechách, Moravě a Slezsku se snaží všem zpříjemnit 
i státní podnik Lesy České republiky, který v lesích buduje naučné stezky, přispívá obcím na výstavbu rozhle-
den, obnovuje turistická odpočívadla…

Útulna u Protržené přehrady v Jizerských horách.
Tak zvaná „útulna“ byla letos v červnu otevřena pro veřejnost u Protržené přehrady na Bílé Desné 
v Libereckém kraji. Lesy ČR investovaly do stavby 735 tisíc korun bez DPH. Jednoduchá dřevěná stavba 
s půdorysem 5 x 8 metrů a sedlovou střechou stojí na místě vyhlášené Krömerovy boudy, která návštěvníkům 
Jizerských hor sloužila v letech 1926 až 1945. V útulně si turisté odpočinou a přečkají špatné počasí. 

Z rozhledny Máminka v Hudlicích u Berouna je 
výhled na blízké i vzdálené hory
Na vyhlídkovou podestu třiatřicetimetrové rozhledny 
Máminka postavené v lesním revíru Krušná Hora vystou-
pají návštěvníci centrálním schodištěm po 98 dubových 
schodech. Lesy ČR věnovaly obci Hudlice na stavbu roz-
hledny postavené jako trojboký jehlan 96 tisíc korun. 
Za jasného počasí bude na dohled i devadesát kilometrů 
vzdálený Klínovec, ale také Krkonoše, Ještěd nebo Šumava. 
Kolem rozhledny vede turistická trasa a nová naučná stezka 
s lavičkami a informačními stanovišti. 

V lesoparku v Náměšti nad Oslavou jsou návštěvní-
ci vítáni
Obnovený lesopark byl koncem letošního června otevřen 
nedaleko zámku v Náměšti nad Oslavou. Obnovu dotovanou 
Evropskou unií podpořil 1,2 miliony korun podnik Lesy ČR.  
Specialisté odborně ošetřili dřeviny a přestárlé stromy u sil-
nice nahradili novými. V parku jsou nové lavičky a z infotabulí 
se mimo jiné dozvíte o historii zámku i lesoparku. 

Podnik Lesy ČR spravuje přibližně polovinu lesů v zemi. A všude je něco zajímavého…
Na www. lesycr.cz se v sekci Tipy na výlet dočtete víc. Sledujte také www.facebook.com/lesycr.cz.



Společenská rubrika
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Ministr zemědělství Marian Jurečka gratuluje k životnímu jubileu těmto 
zaměstnancům:

červenec 2015

 Cellerová Pavlína – Odbor účetnictví a statistiky 
 Jásková Helena – Odbor resortních podniků, organizací a institucí

srpen 2015

 Gavlasová Ludmila – Oddělení programového řízení
 Charvát Martin – Odbor environmentálního a ekologického zemědělství
 Koubová Simona – Odbor vnitřní správy
 Pivrncová Pavlína – Odbor vnitřní správy
 Procházková Zdenka – Odbor živočišných komodit
 Veselá Zdeňka - Odbor živočišných komodit
 Vodička Jan – Odbor živočišných komodit
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