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Veterináři zkontrolovali sardinky 
 
Hra na bezhlavou rybku, 23.04.2012 
 
Přestože na „Baltických sardinkách v tomatové omáčce“ z Estonska bylo uvedeno - sardinky 
celé bez hlav a ocasů (Sprattus sprattus) - po otevření labužník zjistil, že na něj rybky „kulí 
oči“.  
 
Inspektoři Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj na základě podnětu zákazníka odebrali 
vzorky „Baltických sardinek v tomatové omáčce“ z Estonska s dobou minimální trvanlivosti 
do 19. 7. 2013. Zjistili, že obchodní úprava konzervovaného výrobku typu sardinek 
neodpovídá ustanovení čl. 3 Nařízení č. 2136/89, který stanoví, že za účelem vhodné 
obchodní úpravy produktů musejí být sardinky řádně zbaveny hlavy, žáber, ocasní ploutve a 
vnitřností, kromě jiker, mlíčí a ledvin, jakož i, podle dotčené obchodní úpravy, páteře a kůže a 
taktéž neodpovídá § 10 zákona o potravinách. Vyšetření provedli ve Státním veterinárním 
ústavu Olomouc. 
 
Firmě ve Zlínském kraji bylo dodáno celkem 2 352 konzerv, (balení po 240 g). Nařízeno 
pozastavit a stáhnout z tržní sítě. Nejde sice o zdravotní ohrožení, ale o neodpovídající 
značení a úpravu, která neodpovídá deklaraci.  
 
Vyvolí-li si zákazník rybku bez hlavy, má na to právo ji v konzervě nalézt! 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
 

 
Začínající zemědělci mohou požádat o 

podporu už v červnu 

18.4.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo přesunout příjem 16. kola 
žádostí o dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců z podzimu už na léto letošního 
roku. Vyhovělo tak doporučením nevládních organizací, které zastupují zájmy 
začínajících farmářů. Příjem žádostí se uskuteční v červnu 2012.  

„Mladý člověk, který začíná podnikat v zemědělské oblasti, může získat dotaci zhruba jeden 
milion korun. Celkem můžeme mezi letošní žadatele rozdělit 150 milionů korun,“ řekl ministr 
zemědělství Petr Bendl. 

Peníze může začínající zemědělec ve věku do 40 let použít na uskutečnění svého 
podnikatelského plánu, například na výstavbu i rekonstrukci zemědělských staveb, nebo 
pořízení zemědělských strojů. 

Přesný termín, kdy bude možné podat žádost o dotaci na zahájení činnosti mladých 
zemědělců, zveřejní Ministerstvo zemědělství minimálně čtyři týdny před zahájením příjmu 
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žádostí na svých internetových stránkách www.eagri.cz v sekci Dotace, podsekce Program 
rozvoje venkova. 

Ministerstvo zemědělství v rámci opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ dosud 
rozdělilo celkem 1,4 miliardy korun mezi téměř 1 300 žadatelů. Podporu vyplácí MZe 
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Peníze na dotace pocházejí 
ze 75 % ze zdrojů Evropské unie a z 25 % z českého státního rozpočtu. 

 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

 

Teplý a špatně označený separát byl vrácen 
   
18.04.2012 
 
Inspektoři Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina v uplynulých dnech nařídili vrátit do 
místa původu 22 050 kg strojně odděleného drůbežího masa z důvodu nedodržení skladovací 
teploty a neodpovídajícího označení.  
 
Zásilka nebyla v místě určení přijata a byla vrácena zpět výrobci prostřednictvím polského 
dodavatele DELICO SP. Z O.O. Rybarzowice. Hluboce zmražené drůbeží strojně oddělené 
maso nesplňovalo požadavky pro obchodování, neodpovídalo nařízení EP a Rady č. 
853/2004, nebyla dodržena skladovací teplota ani neodpovídalo označení.  Při kontrole byla 
naměřena teplota - 7 °C, přičemž legislativa v tomto případě požaduje stálou teplotu 
nepřevyšující  – 18 °C. Navíc byly etikety volně zasunuty za obalový materiál, takže v 
případě otevření by nedošlo ke zničení identifikační značky, což znamená, že nebyl zajištěn 
požadavek na dodržení sledovanosti a není možné vyloučit možnou záměnu.  
 
