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Tisíce lidí dnes jaro přivítaly v Lysé nad 

Labem 

20.3.2013 

Tisková zpráva – Téměř na hodinu 

přesně dnes s astronomickým 

začátkem jara začala na Výstavišti 

Lysá nad Labem oblíbená výstava 

Zemědělec 2013. Expozice, nad 

kterými jásali hlavně zahrádkáři, 

chovatelé a pěstitelé, představily 

řadu nových, zajímavých trendů a 

zajímavostí o pěstitelství, 

mechanizaci, květinářství i 

ekologii. Jako jeden z prvních si je prohlédl ministr zemědělství Petr Bendl.  

„Jsem rád, že na astronomicky první jarní den a zároveň i na začátek 38. ročníku výstavy 

Velkým lákadlem je v Lysé i expozice českých chovatelů koní. Na výstavu v Lysé přijede 

Zemědělec vyšlo tak krásně slunečné počasí. Doufám, že bude předzvěstí úspěšného 

zemědělského roku,“ řekl ministr Petr Bendl. 

každým rokem přibližně 40 tisíc lidí, kteří si mohou prohlédnout expozice 200 vystavovatelů. 

Jedním z nich je právě i Ministerstvo zemědělství. 
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„Ve stánku Ministerstva zemědělství se zájemci například dozvědí, jaké konkrétní zásady 

prosazujeme v zemědělské politice a také, jaké jsou možnosti dotačních programů na rozvoj 

zemědělství a celého venkova,“ uvedl Petr Bendl.   

Výstava Zemědělec je příležitostí nejenom pro veřejnost seznámit se s trendy v chovatelství a 

pěstitelství, nebo různorodou prací zemědělců, ale i pro podnikatele, kteří zde mohou navázat 

obchodní partnerství. Její brány budou otevřeny od 20. do 24. března na Výstavišti Lysá nad 

Labem. 

Zdroj: MZe 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministři zemědělství EU nalezli shodu na 
pozici k budoucí podobě SZP 

20.3.2013 

Tisková zpráva – Po dlouhých hodinách tvrdého vyjednávání ministři zemědělství EU 

nalezli shodu na společném postoji Rady k budoucí podobě Společné zemědělské politiky 

(SZP). Diskuse o nastavení SZP po roce 2013 tím nicméně nekončí. Jde pouze o první, 

byť velmi podstatný krok, neboť pod taktovkou irského předsednictví budou následovat 

intenzivní vyjednávání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. S ohledem na 

značnou názorovou nejednotnost v rámci těchto tří institucí se dá předpokládat, že 

nalezení kompromisu bude složité. 

České republice se v uplynulých měsících podařilo vyjednat řadu zlepšení návrhů reformy 

SZP, například u ozelenění přímých plateb. „Do finálního ministerského vyjednávání jsme šli 

se třemi základními prioritami, a to s otázkou nastavení jednotného limitu vázané podpory 

pro citlivé sektory, vymezením méně příznivých oblastí a otázkou finanční disciplíny u 

přímých plateb,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Dobrovolně vázané podpory budou v novém programovacím období důležité pro podporu 

živočišné výroby. Proto Česká republika žádala o nastavení jednotného limitu pro vázanou 

podporu pro nové i staré státy Unie. 
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„Dosaženou dohodu pro Českou republiku považuji za úspěch, neboť ve všech prioritních 

oblastech došlo k posunu naším směrem. V rámci kompromisu jsme se dohodli na možnosti 

navýšit vázanou podporu až na 12 procent, což bude důležité pro podporu živočišné výroby. 

Text rovněž plně reflektuje požadavky České republiky v otázce méně příznivých oblastí a 

navíc jsme získali čas na další jednání o problematické frančíze,“uvedl ministr Bendl. 

Ve vymezení méně příznivých oblastí se podařilo vyjednat přechodné období pro ty oblasti, 

které již nebudou způsobilé pro podporu v příštím programovacím období, což nadále umožní 

finančně podpořit dnešní znevýhodněné oblasti. Irské předsednictví akceptovalo požadavek 

ČR, aby bylo možno degresivním způsobem pokračovat v platbách na současné plochy 

trvalých travních porostů a vycházet z nynější úrovně podpory pro zemědělce, kteří po roce 

2013 s ohledem na nové podmínky nového vymezení méně příznivých oblastí již nemají mít 

na podporu nárok. To umožní podnikům adaptaci na nové podmínky a předejde náhlým 

výpadkům příjmů. 

Pokud jde o otázku finanční disciplíny, klíčová je tzv. frančíza, tedy opatření rozlišující 

úroveň podpory podle velikosti podniků. Ta má zásadní vliv na budoucí stanovování výše 

příspěvků jednotlivých států EU k financování rezervy pro případ krizí, což je s ohledem na 

velikostní strukturu zemědělských podniků v ČR velmi problematické. České republice hrozí, 

že by na financování krizové rezervy přispívala více než většina států EU, s čímž 

nesouhlasila. Je proto pozitivní, že se ministři zemědělství dohodli, že tato otázka bude 

dořešena později. 

Dlouhodobou prioritou České republiky bylo rovněž odstranění zastropování přímých plateb 

či aplikace tohoto opatření na dobrovolné bázi. Ministři zemědělství do dohody zapracovali 

rozhodnutí hlav států a předsedů vlád z únorové Evropské rady. Rada proto bude při jednání s 

Evropským parlamentem požadovat, aby případné využití zastropování plateb bylo pro 

jednotlivé země dobrovolné. 

 

Jan Žáček 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ministr Bendl se zúčastnil Žofínského fóra 

25.3.2013 

Tisková zpráva – „Strategie českého 
zemědělství a potravinářství do roku 
2020. Soběstačnost ve vleku EU?“ – to 
bylo motto 146. Žofínského fóra, které 
se konalo pod záštitou ministra 
zemědělství Petra Bendla v Praze na 
Žofíně. Hlavními strategickými cíli 
rozvoje českého zemědělství je podílet 
se na zajištění potravinové bezpečnosti 
na národní i evropské úrovni, přispět k 
energetické soběstačnosti ČR a 
zkvalitnit vztah zemědělství k 
využívaným přírodním zdrojům, 
především půdě a vodě, rozvoji venkov
venkova, ale i české krajiny.  

a, včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen 

Projev ministra Petra Bendla 
Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, 
-      Chci hned na začátku svého vystoupení poděkovat organizátorům Žofínského fóra za to, 
že na zemědělství jako téma nezapomínají. V České republice v zemědělství pracuje 109 tisíc 
lidí. Sto devět tisíc lidí, jejichž úspěch závisí i na tak nevyzpytatelné věci, jako je příroda. 
Ostatní lidé jsou ochotni jezdit méně kvalitním autem, uskrovní se v dovolené, ale chtějí jen 
dobré a nezávadné potraviny. Právě v poslední době se ukazuje, jak důležité je mít vlastní 
poctivou zemědělskou produkci. Jsem si dobře vědom, že to přitom nemáte vůbec lehké. 
Proto, že vaše práce je nesmírně namáhavá a navíc ji veřejnost stále zdaleka neoceňuje tak, 
jak by si zasloužila. I proto vám všem, kteří se dnešního setkání účastníte, chci poděkovat za 
to, že jste tu, že se navzájem posloucháme, že využíváme i tuto příležitost k diskusi. Podle mě 
i díky tomu, že si při podobných příležitostech spoustu věcí vyříkáme, se nám společně daří 
už mnoho měsíců udržovat vztahy bez nějakých významných nedorozumění či dokonce 
rozporů. 
-      Dovolím si připomenout, že přes všechny změny zejména na evropské i domácí úrovni 
prožívá české zemědělství poměrně úspěšné období. Český statistický úřad před pár dny 
zveřejnil analýzu vývoje hospodaření v zemědělské prvovýrobě a konstatoval, že odvětví 
dosáhlo souhrnného hrubého zisku ve výši 16,1 mld. Kč. To je sice meziroční pokles, ale 
jinak je z grafu vidět, že jde o druhý nejlepší výsledek za posledních 15 let a že české 
zemědělství je v souhrnu nepřetržitě ziskové od roku 2004. K dalšímu grafu dodám, že 
hodnota produkce dosáhla 121,8 mld. Kč, což znamenalo meziroční zvýšení o 2,5 %. A že 
hodnota živočišné produkce dosáhla 45 mld. Kč, což je meziročně o 3,7 % víc. To 
mimochodem znamená, že živočišná výroba poprvé po mnoha letech vzrostla o kousek 
rychleji, než výroba rostlinná, která dosáhla 71,6 mld. ve finančním vyjádření a 1,9 % růstu. 
-      Vím, že existují i jiné odhady, že se čísla se podle různých zdrojů liší, ale ČSÚ výsledky 
měří pomocí Souhrnného zemědělského účtu, ve srovnatelné metodice platné pro všechny 
členské státy EU a jeho údaje tak jsou mezinárodně plně srovnatelné. Ať jsou čísla taková 
nebo maková, asi nikdo nezpochybňuje, že loňský rok byl z hlediska ziskovosti druhým 
nejúspěšnějším rokem za dobu existence samostatné ČR. 
-      Podle mého názoru je přitom ještě mnohem důležitější jiný ukazatel, ten, který sleduje 
míru investic. V loňském roce dosáhlo tempo růstu pořízení dlouhodobého hmotného a 
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nehmotného majetku, tedy tempo investic, úrovně 13,9 %. To je sice významně méně, než 
v roce 2011 (63,5 %), ale stále je to podstatně víc, než se investuje v produkčních oborech 
hospodářství celkově (vloni 3 %, v roce 2011 „jen“ 19,4%). Je to pro mě signál, že se 
zemědělci chovají jako odpovědní podnikatelé, kteří chápou, že příští zisky bez investic 
nejsou možné. 
-      Když už mluvíme o financích roku 2012, dovolte mi připomenout také vývoj v oblasti 
dotací. Resort vloni vyplatil na dotacích celkem 42,8 mld. Kč, z toho největší část, 34,8 mld. 
Kč, byly dotace evropské. 
-      Pokud tuto největší položku dále rozebereme, uvidíme, že největší podíl si zachovaly 
přímé platby, které meziročně vzrostly zhruba o desetinu a dosáhly 22,4 mld. Kč. Kdybychom 
šli ještě více do detailu, viděli bychom, že nejvíc přímých plateb, necelých 20 mld. bylo 
rozděleno formou platby na plochu SAPS a objem dodatkových plateb Top-Up se významně 
snížil pod 1 mld. Kč. 
-      Druhý nejvyšší objem dotací přinesl Program rozvoje venkova -  11,9 mld. Kč. To je 
meziroční pokles o necelé 3 mld. Kč, ale na tomto vývoji není nic negativního. Snížení je 
důsledkem časově proměnlivého průběhu výplat na schválené projekty a k tomu stojí za to 
dodat, že celkové čerpání PRV stále řadí mezi nejlepší evropské dotační programy v ČR – ke 
konci loňského roku bylo z 3,67 mld. EUR (kolem 90 mld. Kč) rozpočtovaných na období 
2007-2013 schváleno již 82 % a vyplaceno 67 %. 
-      Poslední údaj týkající se dotací: z 1,3 mld. národních dotací zmíněných na úvodním 
slajdu šlo 911 mil. Kč do podpory živočišné výroby, přičemž na grafu je vidět, jak se podpora 
právě tohoto segmentu systematicky zvyšuje již třetí rok v řadě. 
-      Chci k těmto všem číslům pouze dodat, že se na rozsahu dotací vyplácených zemědělcům 
nijak neprojevila napjatá rozpočtová situace EU i České republiky. U národních dotačních 
programů se nám dokonce podařilo i přes obecný trend úspor docílit už druhý rok po sobě 
navýšení objemu vyplacených prostředků meziročně o deset procent, přičemž největší podíl 
z tohoto navýšení směřoval, jak už jsem řekl do dlouho výrazně opomíjené živočišné výroby. 
-      Poslední rychlý pohled na čísla, tentokrát Agrární zahraniční obchod. Ani tady nemusíme 
být nijak smutní nebo zklamaní. Schodek zemědělského zahraničního obchodu byl v loňském 
roce výrazně nižší než v několika posledních letech a dosáhl necelých 25 miliard korun. To je 
v porovnání s rokem 2011 o třetinu méně a způsobeno je to tím, že agrární vývoz v roce 2012 
rostl rychleji než agrární dovoz. Tento trend jsme zaznamenali už v předešlém roce a 
podporuje nás to v přesvědčení, že český agrární obchod je v dobré kondici. Svědčí o tom i už 
skutečně poslední číslo, totiž krytí dovozu vývozem, které vloni dosáhlo historicky nejvyšší 
hodnoty přes 85 %. 
-      To všechno jsou úžasné výsledky, za které se snažím při všech možných příležitostech 
zemědělcům děkovat – a dovolte mi, aby za tento vývoj dnes a tady poděkoval i vám. 
-      Nezapomínám ale ani na ty zemědělce, kteří v příznivé situaci nejsou, protože byli 
v loňském roce vystaveni dopadům nečekaných klimatických vlivů, které se projevily na 
jejich úrodě. Chci připomenout, že tyto situace nelze zcela vyloučit, že je řešíme pomocí 
balíčku nejrůznějších nápomocných opatření a že do budoucna usilujeme o vytvoření 
