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Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: omezení

plochy monokultur či pomoc při kůrovcové kalamitě

Tisková zpráva – Finanční pomoc pro
vlastníky lesů a mimořádná opatření na
zvládání kůrovcové kalamity,
prodloužení doby lovu zvěře, investice
do boje se suchem, omezení plochy
monokultur či povinnost očipovat psy
jsou některé z novinek, které přináší
rok 2020 v resortu zemědělství. 

„Stejně jako v předchozích letech, i letos se
zaměříme na oblasti, které je třeba řešit v
souvislosti s klimatickou změnou, například
kůrovcovou kalamitu. Pro nestátní vlastníky
lesů jsme připravili 2,5 miliardy korun na
zalesnění a péči o lesy. Již teď je z nich
vyplaceno více než 980 milionů korun a
vyplácení stále pokračuje. Díky naší nové
vyhlášce mohou myslivci od ledna lovit
některé druhy zvěře více dní v roce. To
pomůže především oblastem, které zasáhla
kůrovcová kalamita, a které jsou osázené
novými stromky. Právě ty totiž spárkatá
zvěř okusuje a ničí.,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

Na zalesnění holin po kůrovcové kalamitě,
péči o les a zajištění pestré druhové skladby
dřevin v lesích nebo na ochranu před škůdci
dostanou vlastníci lesů až 2,5 mld. Kč.
Podávání žádostí začalo loni v listopadu a
skončí 28. února tohoto roku. Jde o první

fázi víceletého programu. Letos bude MZe
usilovat o získání prostředků za nahodilé
těžby dříví v roce 2019, vyhodnocení
budeme mít přibližně v dubnu. Žádat
budeme minimálně o 4 mld. Kč. 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/we
b/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_p
omoc-pro-vlastniky-lesu-postizenych.html. 

Od začátku tohoto roku také platí
prodloužení doby lovu některých druhů
spárkaté zvěře. Chceme tím zajistit možnost
regulovat narůstající počty zvěře, která
okusuje a ničí nové stromky vysazené v
oblastech po kůrovcové kalamitě. Jde o
možnost lovit více dní v případech, kdy to je
kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě
nezbytné. 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/we
b/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_o
bnovu-lesu-znicenych-kurovcem-zajisti-
i.html 

„I v tomto roce je hlavní prioritou zadržení
vody v krajině. I proto od letošního ledna
nebude možné pěstovat monokultury na
více než 30 hektarech souvislé plochy na
erozně ohrožených půdách, což zmírní erozi
půdy. Příští rok v tomto půjdeme ještě dál a
toto nařízení se bude týkat všech pozemků s
ornou půdou,“ řekl ministr Toman. 

Dochází ke zpřísnění požadavků na
hospodaření, které musí zemědělci
dodržovat, aby měli nárok na některé hlavní
dotace. Toto opatření napomůže zlepšit stav
krajiny a její schopnost zadržovat vodu. Od
dalšího roku to bude platit na veškeré orné
půdě. 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/we
b/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_
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ministerstvo-zemedelstvi-omezi-
velikost.html
a http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-ser
vis/tiskove-zpravy/x2019_ceska-pole-se-
zasadne-zmeni-podle-novych.html 

Novinky čekají také chovatele psů. Od 1.
ledna 2020 musí být každý pes označen
mikročipem, jinak nebude mít platné
očkování proti vzteklině. Povinné označení
do budoucna usnadní identifikaci a kontrolu
dodržování podmínek v chovu. O
podrobnostech kolem státního centrálního
registru psů se zatím jedná, jeho zavedení
se očekává v roce 2022. 

Více informací zde: https://www.svscr.cz/svs
-znovu-upozornuje-chovatele-na-povinnost-
cipovat-sve-psy-do-konce-roku/ 

V roce 2020 se i nadále budeme soustředit
na vyjednávání podmínek nové SZP. Našimi
prioritami jsou jednodušší pravidla,
dostatečně silný rozpočet – na úrovni
současného programovacího období,
dobrovolné zastropování, redistributivní
platba, digitalizace a precizní zemědělství.
Bude nutné také dojednat přechodné období
na dva roky – kratší doba není reálná. V
letošním roce chceme také dokončit úpravu
několika důležitých zákonů. Jsou to
například: myslivecký zákon, zákon o
potravinách, zákon o vodách, zákon na
ochranu zvířat proti týrání, ústavní zákon o
ochraně vody, novela zákona o významné
tržní síle a novela zákona o oběhu osiva a
sadby. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Státní veterinární správa upozorňuje na vysoké riziko

zavlečení ptačí chřipky z Polska

Tisková zpráva – Státní veterinární
správa (SVS) v souvislosti s aktuálními
zprávami o výskytu vysoce patogenní
aviární influenzy (ptačí chřipky) v
sousedním Polsku upozorňuje na
zvýšené riziko zavlečení nákazy do
chovů drůbeže. Obranou před možným
zavlečením nákazy do chovů drůbeže je
především důsledné dodržování pravidel
biologické bezpečnosti. SVS v reakci na
vývoj nákazové situace zintenzivňuje
dozor. 

„Situace si žádá zvýšenou opatrnost.
Upozorňujeme proto chovatele na nutnost
dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a
především zamezit kontaktu volně žijících
ptáků s drůbeží, s krmivem a s napájecí
vodou, zasíťovat nebo zastřešit výběhy a
krmení předkládat pod přístřešek,“ uvedl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

„Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné
sledovat zdravotní stav chované drůbeže a
vše podezřelé jako jsou úhyny, snížení
příjmu potravy či pokles snášky neprodleně
nahlásit místně příslušné krajské
veterinární správě nebo soukromému
veterinárnímu lékaři,“ řekl ústřední ředitel
SVS Zbyněk Semerád. 

Prevence zavlečení nákazy do chovu
drůbeže spočívá zejména v ochraně drůbeže
před kontaktem s volně žijícími ptáky
(zasíťování oken, větracích otvorů,
zasíťování, zastřešení nebo úplné omezení
výběhů). Důležité je, aby voda a krmivo
nebylo kontaminováno trusem volně žijících
ptáků a bylo drůbeži podáváno uvnitř
zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo
dosah volně žijícího ptactva. Další opatření
spočívají v zákazu vstupu nepovolaných
osob do hal, dodržování zoohygienických
zásad v chovu, jednorázovém naskladňování
a vyskladňování turnusů, aktivace
dezinfekčních rohoží před vstupy do
jednotlivých hal a vjezdů na farmu. Dále je
důležité vést řádnou evidenci o chovu
drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární
zákroky), aby v případě zvýšeného úhynu
drůbeže, snížené užitkovosti, nebo jiných
příznaků hromadného onemocnění mohla
být neprodleně informována místně
příslušná krajská veterinární správa, která
zajistí přijetí účinných ochranných opatření.
SVS dnes odpoledne odeslala dopis
informující o nákazové situaci v Polsku a
nutnosti dodržovat preventivní opatření
zainteresovaným chovatelským
organizacím. 

SVS připomíná, že komerční chovy drůbeže
mají zákonnou povinnost hlásit následující
změny zdravotního stavu: pokles v příjmu
potravy a vody o více než 20 %, pokles v
produkci vajec o více než 5 % po dobu delší
než 2 dny a zvýšenou úmrtnost vyšší než 3
% týdně. Aktuální nákazovou situaci v
Evropě i v ČR a informační letáky pro
veřejnost s chovatele je možné nalézt na
webu SVS. 

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se v
ČR objevila začátkem roku 2017. Na území
ČR bylo tehdy postupně vyhlášeno 39
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ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže.
Virus byl ve stejném období potvrzen také u
51 volně žijících ptáků ve 13 krajích.
Poslední ohnisko v malochovu drůbeže na
Karlovarsku bylo vyhlášeno 22. března
2017. Od tohoto data již k žádnému novému
potvrzení nákazy v chovu nedošlo a ČR je
opět oficiálně prostá ptačí chřipky. 

E: mluvci@svscr.cz 

T: +420 227 010 705 

M: +420 778 757 439 

www.svscr.cz 
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Ministr zemědělství: Kvůli suchu začínáme propojovat

české vodovody

Tisková zpráva – Na rekonstrukci
páteřních vodovodů a propojování
vodovodních soustav bude vynaloženo v
příštích dvou letech bezmála půl
miliardy korun. Pro vlastníky
vodárenské infrastruktury vytvoří
Ministerstvo zemědělství (MZe)
samostatný dotační program, pomocí
kterého na peníze dosáhnou.
Informoval o tom ministr zemědělství
Miroslav Toman s tím, že v dalších
letech bude MZe materiál aktualizovat s
ohledem na přípravu dalších projektů a
možnosti státního rozpočtu. 

„Propojení vodárenských soustav a
rekonstrukce páteřních vodovodů má svůj
smysl v tom, že umožňuje v kritických
situacích, tedy například v suchých
obdobích, distribuovat pitnou vodu do míst,
kde jí je momentální nedostatek. V České
republice se sucho totiž projevuje místně, to
znamená, že typickým problémem v suchém
období je nedostatek vody v konkrétním
území. Propojené vodárenské soustavy
umožní tento krátkodobý výpadek nahradit
vodou z jiného regionu. Pro ČSSD je tato
problematika klíčovým tématem vládní
agendy,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman (za ČSSD). 

Vlastníci vodovodní infrastruktury mají dnes
připravených sedm takových akcí v celkové
hodnotě zhruba 700 milionů korun. Tyto
konkrétní projekty mají platné stavební
povolení, nebo u nich běží stavební řízení, a
proto je možné je dokončit v následujících
dvou letech. Všechny tyto projekty jsou v
souladu s vládní Koncepcí ochrany před
následky sucha pro území ČR. Již před
dvěma lety se vlastníci klíčových
vodovodních přivaděčů v ČR sdružili do
Asociace vlastníků páteřní vodárenské
infrastruktury. „Naší snahou byla
sumarizace potřeb a klíčových investic do
strategických vodárenských přivaděčů,
které v ČR zásobují miliony lidí a stát by při
jejich obnově měl sehrát klíčovou roli,“
doplnil starosta Náchoda a jeden z
iniciátorů založení asociace Jan Birke
(ČSSD). 

„Tato opatření jsou však nákladná a ne vždy
je jejich realizace v zájmu všech vlastníků
páteřní vodárenské infrastruktury. Mnohdy
totiž budou fungovat jako záložní, tedy
pouze pro kritické situace či pro některá
období v roce, jejich údržbu a obnovu však
bude nutné zajišťovat stále. Pokud by je
tedy měli vlastníci realizovat bez státní
podpory, může být v některých případech
důsledkem i tlak na zvýšení ceny vody pro
spotřebitele," řekl ministr Toman. 

MZe proto navrhlo vládě dotační program
na tyto akce s tím, že předpokládaná výše
dotace je do maximální výše 70 % celkové
ceny. 

„Předpokládáme, že dotační program bude
v tomto smyslu pokračovat tak, jak budou
přibývat připravené akce, které budou v
souladu s vládní koncepcí ochrany proti
suchu," uvedl ministr Miroslav Toman. 
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Dotační program pro prvních sedm
investičních akcí je začátkem realizace celé
skupiny dalších opatření, která vyplynula z
ministerské revize funkčnosti stávajících
propojení a zjištění potenciálních možností
dalších propojení vodárenských soustav. Z
této revize mimo jiné vyplývá, že v příštích
letech bude takto nutné investovat zhruba
20 miliard korun. 

Které stavby jsou pro dotaci připraveny 

investor 

akce 

Investice 

(mil Kč) 

Dopad na obyvatelstvo 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Rekonstrukce přivaděče – LT133007 VDJ
Michalovice – AŠ Libochovany 

134 

100.000 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 

Vodárenská soustava východní Čechy –
rekonstrukce (obnova) úpravny vody Hradec
Králové 

50 

140.000 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s. 

Posílení kapacity východočeské vodárenské
soustavy – 1. etapa 

170 

300.000 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 

Skupinový vodovod Holicko 

50 

40.000 

Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 

Rekonstrukce přivaděče – VSVČ (úsek
Podlažice - Mikulovice) 

135 

300.000 

Vodárny Kladno-Mělník a.s. 