Na suroviny živočišného původu, které jsou určené pro výrobu potravin, jsou legislativou 
stanovené přísné parametry, které je nutné dodržovat s ohledem na případná zdravotní rizika a 
také s ohledem na dosledovatelnost suroviny v případě zjištěných problémů. Toto jsou 
kritéria, která státní veterinární dozor kontroluje v místech určení. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí Státní veterinární správy 
 

 
Nebezpečné okurky a kysané zelí z 

Polska 
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila společnosti MAKRO Cash & Carry ČR 
s.r.o. stažení potraviny Kvašené okurky v slano-kyselém nálevu 650 g, označené datem 
použitelnosti do 28. 5. 2012, země původu Polsko, výrobce: Przedsiebiorstwo Produkcyjno – 
Handlowe „JARYS“ Jan Micyk, Chodóv 27, 32-250 Charsznica, Polsko. Výrobek nevyhověl 
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ve znaku obsah kyseliny mravenčí, který byl v odebraném vzorku zjištěn v množství 
710mg/kg. 
Inspekce dále stejnému obchodníkovi nařídila stažení potraviny Kysané zelí ve slaném nálevu 
1 kg, označené datem použitelnosti do 30. 04. 2012, země původu Polsko, výrobce: 
Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Handlowe „JARYS“ Jan Micyk, Chodóv 27, 32-250 
Charsznica, Polsko. Výrobek nevyhověl ve znaku obsah kyseliny mravenčí, který byl 
v odebraném vzorku zjištěn v množství 1780 mg/kg. 
Tím, že uvedené potraviny obsahují kyselinu mravenčí, která není vyhláškou č. 4/2008 Sb. 
povolena, byly výrobky vyhodnoceny jako nevhodné k lidské spotřebě z důvodu kontaminace 
cizorodou látkou. Kyselina mravenčí je konzervační látka, v potravinářství je ale zakázána. 
V současnosti se používá například jako konzervant krmiv pro hospodářská zvířata. 
Oba výrobky byly dnes vloženy do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva 
RASFF. 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí SZPI 
 
 

Monitoring jatečního skotu z chovu 
KBTPM na přítomnost dioxinu a PCB 

 

Monitorovací program, zaváděný v jedné z německých spolkových zemí, by měl zajistit lepší 
informovanost o kontaminaci jatečných těl skotu dioxinem a PCB a tím posílit bezpečnost 
hovězího masa uváděného na trh. 

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko 
připravuje, jak sdělilo ministerstvo zemědělství, životního prostředí a 
venkovských oblastí, povinný testovací program pro kontrolu dioxinů a 
stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem 
v hovězím mase, který se bude vztahovat na jatečný skot z chovu krav bez 
tržní produkce mléka (KBTPM) z bývalých záplavových území podél řeky 

Labe. V průběhu porážkové sezóny 2012/2013 proto budou z preventivních důvodů všechny 
poražené kusy z přibližně 20 zemědělských podniků, hospodařících ve vybrané lokalitě, před 
uvedením na trh vyšetřeny. Pokud laboratorní vyšetření prokáže, že nedošlo k překročení 
legislativního limitu pro dioxiny a PCB, budou poražené kusy uvolněny jako potravina do 
tržní sítě. Ministerstvo rovněž oznámilo, že se bude podílet na úhradě nákladů vzniklých 
v souvislosti s realizací programu monitoringu, protože spolková země má zájem na získání 
dalších výsledků analýz.  
  
Nové opatření je součástí národního výzkumného programu, který byl realizován v letech 
2010 a 2011. Výsledky získané v rámci národního programu prokázaly, že je nutné počítat se 
zvýšenými hladinami dioxinu a PCB především v organismu skotu ze zemědělských farem 
využívajících extenzivní způsob chovu hospodařících v záplavových oblastech podél Labe. 
Jak u svalové, tak také u jaterní tkáně je nutné nejprve bezpečně vyloučit překročení 
zákonných limitů u sledovaných chemických látek na základě výsledků laboratorních analýz. 
Podobné překročení povolených mezních hodnot bylo také naměřeno ve spolkové zemi 
Severní Porýní-Vestfálsko.  
  
Ministerstvo zemědělství oznámilo, že se chce i nadále aktivně spolupodílet na 
monitorovacích programech na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových republik, 
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které mají za cíl získat nové informace a doplnit databázi, na jejímž základě se budou moci 
koncipovat další preventivní opatření.  
  
Příčinou zvýšených koncentrací dioxinu a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem 
je usazování kontaminovaných sedimentů na plochy, které až do 60. let minulého století, kdy 
došlo k vybudování hrází, byly pravidelně zaplavovány vodou z Labe. Kontaminace 
sedimentů pochází převážně z někdejších průmyslových areálů na území bývalé Německé 
demokratické republice, například v oblasti Bitterfeld/Wolfen. 
  