programu rizik, který by na národní úrovni tyto mimořádné jevy řešil systémově. 
-      Dámy a pánové, možná si pamatujete, že jsem vloni na tomto místě při shrnutí hlavních 
úkolů pro rok 2012 sám na sebe uvalil závazek zpracovat a k veřejné diskusi předložit návrh 
strategie zemědělství, po které mnozí z vás řadu let volali. Nesmírně mě těší, že se po roce 
nemusím vymlouvat, proč to nešlo, a že vás naopak mohu informovat o tom, že se široká 
diskuse o Strategii přiblížila k závěru. 
-      Záměr stanovit koncepci či strategii českého zemědělství a potravinářství je právě teď 
aktuální proto, že v dohledné době budou dokončena jednání o Společné zemědělské politice, 
která na sedm let zakonzervují možnosti zásadních změn financování. Kvůli tomu přijde příští 
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šance na formulování případných změn zemědělské a potravinářské politiky až někdy kolem 
roku 2020. 
-      Urgentnost tohoto dokumentu vnímá i odborná veřejnost, aspoň jsem si to přečetl 
v nějaké anketě na přelomu roku, kde většina nevládních organizací v oblasti zemědělství 
označila Strategii za hlavní téma letošního roku. 
Dovolte mi proto, abych Vám představil hlavní zaměření Strategie, kterou jsme připravili. 
-       Strategie hodnotí očekávané trendy vnějšího prostředí a hlavních příčiny současného 
stavu českého zemědělství a potravinářství 
-         Strategiedefinuje zásadní cesty a cíle k uskutečnění strukturálního ozdravení 
zemědělsko-potravinářského sektoru 
-         Na jejich základě Strategie určuje hlavní principy a cíle, kterými by se měla řídit 
zásadní rozhodnutí Ministerstva zemědělství při implementaci Společné zemědělské politiky 
EU v podmínkách ČR v období 2014-2020, zejména pak nastavení a distribuce přímých 
plateb a podpor v rámci Programu rozvoje venkova; 
-         Strategie naznačuje rozvojové hodnoty hlavních ukazatelů sektoru, které by, v případě 
uskutečnění strukturálních změn měly být minimálně dosaženy k zajištění dlouhodobého 
zdravého rozvoje sektoru; 
-         Strategie určuje hierarchii priorit pro Ministerstvo zemědělství v kontextu 
implementace budoucí Společné zemědělské politiky a to především s ohledem na předpoklad 
snížení celkového objemu prostředků z EU v budoucím období. 
O čem strategie je a o čem není? 
-      Strategie je formulována pro zemědělství a pro potravinářství jako dva sektory národního 
hospodářství ČR. I když oba sektory mohou působit na jednotném trhu EU relativně 
samostatně, strategie podporuje provázanost domácích zemědělských podniků s českým 
potravinářským průmyslem s cílem využití synergických efektů ve vyšší efektivnosti, kvalitě 
produkce, inovaci a spolupráci obou sektorů a tím nastavení funkční vertikály vazeb. 
-      Spolu s nezbytným zvyšováním efektivnosti je strategie zaměřena mj. i na pozitivní 
působení zemědělství a potravinářství na zaměstnanost venkovských oblastí, na rozvoj jeho 
lidského a sociálního kapitálu a na zvyšování jeho rekreačního potenciálu. 
-      Strategie nezahrnuje odvětví rybářství, myslivosti a lesnictví. Neklade si rovněž za cíl 
postihnout problematiku komplexního rozvoje českého venkova, tj. např. oblastí, které nejsou 
přímo navázány na zemědělství (občanské vybavení, služby či infrastruktura). Strategie 
nicméně počítá s logickou vazbou na tato odvětví. 
Předpokladem naplnění cílů strategie jsou nejen intervence státu, ale především soukromé 
aktivity zemědělských a potravinářských podniků a jejich nevládních a profesních organizací. 
Strategie tedy vytváří pro podnikatelskou sféru rámcové podmínky, ve kterých se soukromé 
podnikatelské subjekty v prostředí jednotných pravidel trhu EU samostatně rozhodují o tom, 
co a jak budou vyrábět a prodávat. 
Nyní mi dovolte představit stručný přehled toho, jak vidíme strategické oblasti pro 
zemědělství a potravinářství. 
-      Hlavním strategickým cílem dalšího rozvoje českého zemědělství je podílet se na 
dlouhodobém a trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní i evropské úrovni. 
-      Přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci stanoveného energetického mixu     
využíváním zemědělských odpadů. 
Zkvalitnit vztah zemědělství k  využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, 
 rozvoji venkova, včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen venkova, ale i české krajiny. 
-      Konkrétně to znamená, že se musíme soustředit na tyto cíle: 
o  Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků 
o  Rozvoj zemědělství při podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním zdrojům 
o  Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků 
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o  Rozvoj využití zejména vedlejší zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných zdrojů 
energie 
o  Zlepšení vztahů zemědělství k venkovua ke krajině 
o  Podpořit generační výměnu v zemědělství včetně umožnění vstupu nových podnikatelů do 
tohoto sektoru 
o  Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství 
o  Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné 
konkurenceschopnosti 
-      Hlavním strategickým cílem rozvoje potravinářského průmyslu je výrazný růst jeho 
efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu, vytvářející předpoklady 
nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin spotřebitelům 
ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství. 
-       Zlepšování vztahů k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti 
potravinářské produkce. Včetně podpory lokální výroby, zpracování a prodeje zemědělských 
produktů přímo spotřebiteli. Převedeno na konkrétní cíle to znamená: 
o  Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity potravinářství 
o  Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní výkonnosti 
o  zachování strategických kapacit potravinářství 
o  Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova 
-         Současně je nutné připustit, že nebude-li těchto cílů dosaženo, bude to znamenat, že 