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky 

81 

200.000 

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
a svazků obcí 

VOV lokalita Drásov – 1. etapa 

80 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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S městy shodu najdeme, první výsledky jednání jsou

na světě

S velkými městy, která kritizují stavební
zákon, se MMR dohodne. Kritika plyne
mnohdy z nepochopení a různých
pohledů na komplexní problematiku
povolování staveb. Dnešní schůzka s
představiteli velkých měst potvrdila, že
kompromisy u jednoho stolu lze rychle
nalézt. 

Názor velkých měst na rekodifikaci je pro
Ministerstvo pro místní rozvoj prioritní,
protože reprezentují více než pětinu
obyvatel ČR a současný stav stavební
legislativy, který podvazuje ekonomický
rozvoj, tak dopadá především na ně. „Jsme
rádi, že si největší města uvědomují nutnost
zásadních změn stavebního zákona. Ta je
totiž nezbytná pro jejich další rozvoj.
Podařilo se nám vyjasnit si některé
neodůvodněné obavy samosprávy ze ztráty
svého vlivu nad tím, co se v jejich katastru
postaví. Některé paragrafy zákona během
připomínkového řízení upravíme tak, aby
byla role měst a obcí ještě více posílena,“
uvedla náměstkyně ministerstva pro místní
rozvoj Marcela Pavlová. 

Zástupci měst souhlasí s tím, aby v
povolovacím řízení do budoucna uplatňovali
práva v postavení účastníka řízení. Obec by
podle dohody měla mít nově možnost

vydávat předběžnou informaci k záměru
stavebníka, což by přispělo i k zrychlení
povolování. Obce by také měly být v
budoucnu informovány cestou „hlídacího
psa“, (který bude součástí digitalizace
stavebního řízení), o zahájení povolovacího
řízení, aby mohly začít hned sledovat
dokumentaci.
Zástupci měst dále diskutovali o tom, jak
bude zákon upravovat územní plánování. K
této problematice se pracovní skupina
ministerstva s představiteli Prahy, Brna,
Ostravy, Liberce a Plzně ještě sejdou. „Obce
mají mít samozřejmě v území vliv. Nikoli ale
nezákonným působením starostů na
stavební úřady, jak se dnes děje. Těší mě, že
se s velkými městy shodujeme, že tento vliv
má být zajištěn prostřednictvím účastníka
řízení a v územním plánování, jak je obvyklé
na západě,“ dodala Marcela Pavlová. Tak
budou moci obce uzavírat s investory
smlouvy o spolupráci bez obav z tzv.
systémové podjatosti. 

Náměstkyně Pavlová zároveň informovala
představitele měst o tom, že ministerstvo po
dohodě s premiérem prodloužilo lhůtu pro
vypořádání připomínek na tři měsíce. Na
připomínkách začali úředníci ministerstva
intenzívně pracovat již v průběhu Vánoc.
„Připomínky nyní dále vyhodnocujeme a
sčítáme. Vzhledem k tomu, že jde o
revoluční změnu, očekáváme, že celkově
jich budou tisíce, nicméně velká část z nich
se bude týkat vzniku nezávislé soustavy
stavebních úřadů,“ dodala Pavlová. To je ale
podstata celého zákona, která vychází z
věcného záměru prodiskutovaného již v
červnu. „Je třeba si narovinu říci, že bez
toho, aby tato nezávislá soustava vznikla,
ztrácí nový zákon smysl a ke zrychlení
stavebního řízení nedojde,“ poznamenala.
Nepodaří se totiž začlenit do stavebních
úřadů dotčené orgány a občan, který chce
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stavět, bude muset i nadále obíhat více než
40 různých ú řadů a žadonit tam o razítka. 

Navržené paragrafované znění zákona ale
není dogma. MMR bude trpělivě hledat
shodu nebo kompromis tak, aby se podařilo
dosáhnout toho, že občan dostane jedno
razítko od jedno úřadu a jeho stavba bude
povolena během jednoho roku. Důležitá jsou
samozřejmě i menší sídla, které z pohledu
stavebního práva tíží jiné problémy než
velká města. Ministryně proto již příští
týden pokračuje v již započatém roadshow
po krajích, kde chce představitelům
samospráv návrh rekodifikace podrobně
představit a diskutovat s nimi o jejich
připomínkách a potřebách. 
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ČR více ochrání své přírodní bohatství, vláda dnes

schválila tzv. antiinvazní novelu zákona o přírodě a

krajině a dalších předpisů

ČR více ochrání své přírodní bohatství,
vláda dnes schválila tzv. antiinvazní
novelu zákona o přírodě a krajině a
dalších předpisů
Novela zákona o ochraně přírody a
krajiny na základě evropské legislativy
nově specifikuje, jakým způsobem bude
stát bojovat s invazními nepůvodními
druhy rostlin a živočichů. Ty jsou totiž
rizikem pro naše přírodní bohatství,
způsobují citelné hospodářské škody a v
některých případech ohrožují i lidské
zdraví. Na přípravě novely zákona MŽP
intenzivně po dva roky spolupracovalo s
Ministerstvem zemědělství a jím
řízenými organizacemi (Státní
veterinární správa, Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský aj.) a s
hospodáři v krajině (myslivci, rybáři,
lesníci, zahrádkáři), kteří se s invazními
druhy setkávají v praxi. 

Vláda dnes schválila návrh „Zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s
implementací právních předpisů Evropské
unie v oblasti invazních nepůvodních
druhů“, kterým se mění zákon o ochraně
přírody a krajiny a několik dalších předpisů
a zajišťuje tzv. adaptaci právního řádu
České republiky ve vztahu ke dvěma

právním předpisům Evropské unie z oblasti
ochrany přírody, a to nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování
a šíření invazních nepůvodních druhů 1 a již
starší nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o
používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře. 

"Ačkoliv jsou obě nařízení pro státy EU
přímo použitelná, účelem předložení návrhu
zákona je zejména stanovení
kompetenčních, procesních a sankčních
postupů, to znamená, že bylo nezbytné
provést některé úpravy našich dosavadních
zákonů, které postup dle nařízení zohlední a
umožní - ať již z procesního hlediska, včetně
určení kompetencí, tak z hlediska
praktického provádění,” vysvětluje ministr
životního prostředí Richard Brabec. 

Obrana před invazními druhy 

Předkládaný návrh právní úpravy přispěje v
ČR k prevenci zavlékání či vysazování
invazních nepůvodních druhů do přírody a
krajiny a zajištění regulace a zmírnění
nepříznivých dopadů invazních nepůvodních
druhů rostlin a živočichů na biologickou
rozmanitost a související ekosystémové
služby. 

“V praxi půjde o to co nejrychleji odstranit
nově zjištěný výskyt invazních nepůvodních
druhů a v případě již značně rozšířených
invazních nepůvodních druhů zajistit
regulaci tak, aby nedocházelo k jejich
dalšímu šíření. Vzhledem k tomu, že
konkrétní postup se u každého z invazních
druhů liší jak z hlediska použitých metod či
intenzity zásahů, a to v závislosti na míře
rizik, dopadů a šíření jednotlivých druhů,
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nestanovuje novela konkrétní podobu
„managementových“ opatření, ale upravuje
procesní postupy a případně odstraňuje
některé překážky, které by naplňování
požadavků na regulaci invazních
nepůvodních druhů bránily. Novela pak
navrhuje i pravidla, postup vzniku a
projednávání tzv. zásad regulace. Ty budou
vytvářeny pro jednotlivé invazní nepůvodní
druhy (nebo jejich skupiny, pokud jsou jejich
vlastnosti a dopady obdobné) a budou
následně specifikovány a naplňovány na
regionální úrovni, v rámci jednotlivých
krajů,” doplňuje ministr životního prostředí
Brabec. 

Adaptace obou evropských nařízení přináší
novou agendu, která bude vyžadovat na
centrální úrovni (MŽP) komunikaci s EU ve
vazbě na povinný reporting, projednávání
případů přeshraničních dopadů aj., dále
zajištění zpracování odborných analýz a
podkladů (příprava zásad regulace
invazních nepůvodních druhů a akčního
plánu zaměřeného na způsoby jejich šíření).
Na straně orgánů ochrany přírody (krajské
úřady, AOPK ČR, správy národních parků a
újezdní úřady) a dalších dotčených orgánů
státní správy (zejména v oblasti lesního
hospodářství, myslivosti a rybářství) bude
potřebná spolupráce při vydávání
případných povolení podle nařízení a k tomu
také přiměřená kontrola (ČIŽP, KVS,
ÚKZÚZ, Celní správa). 

Příklady konkrétních opatření 

Při praktickém provádění opatření k
regulaci invazních nepůvodních druhů
předpokládá novela zapojení vlastníků
pozemků a dalších oprávněných osob v
rozsahu běžné péče o pozemky (tj. je-li
kupříkladu na pozemku bolševník velkolepý,
předpokládá se, že jej vlastník v rámci
běžné údržby bude kosit spolu s ostatní
vegetaci). Pokud je ale invazní druh již příliš
rozšířený, a to historicky nebo jde o činnosti
nad rámec běžné péče, počítá se s podporou

realizace formou dohod s vlastníky či
uživateli pozemků a aktivní účastí orgánů
ochrany přírody. 

Samotné metody regulace se budou lišit
podle jednotlivých druhů, místní situace a
intenzity, s níž je potřebné je na daném
místě regulovat. U rostlin půjde zejména o
využití mechanických metod jako je kosení
či vytrhávání. U živočichů bude samozřejmě
záviset na tom, o jakou skupinu se jedná, tj.
jiný postup bude potřebné volit u vodních
organismů a jiný u suchozemských, jiný u
hmyzu aj. bezobratlých a jiný u ptáků či
savců. V zásadě však téměř vždy půjde o
kombinaci extenzivního odchytu či odlovu,
který by snižoval růst populací s cílenými
opatřeními v místech, kde hrozí největší
rizika (kupříkladu cílený odchyt či odlov
mývalů severních v místech, kde by
ohrožovali hnízdní kolonií ptáků nebo jiné
druhy). Konkrétní podoba opatření bude
součástí zmíněných zásad regulace
jednotlivých druhů, které budou
projednávány po nabytí účinnosti novely a
veřejnost bude mít možnost se k navrženým
opatřením vyjádřit. 

„V rozsahu běžné péče o pozemky by se měl
na regulaci invazních druhů podílet vlastník
nebo uživatel pozemku. To znamená, když
někdo má na pozemku bolševník, měl by ho
při sečení zlikvidovat,“ vysvětluje ředitel
odboru druhové ochrany Ministerstva
životního prostředí Jan Šíma. Pokud se mu
odstranění plevele nedaří, nebo z nějakého
důvodu to udělat nemůže, má možnost
domluvit se s příslušným orgánem ochrany
přírody, který mu může s likvidací pomoci, a
i na ni finančně přispět. Pokuty se v tomto
případě vlastník pozemku bát nemusí.
„Jestliže ale člověk nekoná a ani se na
ničem nedohodne, bude podle našeho
návrhu moci orgán ochrany přírody provést
opatření sám tak, aby nedocházelo k tomu,
že se invazní druhy budou nadále z takových
pozemků šířit do okolí a ohrožovat nejen
okolní přírodu, ale hatit také úsilí okolních
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vlastníků pozemků,“ upozorňuje ředitel
Šíma. Pokuty naopak hrozí za aktivní šíření
a porušování dalších zákazů stanovených
evropským nařízením. Za vysazování
invazního nepůvodního druhu a další
přestupky hrozí sankce obvyklé v rámci
zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy
jednotlivci sankce ve výši do sta tisíc korun.
Právnická osoba, tedy například
zahradnická firma, která by nebezpečnou
rostlinu prodávala nebo do Česka dovážela,
za to zaplatí až dva miliony korun. 

Opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci
invazních nepůvodních druhů budou
předmětem podpory. V současnosti je
dotační podpora opatření k regulaci
invazních nepůvodních druhů začleněna do
Operačního programu Životní prostředí a
opatření k omezování dopadů invazních
nepůvodních druhů jsou také v různé míře
součástí národních programů MŽP nebo
podmínek podpor stanovených v rámci
Společné zemědělské politiky. Shodné
zaměření podpor se předpokládá i v
nadcházejícím programovém období po roce
2020, přičemž jejich podmínky budou
nastaveny tak, aby umožnily realizaci těchto
opatření v kompetenci krajských úřadů
(včetně oblasti zvýšených personálních
nákladů). 