Schleswig-Holstein plant Untersuchung von Freilandrindern auf Dioxine und dioxinähnliche 
PCBs 
Další zdroje informací: 
A-Z slovník: hesla Polychlorované bifenyly a Dioxiny a furany 
EFSA vydal zprávu o výskytu PCB  
Výsledky monitoringu obsahu dioxinů v potravinách a krmivech 
Dioxiny v potravinách a krmivech v EU 
 
 

Ministr zemědělství: Podporujeme co 
nejjednodušší nastavení systému 

přímých plateb 

17.4.2012 

Tisková zpráva – Vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) 
Evropské unie po roce 2013 vzešlé z činnosti Gremia pro koncepční otázky a reformu 
Společné zemědělské a rybářské politiky bylo tématem dnešního kulatého stolu na 
Ministerstvu zemědělství. Klíčovým bodem byla aktualizace pozice České republiky s 
ohledem na průběh vyjednávání o přechodu na platební nároky, ozelenění, zastropování 

plateb a aktivního zemědělce. 

Ministr Petr Bendl vyjádřil maximální zájem 
konzultovat zásadní evropské otázky se zástupci 
nevládních organizací právě u kulatých stolů. 
„Představili jsme pracovní návrh aktualizované 
pozice k budoucí podobě SZP, kterou bychom 
rádi předložili koncem dubna Výboru pro 
Evropskou unii,“ řekl ministr Bendl. 

Návrh reformy SZP poprvé zavádí do jejího 
prvního pilíře vícesložkovou strukturu přímých 

plateb. Systém jednotné platby na plochu (SAPS) i Systém jednotné platby na farmu (SPS), 
které mají být ukončeny v roce 2013, nahradí vícesložkový systém založený na platebních 
nárocích. Ty obdrží pouze aktivní zemědělci. Systém má obsahovat zejména základní platbu, 
třicetiprocentní složku ozelenění a platbu pro mladé farmáře. 

„Shodli jsme se s nevládními organizacemi, že nový systém výplaty přímých plateb založený 
na platebních nárocích, nepovažujeme za krok směrem ke zjednodušení. Proto musíme 
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přechod a implementaci platebních nároků řádně diskutovat a dobře se na něj připravit,“ 
vysvětlil Petr Bendl. 

Opatření na ozelenění by podle ČR měla být dobrovolná. Česko nesouhlasí s přístupem 
Evropské komise k opatření ekologicky zaměřených oblastí, a to především s navrženou 
hranicí 7 %. Zejména je třeba prosadit, že žádná opatření nesmí vést ke zhoršení 
konkurenceschopnosti evropských zemědělců. 

Česká republika se staví i proti návrhu na zastropování. Přestože možnost odečíst náklady na 
zaměstnanost od kontrolovaného stropu dotace výrazně eliminuje dopad zastropování na 
Česko, značně vzroste administrativa. Kontrolu nákladů na zaměstnanost je totiž možné 
udělat pouze kontrolou účetnictví na místě. 

Návrh reformy SZP definuje aktivního farmáře. Je jím fyzická nebo právnická osoba (či jejich 
skupiny), jejíž podíl přímých plateb na celkových příjmech z nezemědělských činností 
představují minimálně 5 procent. To však neplatí pro farmáře, jejichž přímé platby v 
předešlém roce nepřesáhly 5 000 EUR. Česko sice vnímá nezbytnost vymezení aktivního 
farmáře, na druhou stranu ale jeho vymezení podílem přímých plateb na nezemědělských 
příjmech pokládá za velmi komplikované. Podle návrhu totiž nelze udělat kontrolu 
administrativně. Jedinou cestou, jak ověřit splnění podmínky, je kontrola účetnictví, a to na 
místě. To by podle ČR, stejně jako u zastropování plateb, značně zvýšilo administrativu a 
náklady. Proto je žádoucí umožnit flexibilitu na národní úrovni s ohledem na rozdílné 
podmínky v jednotlivých členských státech. 

Dnešního kulatého stolu k SZP se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také 
náměstek ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martin Hlaváček, náměstek 
ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach, zástupce 
Ministerstva životního prostředí, za nevládní organizace Bohumil Belada, viceprezident 
Agrární komory ČR, Josef Stehlík, předseda Asociace soukromých zemědělců ČR, zástupce 
Zemědělského svazu ČR, Potravinářské komory ČR, Společnosti mladých agrárníků a další. 