o  některé potravinářské obory mohou být v ČR podnikatelskými rozhodnutími privátní sféry 
výrazně redukovány či dokonce opouštěny; 
o  mohou dále narůstat dovozy zpracovaných potravinářských výrobků do ČR. 
Dámy a pánové, dovolte mi ještě pár posledních vět k tomu, co následovalo po zveřejnění 
strategie: 
-       Chci zdůraznit, že tento strategický dokument v žádném případě   není plánem 
ústupovým či improvizačním. Je tomu právě naopak – jedná se o strategii  rozvoje a růstu. 
-       Je ovšem nutné, aby se v ní pokračovalo dál. Nezávisle na tom, jakou barvu bude mít 
budoucí vláda nebo koalice, nezávisle na tom, kdo bude sedět v křesle ministra zemědělství. 
Je proto potřeba, aby se do debaty o směřování našeho zemědělství zapojila i opozice a řekla 
na rovinu, jestli je ochotná v případě svého volebního vítězství v dobře nastartovaném směru 
vedoucím k růstu oboru pokračovat. Nic není zadarmo. I na jednodušším životě a podnikání 
našich lidí v zemědělství musíme tvrdě a hlavně dlouhodobě pracovat. Strategie růstu prostě 
nesmí skončit jedním volebním obdobím. 
Využívám této příležitosti také k tomu, abych Vás informoval, že ministerstvo v těchto  dnech 
vyhodnocuje připomínky k návrhu. Celkem téměř 300 technických i věcných připomínek 
jsme dostali od 41 subjektů, organizací, svazů nebo jednotlivců. Nejčastějšími oblastmi 
připomínek jsou živočišná výroba a její intenzita, rostlinná produkce a její směry, tedy co a za 
jakých podmínek produkovat, řešení otázek okolo půdy, budoucnost podpor a kam podpory 
směrovat. Indikativní plán Strategie vzbuzuje v části zemědělské veřejnosti obavy z přílišné 
cílenosti  Někteří zemědělci mohou mít strach, že by mohla být příliš určující a svazující pro 
vlastní podnikání. Není tomu tak. A protože jde o dokument, který je životně důležitý pro 
všechny, kdo zemědělstvím žijí, je vám k dispozici čtyřiadvacet hodin denně na hlavní straně 
webu ministerstva zemědělství. Zde bude průběžně doplňován a každý tak bude mít 
kdykoli přístup k té nejaktuálnější verzi. 
Co se týká dalšího postupu, omezím se pouze na konstatování, že bych rád měl Strategii jako 
ucelený dokument hotovou do konce června tohoto roku. 
Dámy a pánové, nacházíme se v důležitém období, kdy je nejen možné, ale nezbytné pootočit 
kormidlem českého zemědělství a potravinářství takovým směrem, aby obor na bázi 
konkurenceschopnosti začal konečně nabírat správný kurz. Opakuji, že příští šanci k tomu 
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budeme mít znovu až za sedm let. Děkuji Vám tímto za odporu, které se Strategii z úst 
mnohých z vás v uplynulých týdnech a měsících dostalo. 
Ještě než své úvodní vystoupení ukončím, nemohu ovšem opomenout ještě jedno téma, které 
nás všechny zajímá a u něhož se v posledních dnech trochu projasnilo. Mám na mysli 
vyjednávání o reformě Společné  zemědělské politiky a skutečnost, že jsme s kolegy ministry 
zemědělství členských států EU v polovině minulého týdne po mnoha hodinách jednání 
nalezli společný postoj v této věci. Je to další pokrok v jednání o SZP, ale nemůžeme ho ani 
přeceňovat. Postoj Rady EU reprezentované ministry je na stole, ale další nezbytná jednání 
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí budou ještě následovat. 
Přesto považuji za vhodné alespoň základní obrysy dohody v Radě připomenout: 
-       Do finálního ministerského vyjednávání jsme šli se třemi základními prioritami, a to s 
otázkou nastavení jednotného limitu vázané podpory pro citlivé sektory, vymezením méně 
příznivých oblastí a otázkou finanční disciplíny u přímých plateb. 
-       S radostí mohu konstatovat, že  ve všech prioritních oblastech došlo k posunu směrem, 
který je pro nás příznivý. 
-       Začnu u dobrovolně vázaných podpor pro citlivé sektory: V původním návrhu nové SZP 
se počítá s tím, že na veškerou podporu vázanou na produkci bude možné vyčlenit pouze 10 
% z obálky na přímé platby. Jednáním se nám podařilo tuto částku pro ČR zvýšit na 12%. 
Chceme tuto podporu směřovat převážně do živočišné produkce, která je naší prioritou, jak už 
dnes mnohokrát zaznělo. Proto je pro nás každé procento navíc velmi vítané. 
-       Ve vymezení méně příznivých oblastí se podařilo vyjednat přechodné období pro ty 
oblasti, které již v příštím programovacím období nebudou pro podporu způsobilé, neboli kde 
se s podporou nepočítá. To umožní finančně podpořit dnešní znevýhodněné oblasti, pro které 
by okamžité zrušení podpory samozřejmě znamenalo obrovský zásah. Irské předsednictví 
akceptovalo požadavek ČR, aby bylo možno sestupně pokračovat v platbách na současné 
plochy trvalých travních porostů a vycházet z nynější úrovně podpory pro zemědělce, kteří po 
roce 2013 podle nových podmínek již nemají mít na podporu nárok. 
-       Pokud jde o třetí téma, otázku finanční disciplíny, klíčová byla diskuse o tzv. frančíze, 
tedy o opatření rozlišujícím úroveň podpory podle velikosti podniků. Ta má zásadní vliv na 
budoucí stanovování výše příspěvků jednotlivých států EU k financování rezervy pro případ 
krizí. Při velikostní struktuře zemědělských podniků u nás hrozí, že by ČR na financování 
krizové rezervy přispívala více než většina států EU. S něčím takovým jsme během jednání 
samozřejmě nesouhlasili, a proto mě těší, že ministři zemědělství tuto otázku odložili a 
dohodli se, že ji dořeší později. 
A ještě jeden výsledek jednání chci připomenout. Jak víte, dlouhodobou prioritou České 
republiky bylo rovněž to, aby z návrhu SZP bylo buď odstraněno zastropování přímých 
plateb. Nebo aby alespoň toto opatření mohlo být zaváděno jen na dobrovolné bázi. Proto 
mám radost z toho, že v dohodě ministrů zemědělství z minulého týdne je zapracováno 
rozhodnutí hlav států a předsedů vlád z únorové Evropské rady. Ti došli k dohodě, že Rada 
bude při jednání s Evropským parlamentem požadovat, aby případné zastropování plateb bylo 
pro jednotlivé země dobrovolné. 
Dámy a pánové, to je pro tuto chvíli všechno, ale jsem samozřejmě připraven v další části 
programu odpovídat na Vaše dotazy. 
Děkuji za pozornost! 