Vláda dnes schválila ještě další materiál,
který pomůže ochraně biologické
rozmanitosti ČR - MŽP, a to Národní
strategii řešení nelegálního zabíjení a otrav
volně žijících živočichů v České republice
2020–2030. 

Poznámky: 

1 Invazní nepůvodní druh je definován jako
takový nepůvodní druh, u něhož bylo
zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo
šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a
související ekosystémové služby nebo na ně
má nepříznivý dopad. 

V návaznosti na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 vznikl
tzv. unijní seznam invazních nepůvodních
druhů, tedy nepůvodních druhů s
významnými nepříznivými dopady na
přírodu v Evropské unii (aktuálně je na
základě prováděcích nařízení Komise na něj
zařazeno 30 druhů živočichů a 36 druhů
rostlin). Pro více informací unijní seznam na
webu spravovaném AOPK ČR a web
Evropské Komise věnovaný invazním
druhům. 

Foto: SNP Podyjí, P. Lazárek 

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz 
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Nominujte nové Blanické rytíře

Do 6. března 2020 zasílejte nominace
na Blanické rytíře. Nominovat můžete
fyzické osoby, které se významně
zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví Podblanicka.
Ocenění převezmou titul Blanického
rytíře 10. dubna 2020 ve 13.00 hodin v
obřadním sále vlašimského zámku. 

Nominována může být fyzická (nikoli tedy
právnická) osoba, která se významně
zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví Podblanicka. A to za
mimořádný čin v uplynulém roce (popř.
dokončený v uplynulém roce) nebo za
celoživotní dílo (ve výjimečných případech
může být ocenění uděleno i in memoriam).
Nominaci může podat kdokoli, tedy
jednotlivý občan, obec či zájmový spolek
písemně na adresu: Podblanické
ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim (vlasim@csop.cz). Nominace
musí obsahovat titul, jméno a příjmení
kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění
nominace a jeho kontaktní adresu, popř.
telefon. Nominaci je třeba podat písemně s
podpisem a kontaktem na navrhující osobu
nebo organizaci. 

Od počátku vyhlašování v roce 1999
obdrželo ocenění neziskových organizací již
šedesát dva osobností, o kterých se více
podrobností dozvíte zde:

www.blanickyrytir.cz. 

Autor: Jiří Pavelka
Kategorie: Tiskové zprávy 
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Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního

zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve

projednat s jednotlivými poslaneckými kluby

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství s odborníky zpracovalo
návrh ústavního zákona na ochranu
vody, který bude po zapracování
finálních připomínek předložen
parlamentním frakcím k podání
poslaneckého návrhu do legislativního
procesu. Uvedl to ministr zemědělství
Miroslav Toman na dnešním, již
čtvrtém, setkání u kulatého stolu s
právními experty, zástupci ministerstev,
politických stran a odborníky na
problematiku vody a ochrany životního
prostředí. Na předchozím jednání je
ministr požádal o zaslání připomínek k
návrhu ústavního zákona. 

„Obdrželi jsme mnoho cenných podnětů a
návrhů, které přispěly ke zkvalitnění
finálního textu. Většinu připomínek jsme
zapracovali do textu zákona i do příslušné
důvodové zprávy. Ta obsahuje řadu
konkrétních údajů, odborných prognóz i
výstupů z výzkumných ústavů. Vyplývá z
nich, že nový ústavní zákon, a vůbec změna
přístupu k vodě, je nejen žádoucí, ale i
nutná. Naším záměrem je udělit ústavním
zákonem jasnou prioritu veřejného zájmu
zajištění dostatku pitné vody a
vodárenských zdrojů,“ řekl ministr

zemědělství Miroslav Toman. Dodal také, že
po zapracování posledních připomínek je
připraven zahájit konzultace k návrhu
zákona s jednotlivými poslaneckými kluby. 

Již na předchozím kulatém stole bylo
řečeno, že návrh ústavního zákona bude
předložen jako poslanecký návrh právě na
základě širokého konsenzu vzešlého z
těchto setkání a po zapracování připomínek
jednotlivých účastníků. Zapracovány tak
budou i připomínky odborníků na ústavní
právo z dnešního jednání. Lhůta pro dodání
veškerých připomínek je do 31. ledna,
následně připravíme i návrhy na změny v
souvisejících zákonech. Poté bude zákon
připraven na předložení do legislativního
procesu. 

Návrh zákona má v současnosti devět
článků, ve kterých se navrhuje především: 

Voda jako drahocenný a nenahraditelný
přírodní zdroj požívá nejvyšší ochrany ve
veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné
zásobování obyvatel pitnou vodou. Tento
veřejný zájem je nadřazen všem ostatním
veřejným zájmům, neboť voda je základní
podmínkou života. 

Každý má právo na užívání pitné vody pro
zajištění základních životních potřeb z
veřejně dostupných vodních zdrojů za
sociálně přijatelných podmínek. 

Úkolem státu a územních samosprávných
celků je ochrana strategicky významných
vodních zdrojů za účelem zajištění trvalého
přístupu každého k pitné vodě. 

Nakládání se zdroji pitné vody určené pro
hromadné zásobování obyvatel zabezpečují
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výhradně stát, územní samosprávné celky
nebo jimi zřízené a ovládané osoby. 

Vodárenské zdroje ve vlastnictví státu nebo
územních samosprávných celků nelze zcizit
ve prospěch jiné osoby. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Čistá řeka Sázava 2020

Dobrovolníci před letošní turistickou
sezónou opět uklidí břehy řeky Sázavy.
Tradiční akce, známá jako Čistá řeka
Sázava, se uskuteční od 3. do 5. dubna
2020, a to už popatnácté. Přihláškový
formulář se otevře 3. 2. 2020 na
www.cistarekasazava.cz. Na stejné
adrese zájemci najdou veškeré
informace o projektu. 

Odpadky se budou sbírat po celé délce
200kilometrového toku. Úklid
devadesátikilometrového úseku z Kácova do
Pikovic organizuje stejně jako v předchozích
letech společnost Posázaví o.p.s. Aktuální je
i loňské motto akce „Tři dny v roce nestačí“,
které upozorňuje na to, že nejen řeka, ale
obecně místa, kde žijeme, si zaslouží naši
pozornost po celý rok. Dobrovolníci vyčistí
také řadu přítoků Sázavy, například potoky
Benešovský a Jevanský. 

„V posledních letech je odpadků méně,
staré skládky se odkrývají jen minimálně a
nové už nevznikají,“ zhodnotila zkušenosti z
historie projektu ředitelka Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová. Během 15 let se z
břehů řeky sesbíralo 375,5 tuny odpadků a
pomáhalo při tom 15,5 tisíce dobrovolníků! 

I letos se bude uklízet z břehů i lodí. Mezi
Kácovem a Pikovicemi bude řeka opět
rozdělena na pět úseků, které budou mít své

party dobrovolníků, o něž se budou starat
zásobování týmy. Někde se bude podle
potřeby uklízet dva, jinde tři dny. Projekt se
řídí Devaterem pravidel účastníka, která
mimo jiné říkají, že počet dobrovolníků na
každém úseku může být omezen na 50 lidí a
15 lodí. Organizátor má přitom právo
dobrovolníky umístit na úseky podle
aktuální potřeby. Pokud se na akci chystá
skupina více lidí, je nutné to předem
nahlásit. „Z lodí budou uklízet zdatnější
dobrovolníci. Neodmítáme ani malé děti, z
praktických a bezpečnostních důvodů ale
bude lepší, když půjdou po břehu,“
upozornila Bohunka Zemanová. 

Do jarního úklidu řeky Sázavy se zapojují
jednotlivci, školky a školy, spolky, obce i
města. Někdo přiloží ruku k dílu, jiný
poskytne materiální nebo finanční
příspěvek, někdo připraví občerstvení, další
nabídne zázemí pro dobrovolníky, další
propůjčí auta na svoz odpadků. Tradičními
partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní
podnik, Bisport s.r.o., Lesy České republiky,
s.p. a ČEPS, a.s. Každoročně se zvyšuje i
příspěvek obcí – Sázava protéká 31 obcemi
a úklid finančně podporuje 30 z nich.
Přispět na projekt ale může každý – číslo
jeho sbírkového účtu je
1249-326666339/0800. 

Projekt podporují také firmy VIG RE
zajišťovna, a.s. a Pierre Fabre Dermo –
Cosmétique Tchequie s.r.o. (Klorane).
Kromě osobní účasti jejich zaměstnanců na
úklidu obě společnosti poskytly také
finanční příspěvek, jehož část pomůže s
přípravou a realizací projektů v povodí
Sázavy. Loni tyto peníze směřovaly do
Petroupimi, letos by mohly pomoci
Přestavlkům. 

Poděkováním dobrovolníkům, kteří se do
akce letos zapojí, bude setkání, které se
uskuteční 16. května 2020 v Sázavě na
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Benešovsku. 

V prvních letech se řeka Sázava uklízela
mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v
současnosti s čistí napříč dvěma kraji,
Středočeským a Vysočinou. Čistá řeka
Sázava byla jedním z prvních projektů svého
druhu v České republice, který inspiroval
další podobné aktivity. Uklízí se například
Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře,
Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe,
Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se už
také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v
obcích a městech. A je jedno, pod hlavičkou
jaké kampaně se tak děje. Důležité je, že se
do podobných akcí zapojuje čím dál víc lidí. 

Jaroslava Tůmová 

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová,
zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com,
602 216 637 

Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004.
Ve spolupráci se svazky obcí, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty a
neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým
turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu. 
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V ČR bylo po třech letech potvrzeno ohnisko vysoce

patogenní ptačí chřipky

Tisková zpráva – V České republice byl
po třech letech potvrzen výskyt vysoce
patogenní aviární influenzy (ptačí
chřipky). Ohnisko nákazy se nachází v
malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad
Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu do
chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní
ptáci. Jedná se o vysoce patogenní
subtyt H5N8 smrtelný pro ptáky,
nicméně přenos na člověka nebyl dosud
zaznamenán. 

V nakaženém chovu se nacházelo 12 slepic,
z nichž šest během dvou dnů uhynulo, dále
zde byly tři kachny. Veterinární inspektoři
neprodleně po nahlášení úhynu chovatelkou
zahájili v chovu šetření, přijali předběžná
opatření a odeslali uhynulé slepice k
vyšetření do Státního veterinárního ústavu
Praha. To u všech šesti kusů potvrdilo
vysoce patogenní ptačí chřipku. 

„Ihned po potvrzení nákazy jsme přijali
nutná opatření, na místo vyrazili pracovníci
Státní veterinární správy a její ústřední
ředitel se vrací ze zahraniční pracovní
cesty. S kolegy na Ministerstvu jsme
připraveni pomoci zasaženým chovatelům s
odškodněním, které jim ze zákona náleží.
Nejdůležitější ale nyní je, aby se zamezilo
dalšímu šíření nákazy, chovatelé by měli z

preventivních důvodů zabránit kontaktu
volně žijících a domácích ptáků,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

„Státní veterinární správa v souladu s
platnou legislativou přijala s okamžitou
platností opatření k zamezení dalšího šíření
nákazy. Zbývající drůbež v chovu bude
utracena, kolem ohniska bude vymezeno
tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo
dozoru o poloměru deseti kilometrů a v nich
vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“
uvedl ústřední ředitel Státní veterinární
správy Zbyněk Semerád. 

V rámci mimořádných veterinárních
opatření bude omezen pohyb drůbeže do a z
pásem, provedeny soupisy chovů drůbeže a
bude zakázáno pořádání výstav či burz
drůbeže a ptactva, které představují velké
riziko šíření nákazy. 

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza
kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů,
pernaté zvěře, exotických ptáků a volně
žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně
vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich
přenosu dochází zejména trusem. Proto
infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či
vody kontaminované trusem infikovaných
ptáků. Vysoce patogenní viry aviární
influenzy způsobují u ptáků vysokou
nemocnost a velké úhyny. V chovech
drůbeže tím způsobují významné přímé i
nepřímé ekonomické ztráty. 