 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

Podporu obcí a zemědělců nelze 
oddělovat, společné totiž tvoří venkov. 

6.4.2012 

Tisková zpráva – Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací do konce 
současného programového období, ale také v období 2014 až 2020, byly tématem setkání 
ministra zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci Místních akčních skupin na 
zámku v Holešově. Ministr, který dnes ukončil svoji dvoudenní pracovní návštěvu 
Zlínska, si rovněž prohlédl Zemský hřebčinec Tlumačov, vinařství Vaďura Polešovice a 
navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů VOMA v Uherském 
Brodě. 
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Ministerstvo zemědělství se již na nové programové období intenzivně připravuje. „Zřídili 
jsme například Gremium pro koncepční otázky, kam byli přizváni zástupci nevládních 
organizací. Jedna ze skupin Gremia se zabývá právě Programem rozvoje venkova (PRV). Do 
letošního července bychom měli určit, které potřeby jsou nejpalčivější a které nástroje pro 
jejich řešení nejvhodnější. Jaká konkrétní opatření budou zavedena a jakou formou řešena, 
budeme moci rozhodnout, až budeme znát výši národních obálek,“ řekl ministr Bendl.   

PRV doplňuje dotační nástroje strukturální politiky podporou investic v zemědělském a 
potravinářském sektoru, přispívá k zajištění pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, 
zlepšuje život obyvatelům malých obcí a v neposlední řadě napomáhá zlepšit stav životního 
prostředí. Ministr v této souvislosti uvedl, že podporu obcí a zemědělců nelze jednoznačně 
oddělovat, protože společně tvoří venkov. „Do budoucna budeme usilovat o mnohem větší 
provázání projektů a společné zapojení všech aktérů do jejich realizace,“ vysvětlil ministr. 

Rozpočet PRV na období 2007 až 2013 je přes 3,6 miliardy EUR, tedy zhruba 88 miliard 
korun. „Objem peněz vyplacených ve Zlínském kraji za projektová opatření v rámci PRV činil 
od roku 2007 1,2 miliardy korun, loni kolem 398 milionů korun. Pokud jde o Místní akční 
skupiny, dosud byly na Zlínsku jejich prostřednictvím uskutečněny 302 projekty s dotací 133 
milionů korun. Z toho 157 projektů za 76 milionů korun podaly obce a svazky obcí,“ řekl Petr 
Bendl. 

Na rozvoj venkova v příštím období se návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pohybuje kolem 
101 miliard EUR. Výše národních obálek zatím není stanovena, podle Evropské komise (EK) 
budou peníze přerozdělovány na základě objektivních kritérií a výše stávajícího rozpočtu. Ten 
je pro Českou republiku příznivý, stanovená kritéria však směřují spíše na snížení rozpočtu. 
„Budeme se samozřejmě snažit, abychom dostali stejné peníze jako ve stávajícím období, ale 
je nutné si uvědomit, že v přepočtu na plochu zemědělské půdy je rozpočet současného 
českého PRV podstatně nad průměrem Unie,“ řekl ministr Bendl.  

V rámci návštěvy Zlínska zavítal Petr Bendl do Zemského hřebčince Tlumačov, který měl 
rozhodující úlohu ve vývoji chovu koní na Moravě, a do rodinného vinařství Vaďura 
Polešovice. 

V Uherském Brodě ministr navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů 
VOMA, jejíž třináct výrobků získalo značku kvality KLASA. Jsou mezi nimi například 
Mahdalíkovy párečky, výběrová šunka VOMA, Lopenická slanina, Brodská sekaná a 
Bílokarpatský salám. Firma má podle ředitele Miroslava Mahdalíka eminentní zájem kupovat 
domácí suroviny, podporovat a spolupracovat s českými zemědělci a českými výrobci 
technologií a českým obchodem. Nikoli však na úkor kvality a sortimentu. „Vždy mě potěší, 
když narazím na chutnou a poctivou českou potravinu. Jsem rád, že stále více výrobců 
navazuje nebo se vrací k potravinám s tradičními recepturami. Zároveň jsem rád, že zákazníci 
stále častěji tyto potraviny vyhledávají. A značky, jako je třeba KLASA nebo Regionální 
potravina, jim v tom pomáhají,“ řekl Petr Bendl. 