--------------------------------------------------- 
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Regionální potraviny je třeba podporovat 
 

    

 
 

Na výstavišti v Lysé nad Labem se v sobotu 23. března 2013 konalo slavnostní 

vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“, které 

proběhlo za účastni hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka a náměstka pro životní 

prostředí Marka Semeráda v rámci výstavy Zemědělec 2013.  

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 80 potravinářských výrobků zastoupených v 7  

kategoriích. Soutěžilo celkem 13 výrobců s výrobní kapacitou malého až středního rozsahu. 
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„Jsem rád, že i díky této soutěži můžeme podporovat naše regionální výrobce. Lidé by se měli 

naučit více kupovat naše poctivé české výrobky a nedávat přednost např. laciným a 

nekvalitním dovozům z Polska. Úroveň našich českých výrobců šla v posledních letech hodně 

nahoru a lidé si to již začínají uvědomovat a začínají více kupovat kvalitní a čerstvé potraviny 

z našeho regionu,“ řekl hejtman Řihák při vyhlášení výsledků soutěže. 

Hodnocení potravinářských výrobků, kterého se středočeský hejtman rovněž zúčastnil, se 

uskutečnilo na Krajském úřadě Středočeského kraje 16. ledna 2013. V devítičlenné 

hodnotitelské komisi zasedali čelní představitelé Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 

Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a odborníci 

Středočeského kraje. 

V nejoblíbenější kategorii masných výrobků komise jako nejlepší ocenila Medvědí paštiku 

zauzenou Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Kachní roládu pečenou a Králičí miniroládu 

Jatek Bojmany a šunku Jaksepatří společnosti Příbramská uzenina. Z pivovarů ocenění získal 

březnický pivovar Herold, který u nás existuje už od roku 1506 a dnes vyrábí celkem 8 druhů 

piv, která vyváží i do zahraničí. „Pro mě osobně je to srdeční záležitost, protože jsem 

v Březnici čtyři roky studoval a březnický pivovar dobře znám. Vím, že vždy měli tu nejlepší 

vodu a taky vynikajícího sládka,“ řekl středočeský hejtman při předávání ocenění. 

Jako nejlepší pekárenské výrobky byly oceněny Vícezrnná houska a chléb Ovsík pekárny 

PANE a chléb Kladenský havíř pekárny a cukrárny KOMPEK. V kategorii lahůdky a 

cukrářské výrobky ocenění získaly pekárna PANE za svůj Špaldový řez s jogurtem a cukrárna 

ŇAM-ŇAM se svými výrobky Zlaté tiramisu a Charme Panna cotta. V kategorii mléčných 

výrobků byly oceněny Ovocný tvaroh - citron a limetka a Ovocný tvaroh - lesní plody 

Polabských mlékáren a čokoládová zmrzlina Bombato cukrárny ŇAM-ŇAM. 

V kategorii medových výrobků komise ocenila Včelí farmu Samek hned za tři výrobky – 

Květový med lipový, Medovicový med lesní a Med květový jarní pastovaný. V kategorii vín 

ocenění získal Ryzlink rýnský, pozdní sběr, ročník 2008 a Svatý Vavřín, ročník 2008. Obojí 

z produkce Školního statku Mělník. V kategorii ostatní potravinářské výrobky byl oceněn 

cukr bílý krupice Camping cukrovaru Tereos TTD. 

Zdroj: Středočeský kraj 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Drogerie markt stahuje dětskou výživu 

Alnatura 
23. 03. 2013  
  

 
Národní kontaktní místo systému rychlého varování (RASFF) na Státní zemědělské a 

potravinářské inspekci obdrželo informaci o možném výskytu úlomků skla v dětské výživě, 

kterou v České republice distribuuje společnost dm drogerie markt s.r.o. Varování se vztahuje 

k následující šarži výrobku: 

Alnatura příkrm dýně,brambor, fenykl (Alnatura Babygläschen „Kürbis mit Kartoffeln und 

Fenchel“) v balení190g, šarže 140276, doba minimální trvanlivosti do 17. 10. 2014. 

Prodejce v souladu s požadavky článku 19 evropského nařízení 178/2002 Sb. informuje 

spotřebitele na svých internetových stránkách ZDE. 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Varování spotřebitelům: v lahůdkářských 
výrobcích Verner Kotula potvrzena Listerie 

22. 03. 2013  
  

 

Přítomnost bakterií nebezpečných pro lidské zdraví - Listeria monocytogenes – potvrdila 

laboratorní analýza u dvou druhů lahůdkářského sortimentu, které Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v provozovně Verner Kotula se sídlem na adrese 

Polní 13, 746 01 Opava. Pozitivní nález Listeria monocytogenes byl zjištěn u následujících 

šarží: 

Šunkový závitek v aspiku Verner Kotula v balení 150 g s označením doby použitelnosti do 

23. 3. 2013. Pařížský salát Verner Kotula v balení 120g s označením doby použitelnosti do 

23. 3. 2013. 

Inspekce uložila provozovateli, aby neprodleně kontaktoval své maloobchodní odběratele, 

kteří se nachází zejména v opavském regionu a zajistil stažení předmětných šarží. SZPI 

důrazně doporučuje všem spotřebitelům, aby uvedené potraviny nekonzumovali. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inspekce uzavřela tři provozovny pro výskyt 
hlodavců 

21. 03. 2013  
  

 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu společnosti Penny 

Market s.r.o. na ulici Husova č.p. 241 v Domažlicích pro mnohačetná porušení hygienických 

předpisů. Při kontrole ze dne 19. března 2013 zde inspekce zjistila značné množství myších 

exkrementů, požeru potravin a dalších stop přítomnosti hlodavců v prodejně i zázemí. SZPI 

zaznamenala myší exkrementy a požer potravin i na zboží, které prodejce v regálech nabízel 

spotřebitelům. Jednalo se zejména o cukrářské výrobky a polotovary. Inspekce dále 

konstatovala, že prodejna není řádně zajištěna proti pronikání škůdců z vnějšího prostředí a 

prodejcem přijatá opatření na redukci škůdců jsou zcela nedostatečná. Pro uvedená zjištění 

SZPI neprodleně uložila zákaz na užívání prostor, dále provozovateli uložila opatření, aby 

stav prodejny uvedl do souladu s právními předpisy a zároveň zakázala uvádět do oběhu 

veškeré potraviny se stopami přítomnosti hlodavců. Provozovatel ve spolupráci s deratizační a 

úklidovou firmou zjištěné nedostatky následující den odstranil a inspekce proto při opakované 

kontrole dne 20. března zákaz uvolnila. 

Další případ rozsáhlého porušení hygienických předpisů SZPI zjistila v prodejně Petr Kořínek 

v ulici Žitná č.p. 156/7 v Prostějově. Při kontrole ze dne 19. března zde inspekce zjistila stopy 

přítomnosti hlodavců – zejména myší exkrementy a požer potravin – ve všech prostorách 

provozovny včetně regálů s nebaleným pečivem. Inspekce konstatovala, že v provozovně 

nejsou zajištěny hygienické podmínky pro uvádění potravin na trh, neprodleně uložila zákaz 

užívání prostor. Dále nařídila odstranění zjištěných pochybení a uložila zákaz uvádět do 

oběhu potraviny se stopami přítomnosti škůdců. Provozovatel následně nedostatky odstranil a 

SZPI dnes 21. března zákaz užívání prostor uvolnila. 