Základním preventivním opatřením je
(pokud možno) chov drůbeže v uzavřených
objektech a zabránění kontaktu s volně
žijícími ptáky. U chovů, kde není možné
zajistit umístění v uzavřeném objektu, je
nutné přijmout opatření, která minimalizují
rizika kontaminace vody, krmiva a
podestýlky trusem volně žijících ptáků,

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2020      strana 23

například umístit vodu a krmivo pod
přístřešek, zabránit pohybu na vodních
plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším
možným opatřením je zasíťování výběhů
apod. V případě podezření na výskyt nákazy,
což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles
snášky nebo příjmu krmiva nahlásit na
krajskou veterinární správu. 

Více informací k problematice ptačí chřipky
naleznete na webu SVS. 

Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2020      strana 24

Ministr zemědělství: Zrychlujeme přípravu vodních

nádrží na Rakovnicku, které je jednou z nejsušších

oblastí v České republice

Tisková zpráva – Ústecký a Středočeský
kraj zaktualizují své zásady územního
rozvoje a vymezí plochy pro vodní díla
Kryry, Senomaty a Šanov a přivaděče
vody z Kryr do Kolešovického a
Rakovnického potoka. Svým usnesením
to dnes schválila vláda. Ministerstvo
zemědělství (MZe) také do konce
března předloží návrh zásad pro
majetkoprávní vypořádání u těchto
staveb. 

„Když jsme v polovině loňského roku s mými
vládními kolegy navštívili Rakovnicko, slíbili
jsme, že urychlíme přípravu stavby
plánovaných vodních nádrží, protože oblast
se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody.
Jsem rád, že svůj slib plníme, do konce
března chceme mít připravené i zásady pro
výkup potřebných pozemků a staveb,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Nyní platná Politika územního rozvoje ČR se
bude standardně aktualizovat až v roce
2021, dnešní rozhodnutí vlády tak přípravu
zmíněných staveb zrychlí nejméně o rok.
MZe již také připravuje návrh zásad pro
vypořádání práv k nemovitým věcem
dotčeným plánovanou stavbou vodního díla
Kryry, které vládě předloží do konce března

letošního roku. 

Vodní dílo Kryry je stěžejním opatřením v
rámci komplexního řešení sucha na
Rakovnicku. To zahrnuje i další zmíněná
opatření, tedy vodní díla Senomaty a Šanov,
přivaděče vody z Kryr do Rakovnického a
Kolešovického potoka a další technická a
přírodě blízká opatření. 

„Přehrada Kryry bude zajišťovat dostatek
vody v povodí Rakovnického potoka i
Blšanky, která bude sloužit především pro
závlahy chmelařských a zemědělských
oblastí a k nadlepšování průtoků v tocích v
období sucha,“ uvedl ministr Toman. 

Na Rakovnicku je nedostatek vody
dlouhodobým a akutním problémem. S
ohledem na výhled kapacity zdrojů vody v
oblasti je výstavba vodního díla Kryry
nezbytná, protože představuje jediné
dostatečně efektivní opatření k
dlouhodobému zajištění vody v oblasti. Voda
z Kryr se bude využívat na zlepšení průtoku
v povodí Blšanky i v suchých obdobích, což
přispěje i ke zlepšení jakosti vody ve
vodních tocích nařeďováním odtoků z
čistíren odpadních vod. Podobně zlepší i
odtokové poměry v povodí Rakovnického a
Kolešovického potoka. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělstv 
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Po posouzení inspektory bude možné na nejvíce

postižených pozemcích mimořádně nařídit

povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů

Tisková zpráva – Na pozemcích, na
kterých populace hraboše překročí
pětinásobek prahu škodlivosti, budou
moci inspektoři Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského
(ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci
rodenticidu na hubení hrabošů. S
ohledem na mírnou zimu, narůstající
stavy populace hraboše a případná
zdravotní rizika pro obyvatele jde o
nezbytné opatření. Podrobnosti
povolení a postupu pro zemědělce
budou zveřejněny do konce února.
Postup byl konzultován s Ministerstvem
zdravotnictví (MZd) i s Ministerstvem
životního prostředí (MŽP) 

. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) nadále
upřednostňuje agrotechnická opatření pro
likvidaci populace hraboše, jako je hluboká
orba. Zemědělci také nadále mohou
aktuálně aplikovat přípravek na hubení
hrabošů cíleně do nor v povolené dávce 2
kg/ha. 

Využít mohou také aplikaci tzv. krtkovači,
které přípravek aplikují pod povrch. Vhodný

je tento způsob především v ovocných
sadech nebo ve vinicích. 

V místech, kde populace hraboše
pětinásobně překročí práh škodlivosti,
budou moci inspektoři ÚKZUZ nařídit
povrchovou aplikaci přípravku na hubení
hrabošů na základě pravidelného
monitoringu. Situaci na konkrétním
pozemku posoudí inspektoři přímo v terénu,
a poté případně vydají Mimořádné
rostlinolékařské opatření. Jeho součástí
budou i podmínky minimalizace dopadů
aplikace na necílové organismy. Aplikaci
mohou nařídit také na sousedících
pozemcích. Mohou také nařídit zaorat
plodiny na konkrétním pozemku. 

V případě nařízení Mimořádného
rostlinolékařského opatření (MRO) náleží
zemědělcům náhrady některých nákladů
spojených s tímto MRO. 

Na kompenzaci za tzv. újmu na hospodaření
pak mají zemědělci nárok od MŽP v
případech, kdy jim je zamítnuta aplikace
rodenticidu z důvodu výskytu zvláště
chráněného živočicha. 

Další postup a stanovení přesných
podmínek v současnosti připravuje ÚKZÚZ
ve spolupráci s MZe, MŽP a MZd. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Nově dohodnutou strukturu stavebních úřadů

odborníci akceptují jako kompromis

Odborná sféra akceptuje jako
kompromis navrhovanou strukturu
stavebních úřadů. Nový stavební zákon,
který nyní MMR připravuje, musí
především přinést zrychlení povolování
staveb, zjednodušení administrativy,
která ho dnes provází, a systémový tlak
na dodržování lhůt. V tom jsou zajedno
všichni, kdo se k novému stavebnímu
zákonu vyjadřují. Velkou diskusi však
vyvolalo navržené vytvoření státní
stavební správy a následná dohoda se
Svazem měst a obcí, která počítá se
vznikem státní stavební správy na
úrovni krajů a Nejvyššího stavebního
úřadu. Na úrovni obcí s rozšířenou
působností chce ponechat stavební
řízení v přenesené působnosti tak, jako
je doposud. 

Na dnešním jednání Kolegia ministryně pro
místní rozvoj proto odborníci z praxe –
představitelé stavebních firem sdružení v
SPS nebo HK ČR, zástupci samospráv
sdružení ve Svazu měst a obcí a profesních
komor diskutovali nad tím, jak se aktuálně
projednávaný kompromis s přenesenou
působností na obcích s rozšířenou
působností a státní správou na krajích a
centrální úrovni o struktuře stavebních
úřadů promítne do praxe. Shodují se na
tom, že jde o kompromis. Apelovali však na
to, aby na další ústupky ministryně
nepřistupovala. 

„Jsem ráda, že odborníci ze všech možných
oblastí z praxe, nacházejí shodu. Nový
stavební zákon je velmi komplexní norma a
jako takový dopadá na řadu subjektů, které
mají mnohdy rozdílné zájmy. Je třeba jít
cestou kompromisu, ale ten je možný jen do
jisté míry. Pokud bychom chtěli
100procentně vyhovět úplně všem, nikdy
bychom se nepohnuli z místa,“ vysvětlila

ministryně Klára Dostálová. 

V obcích zůstane zachováno zhruba 300
stavebních úřadů
Po přijetí nového stavebního zákona se už
nestane, aby občané a investoři museli
čekat, až se zaměstnanec stavebního úřadu
uzdraví nebo vrátí z dovolené. Rekodifikace
stavebního práva řeší i tzv. zastupitelnost
úředníků, která je dnes velkým problémem.
Ze 714 stavebních úřadů je totiž 17 procent
jednohlavých – pracuje tam pouze jeden
člověk. V současném modelu přenesené
státní správy, kdy stavební agendu
vykonávají pro stát za úplatu obce, nemůže
stát pomoci, tedy poslat svého úředníka na
místo, kde aktuálně chybí nebo tam, kde
úřad povoluje komplikovanou stavbu či
nestíhá vyřizovat žádosti. 

„V systému je dnes celkem 13500 úředníků,
kteří si nemohou vzájemně pomoci. A tím
dochází k obrovskému zdržení a
nedodržování lhůt, což jsme mohli sledovat
například při vyřizování žádosti o územní
rozhodnutí pro Pražský okruh do Běchovic.
Stavbu za více než deset miliard korun řeší
malinký úřad v Uhříněvsi a nikdo jim
nemůže přijet pomoc. Nebo například v
Nechanicích onemocněla úřednice, stavební
úřad zavřel a investor musel počkat, až se
uzdraví,“ popsala současný stav ministryně.
A ten se musí změnit. 

V roce 2021 začne platit nový stavební
zákon, který přinese nové uspořádání
stavebních úřadů. Na obcích s rozšířenou
působností zůstanou zachovány stavební
úřady v přenesené působnosti tak jako
dosud. Ty budou povolovat stavby místní
významu, jejich definice bude zakotvena ve
vyhlášce k zákonu. Ministerstvo pro místní
rozvoj plánuje, že vyjde z kategorizace
staveb, kterou již v souvislosti s novým
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zákonem vytvořili hasiči. Další úroveň
stavební správy představují krajské stavební
úřady, které budou již plně v režii státu a
jejich úředníci budou zaměstnanci státu ve
služebním poměru. Do krajských úřadů
budou integrovány dotčené orgány, které
dnes vydávají závazná stanoviska. 

Krajskou stavební správu bude tvořit 14
úřadů plus jeden specializovaný úřad pro
vyhrazené stavby, který se bude soustředit
na ty nejsložitější stavební záměry typu
dálnic. V čele soustavy bude stát Nejvyšší
stavební úřad, který bude ústředním
správním orgánem a nebude podřízen
žádnému z ministerstev. Řídit jej bude
vládou jmenovaný předseda, nikoliv politik,
čímž bude zaručena maximální nezávislost
státní stavební správy. 

Povolovat stavby místního významu bude do
budoucna zhruba 300 stavebních úřadů,
čímž se Česká republika přiblíží Polsku, kde
téměř čtyřikrát větší území obslouží 396
stavebních úřadu, nebo Maďarsku, které si
vystačí s 217 stavebními úřady. Stavební
úřady v první linii zůstanou zachovány na
obcích s rozšířenou působností, jejich
struktura ale tuto síť nebude kopírovat
úplně přesně – kritériem bude hlavně
dostupnost stavebních úřadů. Některé tyto
stavební úřady si budou moci zřídit územní
pracoviště. Kde tyto stavební úřady a
pracoviště vzniknou, je v gesci ministerstva
vnitra, starostové se tedy budou moci
dohodnout s resortem Jana Hamáčka. 

„Pro nás je důležité dodržení několika
kritérií, mezi ty hlavní patří zachování
lokální dostupnosti služeb a personální
zabezpečení služeb, tedy že i na této
nejnižší úrovni budou úředníci zastupitelní,“
uvedla Klára Dostálová. Ministryně počítá,
že zaměstnanci stavebních úřadů na obcích
prvního a druhého typu, které zaniknou,
posílí zachované úřady na obcích a krajskou
stavební správu. Tento model, který je
kompromisním řešením Ministerstva pro

místní rozvoj, Svazu měst a obcí a
Ministerstva vnitra, umožní naplnit cíl
nového stavebního zákona – zrychlit
stavební řízení, minimalizovat potřebná
razítka a zajistit dodržování lhůt. Zároveň s
přípravou samotného stavebního zákona
pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj na
digitalizaci stavební agendy, díky které
budou moci občané a investoři podávat
žádosti o povolení z domova prostřednictvím
on-line Portálu stavebníka a komunikovat s
úřady elektronicky.
Nově dohodnutou strukturu stavebních
úřadů odborníci akceptují jako kompromis 
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Ministr Toman v Bruselu: Za reálné považujeme

dvouleté přechodné období nové SZP, jedině tak

zemědělce neohrozíme

Tisková zpráva – Návrh Evropské
komise na jednoleté přechodné období
při přechodu na novou Společnou
zemědělskou politiku (SZP) považuje
ministr zemědělství Miroslav Toman za
důležitý posun, nicméně pro zemědělce
i členské státy jde o nereálně krátkou
lhůtu. Ministr proto bude chtít
přesvědčit Chorvatsko, které nově
předsedá EU, aby přechodné období
prodloužilo na dva roky. 