 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Na celém území spravovaném Lesy ČR se 
naplno pracuje 

Nové tendry na lesnické práce jsou v plném proudu 
 
Hradec Králové, 19. dubna 2012 - Potřebná péče o les je v porostech spravovaných 
státním podnikem Lesy ČR zajištěna na celém území. Práce probíhají na všech 117 
smluvních územních jednotkách (SÚJ). Na celkem 94 SÚJ přitom lesnické firmy pracují 
na základě smlouvy uzavřené v Tendru 2012+, na 23 SÚJ, kde došlo k odstoupení vítěze 
tendru a nebyl proto vybrán smluvní partner, probíhají práce na základě smlouvy 
uzavřené v jednacím řízení bez uveřejnění, platné do 30.6.2012. V pondělí 16. dubna  
Lesy ČR veřejně otevřely nabídky podané v „doplňujícím“ otevřeném zadávacím řízení 
na uzavření smlouvy na práce od 1.7.2012 i na již zmiňovaných 23 SÚJ.  
 
„O 23 soutěžených částí se uchází 30 lesnických společností, které podaly celkem 153 
nabídky. V průměru se jedná takřka o 7 nabídek na jednu SÚJ, to je dobrá zpráva. Nejvíce, 11 
nabídek, jsme obdrželi na smluvních územních jednotkách Bruntál a Třebíč. Podle tzv. 
senátního systému budou jednotlivé smlouvy uzavírány na období půl roku až 4,5 let. Věříme, 
že lesnické firmy podaly své nabídky s plnou vážností, a že vítězové budou ochotni uzavřít 
smlouvu,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Ing. Svatopluk Sýkora.  
 
Kromě „doplňujícího“ Tendru 2012+ vyhlásily Lesy ČR 23. března řádný Tendr 2013+, ve 
kterém lesnické firmy soutěží o celkem 31 částí (SÚJ) a to na dobu pěti let pro  období od 
1.1.2013 do 31.12. 2017. „V praxi tak naplňujeme obsah tak zvané Dřevěné knihy, která 
počítá s každoroční soutěží jedné pětiny území spravovaného Lesy ČR. Tento senátní systém 
umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených 
smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich 
dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ 
připomíná Svatopluk Sýkora. Lhůta pro doručení žádostí o účast je do 2. května.  
 
Na základě vyhodnocení zkušeností předchozích období dochází v Tendru 2013+ k některým 
změnám. Například závazný příslib bankovní záruky bude požadován již v okamžiku podání. 
V souvislosti se závazkem Lesů ČR dochází dále k navýšení počtu SÚJ o tři jednotky; 
smluvní partneři budou v daných SÚJ zajišťovat 80 % těžebních činností, zbývajících 20 % 
nabídnou Lesy ČR zájemcům v regionu formou aukcí „na stojato“. Úměrně k tomu dojde ke 
snížení nabídkové povinnosti dříví smluvních partnerů na komoditní burzu z původních 20 % 
na 5-10%. Indexace cen dříví bude aktuálnější a údaje zveřejňované ČSÚ budou promítány do 
cen dříví již v aktuálním čtvrtletí. 
 

KONTAKT: Zbyněk Boublík 
Tiskový mluvčí Lesů ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lesy ČR hospodaří nejlépe za celou 
dosavadní historii 

 

Hradec Králové, 19. dubna 2012 -  Lesy ČR dosáhly v posledních dvou letech historicky 
nejvyšších hospodářských výsledků za celé období své existence. „Zatím neauditovaný 
hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy 
korun. I pro rok 2012 jsou vytvořeny dobře nastavenými parametry lesnických tendrů 
podmínky pro nadstandardní ekonomické výsledky, jen za leden a únor je průběžný 
hospodářský výsledek přes jednu miliardu korun,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů 
ČR Ing. Svatopluk Sýkora.  
 

Těchto nadstandardních ekonomických výsledků dosahují Lesy ČR z 85% díky své hlavní 
činnosti - lesnickému hospodaření. Prodeje majetku nebo výnosy z finančních operací mají na 
hospodářských výsledcích zanedbatelný podíl.   
 

„Kvalitních výsledků rozhodně nedosahujeme ani na úkor péče o les. Vydělané peníze naopak 
vracíme zpět do lesa, do jeho pěstování a ochrany. Značné finanční prostředky věnujeme i na 
správu drobných vodních toků, na investice do lesní infrastruktury a na projekty veřejně 
prospěšných funkcí lesa. Navíc jsme převzali náklady státního rozpočtu začleněním části 
Zemědělské a vodohospodářské správy a 14 tisíc kilometrů drobných vodních toků do správy 
LČR, a to bez negativního dopadu do hospodaření podniku,“ uvádí Ing. Svatopluk Sýkora.  
 