V pátek 15. března inspekce pro rozsáhlý výskyt stop přítomnosti hlodavců v prodejně i na 

vystaveném zboží uzavřela provozovnu Pekárna Ječnínek ve vestibulu stanice metra Luka 

v Praze 5, dříve zveřejněné podrobnosti k tomuto případu naleznete ZDE. Po opakovaných 

kontrolách pražský inspektorát SZPI konstatoval odstranění nedostatků a dne 20. března 

v odpoledních hodinách zákaz uvolnil. 

S uvedenými provozovateli inspekce zahájí správní řízení pro porušení právních předpisů. 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Změna nařízení vlády ČR o dotacích v 
lesnictví 

 
Nařízení 75/2013 Sb. upravuje podmínky pro dotace na lesnicko-environmentální opatření, 
nařízení 76/2013 Sb. pro dotace na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000. 
 
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Nařízení vlády 75/2013 Sb., přijaté 20. března 2013, mění 

nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-

environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nařízení vlády 76/2013 Sb., přijaté 20. března 2013, mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o 

stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního 

porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů. 

Obě nařízení nabývají účinnosti 1. dubna 2013. 

Sbírka zákonů ČR, 35, 26. března 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akce typu Dny s Lesy ČR a aktivity lesní pedagogiky  

získávají stále větší množství příznivců 

Lesy ČR v roce 2012: 827 akcí pro více 
než 98 tisíc lidí 

 
V mezidobí pouhého jednoho roku stoupl počet návštěvníků akcí LČR o 18 tisíc 

 
Hradec Králové, 25. března 2013 - Lesy ČR pořádají pro veřejnost pravidelně celou řadu 

zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří 

již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR.  V jejich rámci podnik organizuje soutěže a 

poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech 

České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným 

prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako 

spoluorganizátor nebo účastník.  

 

Lesy ČR se zároveň věnují intenzivně aktivitám v oblasti tzv. lesní pedagogiky, která 

představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním 

 13

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


 
 

pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou 

prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se 

účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k 

přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. 

V roce 2012 Lesy ČR celostátně uspořádaly 827 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku, 

z toho šlo o 110 Dnů s Lesy ČR a 717 dalších osvětových akcí. Ve srovnání s rokem 

předchozím počet Lesy ČR pořádaných akcí pro veřejnost stoupl o 67. Celkem se událostí 

zúčastnilo více než 98 tisíc návštěvníků, dětí i dospělých, jejich počet se oproti roku 2011 

zvýšil o více než 18 tisíc. Pracovníci Lesů ČR věnovali v roce 2012 práci v rámci osvětových 

akcí pro veřejnost 5356 hodin, což je o 1196 hodin více než v roce 2011. „Růst oblíbenosti 

Lesy ČR pořádaných akcí mezi širokou veřejností a školami stejně jako průběžně narůstající 

počet lesních pedagogů u našeho podniku je potěšující a zároveň zavazující. Jsme připraveni 

osvětové, populárně naučné akce pro veřejnost včetně aktivit lesní pedagogiky dále rozvíjet,“ 

poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený v současnosti též řízením 

LČR. 

Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají hlavně 

vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty 

nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy. Se zájmem o lesní pedagogiku vzrůstá i 

počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá 

dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má 

státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních pedagogů. Ve srovnání se stejným datem před 

rokem se počet lesních pedagogů u LČR zvýšil o 32.  

 

Mezi letošní plánované významné události typu Den s Lesy ČR lze zařadit například 

následující akce: 

 

► Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů ČR 2013 – akce proběhne ve dnech 13. – 14. 

července 2013, podílejí se na ní lesní správy Lesů ČR Jeseník, Město Albrechtice a Karlovice. 

V roce 2012 se události zúčastnilo 13 tisíc lidí. 

 

► 3. ročník Oslav lesa na Floře - 11. – 12. října 2013 v Olomouci. První den je věnován 

pozvaným školám, druhý pak veřejnosti. Celkem se oslav loni   zúčastnilo 3350 lidí. Oslavy 
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lesa na Floře pořádají Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk ve spolupráci s Lesy města 

Olomouce, VLS, s.p., Olomouckým krajem a SLŠ Hranice. 

 

►.Den s Lesy ČR v Oboře Žleby - 27. dubna 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa 

Nasavrky 

 

► Den Českého lesa - 14. září 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa Přimda  

 

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí LČR, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Starostové z Posázaví jednali o rozvoji 
regionu v letech 2014–2020 

 
Vytvoření co nejlepší a nejobsáhlejší Strategie regionu Posázaví a certifikace Místní akční 

skupiny Posázaví (MAS) patří mezi hlavní úkoly společnosti Posázaví o.p.s. v nadcházejícím 

období. Kvalitní strategie i certifikace jsou podmínkou úspěchu v soutěži o finanční 

prostředky z Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů na období 2014–

2020. Harmonogram a obsah strategie byly jedním z bodů programu Shromáždění starostů, 

které se uskutečnilo 19. března v Benešově. 

 

„Je důležité, abychom měli strategii připravenou do konce letošního roku, abychom se s ní 

mohli ucházet o dotace hned v prvním kole soutěže. Je přitom nutné, aby na ní spolupracoval 

celý region napříč všemi sektory,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka 

Zemanová. Neméně důležitá je podle ní také certifikace MAS. „Každá MAS, která chce být 

příjemcem dotací, musí splnit určitá kritéria, mimo jiné musí být otevřená a transparentní. 

Podmínky certifikace by mělo do konce června stanovit ministerstvo zemědělství, ucházet o 

ni bychom se měli v září,“ dodala Bohunka Zemanová. 

 

K posílení transparentnosti by mělo přispět také rozšíření dozorčí rady společnosti Posázaví 

o.p.s., o kterém rozhodlo Shromáždění starostů. Jejími členy zvolilo starostu obce Ratměřice 

Viktora Lišku a starostu obce Struhařov Libora Matouška. „V dozorčí radě máme nově šest 

lidí, doteď byli tři, a to jeden z veřejného sektoru, jeden ze soukromého a jeden 

z neziskového. Teď budou mít všechny sektory po dvou zástupcích. Chceme být více otevření 
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a snažíme se o to, aby se co nejvíc informací od nás dostalo mezi různé skupiny lidí,“ 

poznamenala Bohunka Zemanová. 