„S ohledem na potřebné nastavení
podmínek nových dotačních pravidel i
související nastavení platebních systémů je
třeba, aby přechodné období bylo dvouleté.
Jedině tak se jednotlivé národní platební
agentury stihnou řádně připravit a
neohrozíme výplatu podpor pro zemědělce.
Budeme proto chtít přesvědčit Chorvatsko,
aby si to vzalo jako jednu z priorit svého
předsednictví,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. Ten chorvatskou
ministryni zemědělství již dříve pozval na
březnové zasedání rozšířené Visegrádské
skupiny v Brně. Na návštěvu České
republiky dnes Toman pozval i nového
evropského komisaře pro oblast zemědělství
Janusze Wojciechowskiho. 

Tématem, kterému se dnes ministři věnovali
na zasedání Rady pro zemědělství a
rybářství, byla i tzv. Zelená dohoda pro
Evropu (European Green Deal). Ta má
představovat zásadní strategii pro přechod
do roku 2050 na klimaticky neutrální a
udržitelnou ekonomiku bez emisí
skleníkových plynů. Záměrem je stanovit
ambiciózní cíle EU v oblasti životního
prostředí a klimatu tak, aby se spravedlivě
zapojily všechny členské státy. Důležité je
zvýšit úsilí, prevenci i připravenost v řešení
problému ohledně změny klimatu.
Udržitelné hospodaření a posílení
biodiverzity vnímá česká strana jako hlavní
priority, proto vyšší ambice v oblasti
klimatu a životního prostředí podporuje.
Úroveň ambicí EU ale nesmí ohrozit
konkurenceschopnost českých zemědělců. V
ČR dojde po roce 2020 k posílení požadavků
standardů Dobrého zemědělského a
environmentálního stavu půdy (DZES), a to
především s ohledem na zachování zásob
uhlíku a podporu jeho ukládání. Zemědělci
budou například muset zachovávat trvalé
travní porosty na základě poměru k
zemědělské ploše či vhodně chránit
mokřady a rašeliniště. 

Se Zelenou dohodou souvisí také nová
strategie Od zemědělce ke spotřebiteli
(Farm to Fork), která bude řešit především
ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin
a vytvoření spravedlivého, zdravého
potravinového systému šetrného k
životnímu prostředí. 

Rada dnes na žádost Slovinska, kterou
podpořila i ČR, diskutovala také o
problematice označování země původu u
medu. „Současný dobrovolný způsob
označování směsí medu neposkytuje
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spotřebitelům dostatečné informace o
původu medu, dozví se z ní jen to, zda jde o
med z EU nebo ze zemí mimo EU. To
chceme rozhodně změnit, zejména medy
pocházející z některých mimoevropských
zemí často obsahují látky, jejichž použití je v
EU zcela zakázáno,“ uvedl ministr
zemědělství. Zpřísnění podmínek pro
označování medů by mělo přispět ke
zlepšení kontroly sledovanosti a zvýšení
bezpečnosti směsí medů. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Cestovní ruch v Posázaví nové weby turistických

lokalit

Posázavská města Benešov, Jílové u
Prahy, Sázava a Týnec nad Sázavou mají
nové turistické weby. Na adresách
www.visitbenesov,
www.zlatemestojilove.cz,
www.visitsazava.cz a www.visittynec.cz
zájemci najdou informace o turistických
cílech a službách i kalendář akcí v dané
turistické lokalitě. Koordinaci těchto
aktivit v oblasti kolem řeky Sázavy
zajišťuje Posázaví o.p.s. 

„Nové turistické weby Jílového u Prahy,
Sázavy a Týnce nad Sázavou vycházejí z
bohaté databáze Posázaví o.p.s., která tyto
údaje shromažďuje už 16 let a dostupné jsou
na www.posazavi.com,“ řekl Václav
Pošmurný ze společnosti Posázaví o.p.s.
Zájemci na nich najdou informace o
důležitých turistických cílech v daném
regionu seřazených podle různých kategorií
– mimo jiné architektonické nebo církevní
památky, muzea, přírodní a technické
zajímavosti či zookoutky. V rubrice Služby
jsou ubytovací zařízení, restaurace, kempy a
tábořiště, půjčovny a opravny nebo
sportovní zařízení. 

Novinkou je také propojení událostí z
Kalendáře akcí jednotlivých lokalit přes
Posázaví až na web turistického regionu

Střední Čechy www.centralbohemia.cz.
Pracovníkům informačních center, potažmo
pořadatelům, pak stačí zadat data na jedno
místo a akce se zobrazí na všech
propojených stránkách. V současnosti na
tomto principu funguje také web Bystřice a
Týnce nad Sázavou, brzy k nim přibude
Sázava, Neveklov a Jílové u Prahy. Kalendář
akcí se navíc jednou týdně automaticky
rozesílá všem zájemcům, kteří se k jeho
odběru přihlásí na www.posazavi.com.
Prostřednictvím těchto stránek je také
možné „zvenku“ vkládat fotografie k
turistickým cílům, službám i akcím. 

Posázaví o.p.s. založili v roce 2004
podnikatelé ve spolupráci s obcemi a
neziskovými organizacemi primárně na
podporu cestovního ruchu. Činnost
destinačního managementu realizuje na jih
od hlavního města v tradiční turistické
oblasti Posázaví. Vytváří informační a
servisní služby pro návštěvníky ve
spolupráci s lokálními turistickými
informačními centry a podnikatelskými
subjekty. Poskytuje poradenství subjektům v
destinaci, podporuje osvětové a vzdělávací
aktivity a sleduje jejich efektivitu.
Spolupracuje s partnery na oblastní úrovni a
koordinuje nabídku cestovního ruchu v
destinaci. 

Jaroslava Tůmová 

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová,
zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com,
602 216 637 

Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004.
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Ve spolupráci se svazky obcí, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty a
neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým
turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu. 
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Turistickým lákadlem Vysočiny je sklářství

Výstavy skla, návštěvy sklářských hutí,
sympozia, živé ukázky práce mistrů
sklářů, jarmarky, workshopy, hru pro
děti Vysočinou za skleněnkou, to vše a
mnohem víc letos připravuje Vysočina
svým návštěvníkům a turistům.
Cestovní ruch na Vysočině se v roce
2020 soustředí na sklo. Nabídka
atraktivních sklářských míst a akcí v
kraji je pestrá, vždyť toto řemeslo zde
má víc než čtyřsetletou tradici. Dnes je
Vysočina druhou nejvýznamnější
sklářskou oblastí v České republice a
skleněné výtvory vysočinských umělců
nás reprezentují po celém světě. 

Produkce vysočinských sklářských hutí a
malých dílen je velmi rozmanitá – od
skleniček, váz či svítidel z olovnatého
křišťálu, přes broušené a malované sklo, až
po různé designové skvosty, skleněné
šperky, mozaiky a vitráže. „Za návštěvu
zcela jistě stojí hlavní centrum sklářství,
jímž je Světlá nad Sázavou, potažmo celé
Světelsko. Zdejší Crystalite Bohemia je
vůbec největší sklárnou v ČR, svoje zboží
exportuje do více než 80 zemí světa. Třeba
až v New Yorku, Londýně, Miláně najdeme
designové sklo a svítidla od firmy Bomma.
Na zámku ve Světlé lze zase zhlédnout
expozici historického evropského skla a v
červnu navštívit zámecký sklářský den.
Designovými svítidly i vývojem nové

technologie tzv. upcyklace skla je proslulá
firma Brokis, která je pro změnu z
Janštejna,“ přibližuje Magda Svatoňová z
Vysočina Tourism zajímavé turistické cíle
Vysočiny sklářské. S provozem většiny
skláren se mohou návštěvníci seznámit při
exkurzích či dnech otevřených dveří a jejich
výrobky jsou k vidění v podnikových
prodejnách. Třeba ve sklárně Jaroslava
Svobody v Karlově na Žďársku lze sledovat
skláře při práci téměř denně. Zajímavým
cílem výletu je například i unikátní sklářský
skanzen Huť Jakub v Tasicích, kde se
natáčel seriál Synové a dcery Jakuba skláře.
Z těch největších sklářských akcí je třeba
zmínit přehlídku skláren, výtvarníků i
sklářských škol v jihlavském Cityparku od
půli dubna do půli května, od poloviny
května do konce srpna výstavu skla v
Oblastní galerii v Jihlavě a od června pak
bude otevřena nová stálá expozice
historického i současného sklářství na
Vysočině na hradě v Ledči nad Sázavou.
Celý průřez sklářským rokem na Vysočině
představí Vysočina Tourism již v únoru na
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v
Praze.
Veškeré informace o sklářství na Vysočině
od historie po současnost, výčet osobností,
skláren, škol, turistických cílů, kalendář
akcí a další zajímavosti jsou zařazeny v
brožuře Vysočina sklářská, kterou vydala
organizace Vysočina Tourism, a také na
turistickém portále Vysočiny.
Martina Strnadová, Vysočina Tourism 
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Zdivočelou paraZOO provedou děti ze ZOOkroužku

Letos máme den navíc, tak proč ho
nevěnovat návštěvníkům. ParaZOO se
otevře již 29. února a bude se divočit.
Jak také jinak, když je paraZOO plná
divokých zvířat a v den otevření také
divokých průvodců - do jejich role se
totiž vžijí čerství MOPíci, členové
zbrusu nového ZOOkroužku. Na
poslední únorový den je plánováno také
zahájení dvou výstav. Putovní výstava
„Návrat orla skalního do ČR představí
příběhy“, které tomuto ochranářskému
počinu předcházely, a výstava „Cesta
dřeva“ seznámí s tvorbou dřevěných
soch Zdeňka Macháčka mladšího. 

ParaZOO letos otvírá již poslední únorový
den. Pro návštěvníky budou připraveny
tvůrčí dílny a především komentované
prohlídky, které povedou děti ze
ZOOkroužku. Od 10:00 do 13:00 hodin děti
v roli průvodců seznámí návštěvníky s
příběhy zvířat v paraZOO.
Ve 14:00 proběhne v sále Podblanického
ekocentra vernisáž k výstavě „Cesta dřeva“.
Zdeněk Macháček ml. pohovoří o tom, jaké
proměny vlastně dřevo potkají, než se
stanou uměleckým dílem – dřevěnou
sochou. Jeho práce pak budou vystaveny do
konce května 2020.
Druhou výstavou, která 29. února doprovodí
zahájení sezóny v paraZOO je „Návrat orla
skalního do České republiky.“ Je věnována

realizaci stejnojmenného projektu, který
popisuje v příbězích a fotografiích, jak se
tento ochranářsky významný druh po 100
letech vracel na naše území.
ParaZOO bude od 29. února 2020 do konce
března otevřena od úterý do neděle od 9:00
do 16:00 hod, od dubna pak bude otvírací
doba prodloužena o hodinu do 17:00.
Aktuální informace najdou návštěvníci na
webu www.paraZOO.cz a zvířátka mohou
podpořit také nákupem na www.eko-
obchod.cz.
Alena Konvalinová
Foto: Martin Hůlka, ČSOP Nový JIčín
Kontakt: alena.konvalinova@csop.cz, 724
101 784 
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Velké přehrady jsou na sucho připraveny, kvůli

nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích

Tisková zpráva – Přestože deště z
posledního týdne na většině území
alespoň dočasně zvýšily průtoky ve
vodních tocích, zásoby vody ve sněhu
zůstávají minimální. V porovnání s
loňským rokem jsou celkové zásoby
přibližně desetkrát nižší, v okolí
některých přehrad dokonce nulové.
Silně podnormální zůstávají i hladiny
podzemních vod. Na většině vodních děl
snížili vodohospodáři odtoky na
minimální hodnoty, aby zajistili
dostatek vody pro jarní a letní měsíce. 