Pozitivní vliv na hospodaření podniku a dosahované hospodářské výsledky má zejména 
nastavení parametrů lesnické zakázky a bankovních garancí pro zajištění případných 
budoucích pohledávek, řízení nákladů po úspěšně provedené restrukturalizaci, nastavení 
kontrolních mechanismů na všech stupních řízení a dosahování pro podnik výhodných 
nákupních cen díky transparentním soutěžím podle zákona o veřejných zakázkách.  
 

Lesy ČR jsou i v dnešní ekonomicky složité době výrazně ziskovým podnikem, který na svůj 
provoz a fungování nepotřebuje čerpat dotace ze státního rozpočtu. Naopak vytváří díky 
svému velmi dobrému hospodaření volné finanční prostředky a je připraven je poskytnout pro 
potřeby státního rozpočtu. Vytvořené volné finanční prostředky jako řádný hospodář 
efektivně spravuje a zajišťuje jejich nadstandardní zhodnocení – jen za poslední dva roky 
narostl jejich objem o 7,2 miliardy korun na současných 13 miliard. 
Výsledky hospodaření podniku v posledních třech letech jsou díky přijatým opatřením 
nesrovnatelné s hospodařením podniku v dřívějších letech – výsledky hospodaření se změnily 
z dřívějších stovek milionů na současné miliardy. Lesy ČR se staly ekonomicky zdravým, 
funkčním a efektivně řízeným podnikem s profitem pro stát.  
 

KONTAKT: Zbyněk Boublík 
Tiskový mluvčí Lesů ČR 
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Dozorčí rada Lesů ČR projednala závěry 
kontroly NKÚ u LČR 

 
Hradec Králové, 19. dubna 2012 -  DR projednala na svém dnešním zasedání závěry 
kontroly NKÚ, a to v době, kdy podnik dosahuje za poslední dva roky nejlepších 
ekonomických výsledků za celou dobu své existence. „Dozorčí rada LČR se zcela 
ztotožnila se stanoviskem LČR, jak bylo prezentováno, a prohlašuje, že GŘ Ing. 
Svatopluk Sýkora a současné vedení podniku má plnou podporu všech členů DR,“ řekl 
k projednávanému bodu předseda DR LČR Miroslav Zámečník. 
DR ve spolupráci s LČR přijala za účelem zlepšení informovanosti o skutečném stavu 
hospodaření LČR a jejich činnosti následující opatření:   
 
LČR budou předkládat k projednání na DR a zveřejňovat na svém webu následující 
informace:   
1.  Ve čtvrtletních intervalech budou LČR zveřejňovat informace o správě finančních 

prostředků (finanční portfolio) a současně budou projednány na každém jednání DR. DR 
současně konstatuje, že LČR jsou připraveny v řádech týdnů k převedení volných 
finančních prostředků k dispozici pro potřeby státu. 

 
2.  LČR budou projednávat a zveřejňovat přehlednou a strukturovanou informaci o 

nadlimitních výběrových řízeních po jednotlivých titulech v rozsahu: název, datum 
vypsání, předpokládaná hodnota zakázky, počet podaných nabídek, vítězná nabídka, 
dosažený rozdíl mezi předpokládanou hodnotou nabídky a vysoutěženou cenou. DR je 
nadále tak jako dříve připravena pokračovat ve spolupráci s TIC.  

 
LČR budou na jednání DR předkládat následující informace:  

• informace o čerpaných marketingových, právních a poradenských službách  (objem, 
čerpání) 

• informace o nejčastějších dotazech médií vč. poskytnutých odpovědí  
DR dále žádá LČR:  

ednání aktuálně platnou Koncepci strategie a rozvoje podniku  - tuto 

ále DR přijala ve vztahu ke KZ NKÚ pro svou činnost následující opatření:

• předložit na další j
koncepci DR posoudí z hlediska aktuálnosti a případně navrhne ve spolupráci se 
zakladatelem rozsah zásadních otázek koncepce rozvoje podniku   

 
D  

 služby 
ejich 

KONTAKT: 

• DR konstatuje že od 1.7.2010 dosud nebyly vynaloženy prostředky na poradenské
• DR zvýší součinnost se zakladatelem při provádění veřejnosprávních kontrol v LČR a j

výsledky bude projednávat na svých zasedáních  
 

Zbyněk Boublík 

----------------------------------------- ---------------------------------------- 
Tiskový mluvčí Lesů ČR 
--------------------------------
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