 

Shromáždění starostů také zvolilo předsedkyní Shromáždění starostů starostku Hvězdonic 

Alexandru Baňařovou, kterou tím zároveň potvrdilo ve funkci členky správní rady Posázaví 

o.p.s. Místopředsedou Shromáždění byl zvolen starosta obce Teplýšovice Josef Škvor, který 

nahradí ve správní radě Luďka Jeništu, který odstoupil pro svou časovou zaneprázdněnost. 

Kandidáty na členství ve správní radě dosud nominovalo Plénum regionu Posázaví, podle 

nového statutu je nominují právě zástupci veřejné správy. 

 

Bohunka Zemanová přítomné také informovala o tom, že pokud region uzná za potřebné a 

výhodné mít zde společnost Posázaví o.p.s., která v regionu a pro region funguje, bude nutné 

vytvořit nový systém jejího financování. V současnosti platí členové MAS předem stanovený 

příspěvek podle uzavřené partnerské smlouvy, v budoucnu by to mohlo být například podle 

počtu obyvatel. 

   

Společnost Posázaví o.p.s. koordinuje činnost MAS Posázaví, která je v regionu 

administrátorem Strategického plánu Leader. V letech 2008–2013 z něj rozdělila mezi 

žadatele dohromady 87,8 milionu korun. Vybudovala se z nich nová hřiště a vesnická muzea, 

opravily kapličky a hasičské zbrojnice, postavily naučné stezky i turistické ubytovny.  

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Státní pozemkový úřad a Lesy ČR v rámci procesu tzv. církevních restitucí efektivně 
spolupracují 

Veškeré nutné zeměměřičské činnosti budou 
zajišťovány jednotně jak pro Lesy ČR, tak 

pro Státní pozemkový úřad 
(20. 3. 2013) 
V zájmu co nejracionálnějšího vynakládání finančních prostředků při aplikaci zákona  
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen 
„zákon o majetkovém vyrovnání“) se Lesy ČR (LČR) a Státní pozemkový úřad (SPÚ) 
domluvily na tom, že veškeré nutné zeměměřičské činnosti související s podanými výzvami k 
vydání  
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tzv. původního zemědělského majetku registrovaných církví a náboženských společností v 
souladu s výše uvedeným zákonem o majetkovém vyrovnání zajistí pro LČR bezúplatně SPÚ. 
Půjde zejména o vyhotovení příslušných geometrických plánů a dokumentace o vytyčení 
hranic pozemků, které budou podle předpokladů LČR předmětem vydání oprávněným 
osobám. Vyhotovování geometrických plánů bude Státní pozemkový úřad pro Lesy České 
republiky provádět z důvodu sjednocení systému a podmínek při vykonávání výše uvedených 
operací. Toto opatření doporučilo Ministerstvo zemědělství.  
 
„Vycházíme z předmětných pasáží zákona o majetkovém vyrovnání, které stanoví, že nezbytné 
náklady související mimo jiné i s vytyčením a zaměřením pozemků a vypracování 
geometrického plánu hradí stát, a to v případě zemědělských nemovitostí prostřednictvím 
pozemkových úřadů. Příslušným pozemkovým úřadem je právě SPÚ,“ uvádí na vysvětlenou 
ústřední ředitel SPÚ Petr Šťovíček.  
 
„Oceňujeme vstřícnou atmosféru, která domluvě mezi SPÚ a LČR předcházela. Shoda obou 
výše uvedených subjektů, které vůči církvím a náboženským společnostem vystupují z pohledu 
zákona o majetkovém vyrovnání v pozici povinné osoby na tak důležité otázce, jakou 
vyhotovování geometrických plánů je, potvrzuje, že i v rámci tak náročné agendy, jakou 
církevní restituce představují, je možno nalézt shodu a efektivně spolupracovat. Naše 
vzájemná domluva zajistí hospodárné vynakládání veřejných prostředků v souvislosti s 
postupy, které zákon u tzv. povinných osob, kterými SPÚ i LČR jsou, předpokládá,“ podotýká 
ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.  
 
„Dojde současně ke sjednocení postupu při zajišťování provádění zeměměřičských činností 
tak, aby podané výzvy byly plynule vyřizovány a zároveň docházelo k plnění všech povinností 
stanovených pro povinné osoby zákonem,“ doplňuje Petr Šťovíček.  
 
SPÚ bude při zajišťování zeměměřičských činností pro LČR postupovat výhradně v souladu  
s požadavky LČR. Zajištění zeměměřičských činností v rozsahu dle konkrétních žádostí LČR 
ze strany SPÚ nemůže mít žádný vliv na stanovisko zaujaté SPÚ v následném správním řízení 
o schválení dohody o vydání nemovitosti uzavřené mezi LČR a oprávněnou osobou, které dle 
platného zákona vede SPÚ.  
 
K novému zaměření pozemků bude nutné přistoupit například v případech, kdy se podané 
výzvy budou týkat jen části původního pozemku, neboť další část již bude zastavěná a nebude 
ji možné podle zákona vydat. 
 
Mgr. Zbyněk Boublík 
Tiskový mluvčí Lesů ČR 
Tel.: +420 724 813 301 
E-mail: Boublik@lesycr.cz  
Mgr. Monika Machtová 

Tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu 
Tel.: 602 315 171, 296 164 491 

E-mail: m.machtova@spucr.cz  
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Lesy ČR zahajují proces výběrových řízení 
na pronájmy vlastních honiteb 

 
Hradec Králové, 8. března 2013 - V souvislosti s postupným koncem doby platnosti 

desetiletých nájemních smluv na pronájmy vlastních honiteb, jejichž držitelem je státní 

podnik Lesy ČR, zorganizuje podnik v souladu s požadavkem zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti výběrová řízení na nové nájemní smlouvy na dalších 10 let. Výběrová řízení se 

budou postupně týkat více než 600 honiteb. Se základními parametry výběrových řízení na 

pronájem vlastních honiteb Lesů ČR na další období byl s předstihem seznámen zakladatel 

podniku -  Ministerstvo zemědělství ČR i Dozorčí rada Lesů ČR.  

 

Dnes byla zahájena první část výběrových řízení na pronájem 126 honiteb, a to zveřejněním 

tohoto záměru na internetových stránkách Lesů ČR, na vývěskách organizačních jednotek 

Lesů ČR a též publikací záměru inzercí v denním tisku. Další části výběrových řízení budou 

postupně navazovat v po sobě jdoucích, přibližně čtrnáctidenních cyklech dle termínů konců 

platnosti jednotlivých dosavadních nájemních smluv. Lhůta pro podání nabídek bude činit 15 

kalendářních dnů od vyhlášení výběrového řízení. 