„Prakticky od začátku roku s obavami
sledujeme stav srážek na našem území.
Situace se v posledním týdnu alespoň
částečně zlepšila, přesto bude velkým
problémem chybějící sněhová pokrývka.
Nejen, že se nedoplní zásoby podzemní
vody, ale voda bude pravděpodobně už brzy
na jaře chybět i ve vodních tocích,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman, který
dnes kvůli hrozícímu nedostatku vody
mimořádně jednal s generálními řediteli
státních podniků Povodí. 

V jednotlivých povodích museli
vodohospodáři v uplynulých týdnech snížit
odtoky z velkých přehradních nádrží na
minimální hodnoty. Díky tomu jsou důležité

přehrady naplněny z více než 80 procent.
Výjimku tvoří vodní dílo Orlík, které má
kvůli rekonstrukci zásobní prostor snížený
zhruba na třetinu, ale od příštího týdne by
se mělo začít pozvolna napouštět. 

„S řediteli státních podniků jsem dnes
hovořil o situaci v jednotlivých povodích a
opatřeních, která přijímají. Prioritou je, aby
nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou
vodou. Probírali jsme nejen kroky, které
mohou udělat bezprostředně, ale také
dlouhodobá opatření, která nám zajistí
dostatek vody i do budoucna. Mírné zimy s
nedostatkem sněhu se totiž budou opakovat
stále častěji,“ uvedl ministr Toman. 

S řediteli jednotlivých Povodí se Miroslav
Toman dohodl, že Ministerstvo zemědělství
bude vždy na začátku týdne zveřejňovat
aktuální stavy naplněnosti přehrad,
průtoků, podzemních vod a zásob vody ve
sněhu za jednotlivá povodí. 

Přestože zásobování obyvatel pitnou vodou
zatím není ohroženo, v létě mohou být
omezovány odběry vody pro průmysl nebo
zemědělství. Je také pravděpodobné, že již
během jara se vodní toky dostanou do stavu
sucha, menší toky pak mohou vyschnout
úplně. Aktuální odhad celkového množství
vody ve sněhové pokrývce na území ČR je
zhruba 0,126 mld. m3, což představuje v
průměru zhruba 1,6 mm (1,6 litru) na jeden
metr čtvereční. 

S ohledem na jednoznačně nejhorší zásoby
vody ve sněhu za posledních několik let v
jednotlivých povodích očekávají
vodohospodáři, že v případě výskytu
podprůměrných srážek a vysokých teplot
během léta dosáhne sucho v roce 2020 ještě
vyšší intenzity, než v letech 2015 a 2018. V
souvislosti s velmi nízkými zásobami vody
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ve sněhu lze předpokládat velmi rychlý a
krátký průběh jarního tání s následným
rychlým poklesem průtoků. V souvislosti s
nízkým stavem hladin podzemních vod lze
očekávat, že ke konci jara a během léta
mimořádně klesnou průtoky u velkého počtu
sledovaných profilů, menší vodní toky
mohou zcela vyschnout. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) v
současnosti dělá řadu aktivit k omezení
následků nedostatku vody. V loňském roce
do těchto opatření investovalo 13,7 mld. Kč.
Pokračuje příprava navýšení hladin
Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž by se
podařilo zadržet až 9 mil. m3 vody navíc
oproti stávajícímu stavu. V současnosti
končí předběžné posouzení, zda bude
nezbytné vypracovat kompletní posouzení
vlivu na životní prostředí (EIA), MZe
předpokládá, že vodní zdroje na jižní
Moravě budou již v tomto roce posíleny,
mimo jiné k zaplavování chřadnoucího
lužního lesa v poldru Soutok. 

Připravuje se navýšení počtu lokalit v
Generelu chráněných území pro výstavbu
budoucích přehradních nádrží v případě,
kdy nebudou vodní zdroje dostatečné.
Návrh počítá s rozšířením současného
seznamu 65 lokalit o dalších 47. Tyto nové
lokality byly projednány se 123 obcemi,
jejichž katastry by při realizaci nádrží v
budoucnu byly dotčeny. Obce a krajské
úřady odsouhlasily a podporují 31 lokalit, ty
chce MZe do Generelu uplatnit. 

MZe také v letošním roce zahájí
rekonstrukci páteřních vodovodů a
propojování vodovodních soustav, v příštích
dvou letech do těchto projektů investuje půl
miliardy korun. V následujících deseti letech
plánuje MZe investovat také 6,2 mld. Kč do
budování koncových vodovodů v obcích,
celkem jde o 1400 opatření lokálního
charakteru. Náklady na navržená propojení
vodárenských soustav a skupinových
vodovodů jsou 22,6 mld. Kč. Jde o 59

opatření nadregionálního charakteru. 

V legislativním procesu je nyní také novela
vodního zákona, která mimo jiné zavede tzv.
komise pro období sucha. Ty budou
fungovat na krajské i celostátní úrovni a v
případě potřeby budou moci upravit, omezit
nebo zakázat nakládání s vodami, omezit
užívání vody z vodovodu nebo nařídit na
vodním díle mimořádnou manipulaci nad
rámec schváleného manipulačního řádu.
Podobně jako komise pro sucho již několik
let úspěšně fungují povodňové komise,
podstatou je operativní rozhodování na
základě rozsáhlé sítě informací o výskytu
vody v konkrétním území. 

Situace v jednotlivých povodích 

Povodí Vltavy 

Zásoba vody ve sněhu je k dnešnímu dni 43
mil. m3, loni byla 1328 mil. m3. Ve většině
vodních nádrží v povodí Berounky, Sázavy a
Vltavy zůstávají zachovány minimální
zůstatkové průtoky. Zvýšené průtoky z
minulého týdne způsobené vydatnými
srážkami a táním sněhové pokrývky byly
akumulovány ve vodních nádržích, což se
projevilo i na vodní nádrži Klíčava, kde
vydatné deště o víkendu a na počátku
minulého týdne způsobily vzestup hladiny v
nádrži o 13 cm za týden. 

Sníh se vyskytuje v povodí Vltavy pouze v
horských partiiích Šumavy, v meziročním
srovnání je zásoba vody ve sněhu minimální.
V některých sledovaných profilech jde o
jedny z nejnižších hodnot za celou dobu
pozorování pro dané období. 

V povodí Vltavy se připravuje výstavba
menších vodních nádrží Senomaty a Šanov
na Rakovnicku a propojení s budoucí nádrží
Kryry v povodí Ohře. 

Povodí Ohře 
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Pokud jde o zásoby vody ve sněhu, aktuálně
je to 15 mil. m3, v roce 2019 byla 260 mil.
m3. Významné vodárenské nádrže v povodí
Ohře mají zásobní prostor naplněny v
rozmezí 78–84 %, menší vodárenské nádrže
jsou naplněny z více než tří čtvrtin.
Naplnění zásobních prostorů ostatních
nádrží se pohybuje mezi 80–100 %. 

Povodí Ohře připravuje výstavbu vodního
díla Kryry, jehož hlavním účelem bude
nadlepšování průtoků v povodí Blšanky a
převodem vody také v povodí Rakovnického
potoka. Oblasti Blšanska a Rakovnicka jsou
dlouhodobě hydrologicky deficitními
oblastmi. Převod vody je připravován ve
spolupráci s Povodím Vltavy. 

Povodí Labe 

Aktuální zásoby vody ve sněhu jsou 127 mil.
m3, minulý rok byla 1717 mil. m3.
Naplněnost zásobních prostorů vodních
nádrží v povodí Labe se pohybuje v rozmezí
85–100 %. Nižší naplněnost je v nádržích
Seč (79 %), Vrchlice (70 %) a Mšeno (58 %).
Výrazně vyšší je oproti loňskému roku
naplněnost nádrže Rozkoš. Ve vodárenských
přehradách je naplněn zásobní objem 26
mil. m3 (z celkových 30 mil. m3). 

V povodí Labe se očekává, že vodní toky se
již během jara dostanou do stavu sucha,
menší toky zcela vyschnou. Zásobování z
přehrad pro pitnou vodu nebude ohroženo,
může však dojít k omezování odběrů pro
průmysl a zemědělství. Obchodní plavba v
úseku Ústí nad Labem-Hřensko bude
prakticky zastavena. 

Omezování minimálních zůstatkových
průtoků pod nádržemi lze očekávat na
přehradách Les Království, Rozkoš, Seč,
Pařížov a Vrchlice. Byla zahájena
revitalizace říčního ramene Jordán na Orlici,
která pomůže zvýšit zásoby podzemní vody.
Zvažuje se také zvýšení hladiny u přehrady
Rozkoš o 20-30 cm, to by pomohlo zadržet

až 2 mil. m3 vody. 

Povodí Moravy 

Zásoba vody ve sněhu byla v loňském roce
480 mil. m3, nyní je 57 mil. m3. Z nádrží v
povodí Moravy vodohospodáři vypouští jen
nezbytné minimum vody. Významné vodní
nádrže Vranov a Vír jsou naplněné na
zhruba 60 % zásobního objemu. Právě z
tohoto důvodu podal státní podnik Povodí
Moravy již v lednu žádosti o mimořádné
manipulace na těchto vodních dílech. Jejich
cílem je akumulovat co nejvíce vody pro
případ, že by se v průběhu roku sucho
nadále prohlubovalo. Nádrže v Beskydech
jsou naplněny téměř na 100 %. 

Zásadním opatřením pro zajištění vody pro
oblast Zlínska a Uherskohradišťska je
připravovaná vodárenská nádrž Vlachovice,
která může zajistit odběr pro vodárenské
účely ve výši až 350 l/s. 

Opatřením, které je možné realizovat ve
výrazně kratším časovém horizontu, je
navýšení hladiny na střední a dolní nádrži
vodního díla Nové Mlýny o 35 cm. Bez
technických úprav nádrže by tak bylo možné
navýšit zásobní objem o 9 mil. m3. 

Povodí Odry 

Současná zásoba vody ve sněhu je 62 mil.
m3, v roce 2019 činila 400 mil. m3. Všechny
významné nádrže mají vysoký stupeň
naplnění (90-100 %). Zásoba vody ve sněhu
je nízká, řádově v jednotkách milionů m3, a
to pouze ve vyšších oblastech Jeseníků a
Beskyd. 

Klíčovým opatřením do budoucnosti je
stavba nádrže Nové Heřminovy, která
reaguje na oba extrémní jevy – povodně a
sucho. Tato připravovaná nádrž zajistí
ochranu pro 6 tisíc v současnosti
ohrožených obyvatel povodněmi, zabrání
průměrné roční povodňové škodě zhruba
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100 mil. Kč a zároveň nabídne nadlepšovací
účinek řece Opavě ve výši kolem 800 l/s. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Chystaná novela zákona o myslivosti dá myslivcům

nové možnosti, jak snížit počty spárkaté zvěře a

ochránit tak lesy

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství připravuje novelu zákona o
myslivosti, jejímž cílem je zjednodušit
lov spárkaté zvěře, která způsobuje v
lesích a zemědělství velké škody. Novela
chce zavést úpravu plánů lovu podle
reálných škod a nově stanovuje sankce
za nesplnění plánu. Počítá také s
jednodušším prokazováním úlovků
pomocí mobilní aplikace a rozšiřuje
možnosti lovu. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje
novelu zákona o myslivosti, která pomůže
snížit počty spárkaté zvěře. Ta v současnosti
způsobuje velké škody na lesních porostech
a také v zemědělství. 

Novela umožní využití mobilní aplikace,
kterou si myslivci instalují do telefonu a s
její pomocí budou fotograficky
dokumentovat ulovenou zvěř. Fotky s
informacemi pak do 24 hodin pošlou
mysliveckému hospodáři, který je
zkontroluje a dále přepošle státní správě
myslivosti (obec s rozšířenou působností).
Podle dosud platné legislativy musí myslivci
vést papírové hlášení o lovu, které jednou
měsíčně odevzdávají. Mobilní aplikace tak
bude administrativně snazší, přehlednější a

jasně kontrolovatelná. Nahradila by tak také
obtížně proveditelnou povinnost, kterou
chce od listopadu 2021 zavést už schválená
poslanecká novela. Ta totiž nařizuje, že by
myslivci dokládali ulovení zvěře takzvanými
markanty, tedy odříznutými částmi ulovené
zvěře. 

Novela, kterou připravuje MZe, respektuje
základní práva vlastníků honebních
pozemků na určení druhů chované zvěře a
stanovení plánu mysliveckého hospodaření,
zejména plánu lovu zvěře. Reálný stav lesa
by posuzovali zaměstnanci Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů v rámci
kontinuální kontroly, kterou běžně provádějí
na území ČR. Pokud bude někde les zvěří
nadměrně poškozený, nařídí orgán státní
správy myslivosti zvýšení lovu. Tento postup
by reagoval pružněji a také ekonomičtěji
než poslanecký návrh, podle kterého by plán
lovu musely zajistit a financovat obce s
rozšířenou působností. Vycházely by přitom
z posudku, který by jednou za pět let
vypracoval znalec pro každou honitbu
zvlášť, přičemž v ČR je přibližně 5 800
honiteb. 

Nově by bylo podle ministerské novely
možné udělit za nesplnění plánu sankci, a to
až 200 tisíc korun pro myslivce a myslivecké
spolky. Stejná pokuta bude hrozit, pokud
myslivci nesplní opatření ke snížení stavu
zvěře, které jim nařídí orgán státní správy
myslivosti. 

MZe plánuje novelou také maximálně
otevřít možnosti lovu. Nově by se tak povolil
lov v noci, během sklizně nebo s pomocí
noktovizorů (zařízení pro lov v noci). 

Novela zatím prošla meziresortním
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připomínkovým řízením, do konce února
chce MZe vypořádat připomínky a poté
návrh předložit Legislativní radě vlády. 

Novela je reakcí na aktuální stav v lesích,
kdy chce před negativními vlivy zvěře co
nejvíce ochránit nově vysazované porosty na
kalamitních plochách. Příliš vysoké stavy
zvěře totiž komplikují nebo dokonce
znemožňují úspěšnou obnovu lesů
zlikvidovaných kůrovcem. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Toman po jednání s eurokomisařem

Wojciechowskim: Komisař má pochopení pro naše

obavy z nedostatečného rozpočtu SZP a pro strukturu

českého zem

Tisková zpráva – O specifické struktuře
českého zemědělství, prioritách pro
novou Společnou zemědělskou politiku
(SZP), jejím financování a přechodném
období či předsednictví ČR ve
Visegrádské skupině včera v Bruselu
jednal ministr zemědělství Miroslav
Toman s novým eurokomisařem pro
zemědělství Januszem
Wojciechowskim. 

„Jsem rád, že jsem se mohl s novým
komisařem pro zemědělství sejít a vysvětlit
mu specifika českého zemědělství. Považuji
to za velice důležité, protože naše
zemědělství se svojí strukturou výrazně liší
od většiny evropských zemí. Proto jsem rád,
že eurokomisař Wojciechowski přijal mé
pozvání do České republiky a v rámci
návštěvy si prohlédne i některé zemědělské
podniky,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. 

ČR má nejvyšší průměrnou velikost
zemědělských podniků v celé EU. Dosahuje
133 hektarů oproti průměru EU, který je 16
hektarů. Velké podniky obhospodařují 70 %
zemědělské půdy v ČR a významně se

podílejí na živočišné výrobě. Konkrétně u
skotu ze 75 % a u prasat a drůbeže dokonce
z 94 %. S živočišnou výrobou přitom úzce
souvisí následné zapracování organické
hmoty do půdy, což významně zlepšuje její
vlastnosti. 

Za zásadní aspekt ve vyjednávání o budoucí
podobě SZP považuje ministr Toman
zajištění dostatečného financování. „Plně si
uvědomujeme potřebu zajistit ochranu
životního prostředí a s tím související
využívání postupů šetrných k přírodním
zdrojům, jako je voda a půda. Komise již
představila takzvanou Zelenou dohodu,
která je velmi ambiciózní, a strategii Od
farmy po vidličku. Podle nás je však třeba
stanovit cíle realisticky, aby nedošlo k
omezení konkurenceschopnosti našich
zemědělců. Proto je třeba pro nové cíle
zajistit i dostatečné financování. Nemůžeme
po farmářích chtít stále více a přitom jim
poskytovat méně peněz,“ uvedl ministr
Toman. 

Komisař Wojciechowski vyjádřil pochopení
pro obavy z nedostatečného financování
nové SZP. Uvedl, že debata nad Víceletým
finančním rámcem je nyní věcí premiérů a
ministrů financí členských zemí EU. Dodal
také, že chápe specifickou strukturu
českého zemědělstvi, protože podobná je i v
některých částech Polska. 

Tématem jednání byla i definice tzv.
skutečného zemědělce. ČR tuto podmínku
dlouhodobě odmítá, zemědělci by při jejím
povinném zavedení museli každý rok složitě
prokazovat, že jsou zemědělci. Dlouhodobě
odmítá ČR i povinné zastropování přímých
plateb, a to s ohledem na historickou
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strukturu českého zemědělství. 

„S eurokomisařem Wojciechowskim jsme
tyto naše zásadní výhrady projednali.
Upozornil jsem ho, že v navržené podobě
jsou pro zemědělce velkou administrativní
zátěží. Nadále proto budu prosazovat, aby
bylo jejich zavedení pro členské státy
dobrovolné,“ řekl ministr Toman. 

S eurokomisařem ministr diskutoval také o
přechodném období nové SZP. To je v
současnosti navrženo jako jednoleté. ČR a
další země prosazují jeho prodloužení na
dva roky. Zmínil také blížící se jednání zemí
Visegrádské skupiny na konci března v Brně
v rámci českého předsednictví V4. Na něm
chce ČR přijmout společnou deklaraci k
SZP. Na závěr pozval eurokomisaře
Wojciechowskiho na návštěvu ČR, ten
přislíbil, že ČR bude jednou z prvních zemí,
kterou v pozici eurokomisaře pro
zemědělství navštíví. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Vláda schválila základní strategii lesnictví, která bude

reagovat na aktuální stav v lesích

Tisková zpráva – Koncepci státní
lesnické politiky, tedy základní strategii
lesnictví, která bude reagovat na
aktuální stav a situaci v lesích, dnes
schválila vláda. Materiál se věnuje
nejen problematice lesů ve vlastnictví
státu, ale lesnímu hospodářství jako
celku. Koncepci připravovala pracovní
skupina, jejíž členy nominovalo na
základě žádosti Ministerstva
zemědělství (MZe) 23 subjektů, a to
dotčená ministerstva, lesnické svazy,
univerzity, kraje, obce a nevládní
organizace. 

„Vzhledem ke změně klimatu, kdy
nedostatek srážek zásadně ovlivňuje i naše
lesy, je důležité určit si priority a postupy
pro nadcházející období v lesním
hospodářství a v péči o lesy. Jde o to
připravit taková opatření, která budou
vhodná pro jejich další rozvoj a která
poskytnou podporu všem vlastníkům,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Cílem koncepce je stanovit priority v lesním
hospodářství tak, aby les dlouhodobě plnil
všechny své funkce, tedy ekonomické,
environmentální i společenské. Jde o
materiál, který poslouží jako opora pro
přípravu například právních předpisů,

dotací, případně také stanoví společné úkoly
zainteresovaných resortů a odborných
institucí. Odráží aktuální výzvy plynoucí
zejména z kůrovcové kalamity a současnou
situaci na trhu se surovým dřívím. 

Koncepce navrhuje čtyři dlouhodobé cíle: 

1/ Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění
všech funkcí lesa pro budoucí generace. 

2/ S ohledem na probíhající klimatickou
změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou
stabilitu lesních ekosystémů při zachování
produkční funkce. 

3/ Zajistit konkurenceschopnost lesního
hospodářství a navazujících odvětví a jejich
význam pro regionální rozvoj. 

4/ Posilovat význam poradenství, vzdělávání,
výzkumu a inovací v lesním hospodářství. 

Na základě závěrů vyplývajících z
projednání Koncepce státní lesnické politiky
vládou, vznikne podrobný aplikační
dokument. Ten bude obsahovat konkrétní
opatření, která povedou k realizaci
koncepce a související gesce, termíny a
nároky na státní rozpočet. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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V ČR je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v

komerčním velkochovu na Pardubicku musí vybít přes

100 tisíc kusů drůbeže

Tisková zpráva – Státní veterinární
správa (SVS) vyhlásila letošní druhé
ohnisko ptačí chřipky v České
republice. Ohnisko nákazy se nachází ve
velkochovu drůbeže společnosti Moras
Moravany v obci Slepotice na
Pardubicku. Jde o vysoce patogenní
subtyt H5N8, smrtelný pro ptáky,
nicméně jeho přenos na člověka nebyl
dosud zaznamenán. 

Chovatel v neděli nahlásil zvýšený úhyn v
chovu 7 500 krůt, z toho během tří dnů (od
pátku 14. 2. do neděle 16. 2.) uhynulo 1 300
kusů. Hynoucí drůbež navíc vykazovala
příznaky svědčící o tom, že by mohlo jít o
ptačí chřipku. Úřední veterinární lékaři na
místě neprodleně odebrali vzorky uhynulé
drůbeže k laboratornímu vyšetření a přijali
opatření k zamezení možného šíření
nebezpečné nákazy z chovu. Vyšetření
uhynulých kusů provedené ve Státním
veterinárním ústavu Praha dnes ráno
potvrdilo, že jde o vysoce patogenní subtyp
ptačí chřipky H5N8. V hospodářství se
nachází také zhruba 130 000 kusů
brojlerových kuřat. 

„Celý areál firmy byl neprodleně uzavřen, u
vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka

tak, abychom zabránili rozšíření choroby
mimo areál. Dnes večer nebo zítra ráno
začnou veterináři s utrácením veškeré
drůbeže, ta potom bude bezpečně
zlikvidována v asanačním podniku,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Zbývající drůbež v chovu bude utracena a
přijmou se další opatření, aby se nákaza
nešířila. „Podobně jako v případě prvního
ohniska, které se nacházelo ve Štěpánově
nad Svratkou v Kraji Vysočina, bude
vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a
desetikilometrové pásmo dozoru. V nich
bude omezeno přemísťování drůbeže, budou
provedeny soupisy chovů a přijata další
mimořádná veterinární opatření. Zároveň
pokračuje šetření, jehož hlavním cílem je
zjistit, jak se nákaza do chovu dostala,“
uvedl ústřední ředitel Státní veterinární
správy Zbyněk Semerád. 

Vzhledem k příznivé nákazové situaci okolo
ohniska na Vysočině a uplynutí třicetidenní
lhůty od jeho vyhlášení, dnes oznámením na
příslušných úředních deskách skončí
mimořádná veterinární pro uzavřená pásma
okolo ohniska ve Štěpánově nad Svratkou. 

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza
kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů,
pernaté zvěře, exotických ptáků a volně
žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně
vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich
přenosu dochází zejména trusem. Proto
infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či
vody kontaminované trusem infikovaných
ptáků. Vysoce patogenní viry aviární
influenzy způsobují u ptáků vysokou
nemocnost a velké úhyny. V chovech
drůbeže tím způsobují významné přímé i
nepřímé ekonomické ztráty. 
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Základním preventivním opatřením je
(pokud možno) chov drůbeže v uzavřených
objektech a zabránění kontaktu s volně
žijícími ptáky. U chovů, kde není možné
zajistit umístění v uzavřeném objektu, je
nutné přijmout opatření, která minimalizují
rizika kontaminace vody, krmiva a
podestýlky trusem volně žijících ptáků,
například umístit vodu a krmivo pod
přístřešek, zabránit pohybu na vodních
plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším
možným opatřením je zasíťování výběhů
apod. V případě podezření na výskyt nákazy,
což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles
snášky nebo příjmu krmiva nahlásit na
krajskou veterinární správu. 

Chovatelé mají ze zákona garantovanou
náhradu za utracená zvířata a MZe jim také
proplácí veškeré účelně vynaložené náklady,
které vyplynou z opatření nařízených na
místě. Žádosti o náhradu je nutné podat do
6 týdnů od utracení zvířat. Veškeré
informace jsou uvedeny na webu
Ministerstva, kde jsou i kontakty na
příslušné pracovníky, kteří chovatelům v
případě potřeby poradí. 