 

„Uvědomujeme si důležitost daného tématu i velký zájem, především z řad zájemců o honitby, 

ale i odborné veřejnosti, s jakým bude celý průběh výběrových řízení sledován. Přípravě 

podmínek i přípravě průběhu výběrových řízení jsme proto věnovali maximální pozornost s 

cílem, aby byl celý proces otevřený a transparentní.  Při přípravě výběrových řízení se Lesy 

ČR musely povinně řídit předmětnými platnými právními předpisy České republiky, především 

příslušnými ustanoveními zákona o myslivosti. Výběrová řízení budou přístupná pro všechny 

subjekty splňující zákonné požadavky na nájemce honiteb. Budou tak splněny všechny 

náležitosti transparentnosti a otevřenosti výběrového řízení,“ podotýká Pavel Indra, pověřený 

řízením úseku výrobně technického ředitele Lesů ČR.  

 

Podklady pro výběrová řízení 

 

Výběrová řízení budou organizovat příslušná krajská ředitelství Lesů ČR, zájemci si budou 

moci vyzvednout detailní informace o jednotlivých honitbách na příslušných lesních správách 

a lesních závodech Lesů ČR, včetně podmínek výběrového řízení a vzoru nájemní smlouvy.  
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Hodnocení má jasná kritéria 

 

Hodnocení podaných nabídek budou provádět na příslušných krajských ředitelstvích 

jmenované odborné hodnotící komise, přičemž otevírání obálek se budou moci účastnit 

všichni zájemci, kteří podají nabídku, jakož i dosavadní nájemce - držitel opčního práva.  

 

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle následujících kritérií: 

 

■ záměr mysliveckého hospodaření s celkovou vahou tohoto kritéria 10 % 

■ nabízená výše nájmu s celkovou vahou tohoto kritéria 90 % 

Při stanovení vah hodnotících kritérií Lesy ČR zohlednily kontrolní závěr šetření Nejvyššího 

kontrolního úřadu, kdy Lesům ČR bylo doporučeno stanovit hodnotící kritéria tak, aby byl 

kladen větší důraz na nabídkovou cenu nájmu honitby.  

 

Zákon o myslivosti upravuje tak zvané opční právo 

 

V souladu se zněním § 33 odst. 3 platného zákona o myslivosti Lesy ČR v současné době 

hodnotí stávající nájemce honiteb za účelem ověření, zda mají či nemají nárok na přednostní, 

tzv. opční právo. Pokud dosavadní nájemce uplatní zájem o přednostní právo, bude s ním 

jednáno jako s prvním v pořadí podle podmínek stanovených pro výběrové řízení včetně 

povinnosti akceptace ve výběrovém řízení podané nejlepší nabídky. Přednostní právo 

dosavadnímu nájemci dle zákona o myslivosti nevznikne, pokud nájemce v průběhu uplynulé 

doby nájmu porušil nájemní smlouvu, nebo mu byla orgánem státní správy myslivosti uložena 

pokuta podle zákona o myslivosti. 

Dosavadní nájemci proto budou při vypsání výběrového řízení na příslušnou honitbu 

informováni, zda jim opční právo vzniklo, a současně jakým způsobem mají své právo 

uplatnit. 

 

Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,  
Rožmitálská 340 

Rožmitálská 340,262 72 Březnice 

tel. č. 318 682 961  

e-mail:skola@sbrez.cz,               stránky: www.sbrez.cz 

  

  

Nabídka kurzu 

 Vážený pane, vážená paní, 

                    

naše škola byla akreditována MZe ČR k realizaci 

  

Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. 

(rekvalifikační vzdělávací program) 

  

Obsah vzdělávací akce: 

Osnova kurzu je zpracována podle rámcové vzdělávací osnovy a časové dotace pro 

jednotlivé tématické celky. Obsah kurzu může být přizpůsoben požadavkům účastníků 

kurzu. 

  

Komu je kurz určen: 

Pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání ( nebo si své vzdělání chtějí 

rozšířit). Kurz je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání 

prostředků z fondů.  

  

  

Rozsah kurzu: 

Prezenční forma studia                         cca 120 h  

Samostudium, individuální konzultace   cca 75 h 

Zpracování projektu                            samostudium a konzultace mimo uvedený rozsah  

                                                                       hodin po dohodě s vedoucím projektu 

Praxe (uznává se výkon vlastní zemědělské činnosti) 105 h 
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Zahájení: bude ještě upřesněno, předpoklad je podzim 2013 podle zájmu 

uchazečů.   

Závazné přihlášky zašlete prosím co nejdříve! 

  

Místo:  VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice ( okres Příbram). 

Další informace na : www.sbrez.cz 

  

Kurzovné: 8000,-- Kč za 1 účastníka kurzu při počtu 5-10 účastníků, nad 10 účastníků 

se částka kurzovného snižuje. 

  

Materiální zabezpečení: 

Písemné materiály a CD v ceně kurzu, stravování a ubytování je možné zajistit 

v místě.             

  

  

V Březnici dne 11. 3. 2013                                         Ing. Marie Fiřtíková 

                                                                                     ředitelka školy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOŠ a SOŠ Březnice pořádala již popáté 
Kurz pro výkon obecných zemědělských 

činností 

  
     VOŠ Březnice a SOŠ Březnice ukončila v sobotu 2. března 2013 Kurz pro výkon 

obecných zemědělských činností, který byl tradičně určen pro zemědělce, kteří nemají 

potřebné vzdělání pro výkon své zemědělské činnosti. 

     Obsah vycházel ze schválených osnov projektu a byl zčásti i přizpůsoben požadavkům 

zemědělské praxe. 

     Trval včetně odborné praxe 300 hodin, z toho účastníci strávili ve škole 15 sobot 

po 8 hodinách, tedy celkem 120 hodin přednášek od podzimu 2012 do jara 2013.  

Na závěr všichni účastníci byli přezkoušeni před komisí a obhajovali svůj absolventský 

projekt. Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci i osvědčení pro výkon 

zemědělské činnosti, které je mj. potřebné pro získání některých zemědělských dotací a 

čerpání prostředků z fondů. Kurz byl přínosem i pro samotné učitele, kteří mohou vycházet 

ze získaných zkušeností z pěti konaných kurzů. 
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     Vyzýváme současně tedy další zájemce o tento kurz, aby se přihlásili co nejdříve na 

adrese školy. V případě dostatečného počtu zájemců bychom jej znovu otevřeli v říjnu 

2013.  

Rozsah zůstane stejný, tedy 120 hodin přednášek o sobotách, zbytek do celkových 300 

hodin bude tvořit samostudium a praxe na zemědělské farmě. 

Potřebné dokumentace, informace a telefonické kontakty včetně přihlášky naleznete již 

nyní na stránkách školy www.sbrez.cz .  

Budeme se všichni těšit na setkání s Vámi! 

  

                                                                                                 Ing. Ladislav Pivoňka 

                                                                                                  odborný garant kurzu 

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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