Více informací k problematice ptačí chřipky
naleznete také na webu SVS. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího Státní
veterinární správy 
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Nejsme proti zákazu klecového chovu slepic musí ale

být racionální a začít platit v celé EU

Tisková zpráva – Diskuze kolem
možného ukončení klecového chovu
slepic musí mít racionální základ.
Pokud nezačne zákaz platit ve všech
evropských zemích současně a nebude
regulovaný i dovoz ze třetích zemí, pak
je z hlediska prospěchu pro zvířata
zbytečný. Je o tom přesvědčený ministr
zemědělství Miroslav Toman. Podle něj
by nepromyšlené ukončení klecových
chovů zhoršilo konkurenceschopnost
našich zemědělců. 

„Pokud by mělo dojít k zákazu klecových
chovů, pak v celé Evropské unii, jinak budou
naši zemědělci vystaveni konkurenci dovozů
z těch zemí Unie, které se příliš pohodou
zvířat nezabývají, a hlavně ze třetích zemí,
kde se unijní normy na pohodu zvířat
nedodržují vůbec. Spotřebitelé budou muset
sáhnout hlouběji do peněženek a nebudou
mít jistotu zdravotní nezávadnosti vajec –
vzpomeňme třeba na belgická a nizozemská
vejce s fipronilem,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Pokud by zákaz klecových chovů začal platit
pouze v České republice, naši chovatelé by
museli zavřít chovy a po státu by požadovali
miliardové kompenzace. Nosnice v klecích
by však nadále zůstaly v dalších evropských

zemích, odkud by se k nám jejich vejce
dovážela ve vyšší míře. Kromě ztráty
velkého množství pracovních míst na
venkově by se navíc zvýšily emise a uhlíková
stopa, protože místo tuzemské produkce by
se k nám vozila vejce tisíce kilometrů v
kamionech. 

„Za jediné racionální řešení, pokud tedy
budeme skutečně chtít zakázat klecové
chovy slepic, proto považuji jednotný zákaz
v celé Unii spolu se zákazem dovozu ze
třetích zemí. Jinak to dopadne jako u zákazu
kožešinových zvířat, kdy pouze řešíme
odškodnění pro naše chovatele a kožešiny
se dál v klidu vyrábějí v okolních zemích,
kde jsou zvířata často v mnohem horších
podmínkách, než tomu bylo u nás,“ uvedl
ministr Toman. 

Ukončení obohacených klecových chovů by
zvedlo ceny vajec v obchodech. V některých
evropských zemích, kde se již v běžných
obchodech vejce z klecových chovů
neprodávají, je cena za jedno vejce kolem
40 eurocentů, tedy zhruba 10 korun. 

„Bavíme se ovšem jen o vejcích v
obchodech, mnohem větší množství vajec se
dnes spotřebuje ve výrobě. Vejce jsou v
každém pečivu, oplatcích, majonézách. A
tam, kde se již na pultech vejce z klecových
chovů neprodávají, se do výroby ve velkém
vozí z klecových chovů z jiných zemí. Ptám
se potom, čeho bychom zákazem klecových
chovů dosáhli? Odmítám tohle pokrytectví,
pojďme si otevřeně říct veškeré dopady
možného zákazu klecových chovů,“ vyzval
ministr Toman. 

MZe podporuje všechny legislativně
schválené druhy chovů, přičemž každý z
nich má své výhody i nevýhody. Vejce z
podlahových chovů jsou např. více než
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tisícinásobně bakteriálně kontaminovaná
než z klecí, což je dáno i kontaktem zvířat s
trusem. Vyšší kontaminace znamená vyšší
průnik mikroorganismů do vejce a tím i
větší riziko přenosu choroboplodných
mikroorganismů na člověka. Podle studie z
roku 2015 je úhyn nosnic v obohacených
klecích během snáškového cyklu 3%. Při
chovu ve voliérách 4%, na podestýlce 6% a
ve volném výběhu 14%. 

„Vždy záleží především na spotřebiteli, o
jaká vejce bude mít zájem. Spíše než další
regulaci bych nechal rozhodnout trh. Pokud
lidé skutečně nemají zájem o vejce z
klecových chovů, přestanou je kupovat a
obchodníci potom nebudou mít důvod je
nabízet. V minulosti takto z obchodů
zmizelo třeba křehčené maso, lidé jej prostě
přestali kupovat. I u vajec bych nechal
rozhodnutí na spotřebiteli,“ řekl ministr
Toman. 

Podle průzkumu společnosti STEMMARK z
března 2019 dvě třetiny kupujících dávají
přednost českým vejcím před polskými.
Téměř 60 % spotřebitelů uvedlo, že při
nákupu vajec neřeší, z jakého druhu chovů
pochází. Minimálně polovina lidí pak
upřednostňuje nižší cenu bez zvažování
dalších aspektů. 

Pokud jde o složení vajec, nejsou např. mezi
bio vejci a těmi z klecových chovů téměř
rozdíly. Pouze obsah cholesterolu bývá nižší
u bio vajec, ale srovnatelně nízký ho mají
také vejce z klecových chovů, pokud jsou
nosnice krmeny pouze cereáliemi. Bio chov
je obdobný chovu s volným výběhem, jen
musí krmení pro nosnice pocházet z
ekologicky vypěstovaného obilí. 

V EU je více než 400 mil. kusů nosnic, z
toho 50,4 % v obohacených klecích. Ve
světě dokonce přes 90 % v neobohacených
klecích, které jsou v EU zakázány. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Toman po jednání s polským ministrem

Ardanowskim: Probrali jsme priority SZP i zhoršující

se situaci afrického moru prasat

Tisková zpráva – Ambiciózní cíle nové
Společné zemědělské politiky (SZP)
budou na zemědělce klást tolik nároků,
že je nezbytné zajistit pro jejich splnění
dostatečně silný rozpočet. Shodli se na
tom včera při společném jednání
ministr zemědělství Miroslav Toman a
jeho polský protějšek Jan Krzysztof
Ardanowski. Kromě SZP probrali také
situaci kolem afrického moru prasat
(AMP), který se v Polsku neustále
přibližuje k českým hranicím. 

„S ohledem na nové cíle, vytyčené
Evropskou komisí, je pro nás zajištění
dostatečných finančních prostředků zásadní
ve vyjednávání nové Společné zemědělské
politiky. Po zemědělcích chceme neustále
více, klademe na ně stále nové požadavky.
Aby je ale svědomitě plnili, musíme je k
tomu také dostatečně motivovat. To však
není možné bez silného rozpočtu,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. Také
pro Polsko je podle ministra Ardanowského
dostatečně silný rozpočet SZP základem,
současně by chtěl větší flexibilitu při
převádění finančních prostředků mezi
oběma pilíři SZP, tedy přímými platbami a
rozvojem venkova. 

Česká republika v rámci přípravy nové SZP
dlouhodobě odmítá povinné zastropování
přímých plateb. Za nadbytečné považuje i
zavedení definice skutečného zemědělce. 

„Kontrola této podmínky by byla extrémně
administrativně i personálně náročná. A
měla by obrovský dopad na všechny členské
státy bez ohledu na jejich velikostní
strukturu,“ uvedl ministr Toman. Jeho
polský protějšek pak zdůraznil nezbytnou
flexibilitu nové SZP, která musí respektovat
odlišnou strukturu jednotlivých členských
zemí. 

Ministři hovořili také o přechodném období
při zavádění nové SZP. V současnosti je ze
strany Evropské komise navrženo jako
jednoleté, podle analýzy ČR jsou však k
provedení všech nezbytných úprav
legislativy a IT systémů potřeba minimálně
dva roky, což podporuje i polská strana. Oba
ministři chtějí také více spolupracovat při
vyjednávání nové SZP v Bruselu. 

Tématem jednání byl rovněž africký mor
prasat, který se mezi oběma zeměmi
intenzivně řeší již několik let. Současná
situace v šíření nákazy v Polsku je velmi
vážná, a to zejména u divokých prasat. 

„Vzhledem k výraznému postupu afrického
moru prasat v okrese Wschowa na západě
Polska máme obavy z opětovného zavlečení
nákazy na naše území. Toto ohnisko je 120
kilometrů od hranic, ovšem nejbližší
pozitivní nález u uhynulého prasete
divokého byl v okrese Żagań pouhých 65
kilometrů od naší hranice,“ řekl ministr
Toman. 

Ministr Ardanowski uvedl, že v Polsku se
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snaží snížit populaci divokých prasat. Nově
je v Polsku možné divoká prasata lovit také
s využitím noktovizorů pro noční vidění,
termovizí a s využitím tlumičů. 

ČR v souvislosti s AMP zavedla řadu
opatření, která minimalizují riziko šíření
nákazy. Jde například o celoroční intenzivní
lov prasat divokých, zákaz jejich
přikrmování, zákaz dovozu trofejí z prasat
divokých ze zemí s výskytem AMP nebo
zákaz používat v chovech prasat seno a
slámu ze zemí s výskytem AMP. 

Ministři se shodli, že AMP je třeba řešit na
celoevropské úrovni a Evropská komise by
na to měla vyhradit dostatek peněz. O další
spolupráci spolu budou ministři jednat
nejpozději koncem března v rámci zasedání
zemí Visegrádské skupiny v Brně. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Českých zástupců na Špicberkách přibylo. Vědci tam

dovezli várku 95 vzorků semen

Tisková zpráva – Česká republika
dopravila další zásilku semen do
globálního úložiště na Špicberkách,
tentokrát uložila do věčně zmrzlé půdy
95 vzorků semen. Nyní se tam nachází
1263 jedinečných druhů a odrůd
zemědělských plodin z českého
Národního programu rostlin. Podzemní
trezor slouží k bezpečnému uchování
genetických zdrojů rostlin významných
pro výživu a zemědělství. 

Na Špicberkách uložila česká Genová banka
další původní české odrůdy (např. jarní
ječmeny Dragerův žlutý a bílý), krajové
odrůdy (např. hrách Orávka) a plané druhy
blízce příbuzné kulturním plodinám
(mnohoštět vejčitý). Jde celkem o 95 vzorků,
každý z nich obsahuje vždy celkem 300 až
500 semen podle druhu rostliny a velikosti
ukládaného balení. 

Uložení národních vzorků v centrální
genobance je bezplatné. Jde o službu,
kterou hradí norská vláda a nadace Crop
Trust. V úložišti jsou semena udržována při
stále teplotě -18 °C. Skladovací komory se
nachází více než 100 metrů hluboko uvnitř
hory, pod vrstvami skály o tloušťce 40 až 60
metrů, 130 metrů nad úrovní moře. Vloni
uložiště vzorky nepřijímalo kvůli opravě, při

které bylo lépe zabezpečeno proti pronikání
vody a dalším rizikům. 

Po patnácti letech od spuštění projektu je v
permafrostu bezpečně uloženo více než 960
tisíc položek náležejících k téměř 6 tisícům
druhů rostlin ze 75 genobank z celého
světa. 

V České republice jsou významné genetické
zdroje součástí Národního programu
konzervace a využívání genetických zdrojů
rostlin, zvířat a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství, který
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na
období 2018–2022. Smyslem programu je
uchování co možná nejširší genetické
rozmanitosti zemědělských plodin domácího
původu a rozšiřování této různorodosti
podle potřeb zemědělského výzkumu a
šlechtění. Sortiment genetických zdrojů
rostlin dostupných v České republice
přesahuje 55 tisíc položek. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry NKÚ,

protipovodňová opatření hodnotí dle zastaralých

plánů a opomíjí změny v legislativě

Tisková zpráva – Nejvyšší kontrolní úřad
(NKÚ) prověřil podporu
protipovodňových opatření Ministerstva
zemědělství (MZe) a Ministerstva
životního prostředí (MŽP). Dle závěrů
NKÚ je realizace opatření před
povodněmi oddalována zejména z
důvodu pomalého čerpání peněz. MZe s
tímto výkladem nesouhlasí, NKÚ mj. ve
svých závěrech opomíjí změny v
legislativě a zamlčuje v tiskové zprávě i
to, že závěry nekonstatují jakékoliv
porušení předpisů nebo nehospodárné
využití finančních prostředků. 

Za paradoxní považuje MZe výtku NKÚ k
nižším investicím do protipovodňových
opatření oproti původním plánům. Je třeba
uvést, že se při realizaci protipovodňových
opatření díky transparentnímu zadávání
veřejných zakázek podařilo snížit náklady
připravovaných staveb o více než 35 %.
Úspory v řádu stovek milionů jsou tedy ze
strany NKÚ prezentovány jako nedostatek. 

NKÚ také vztahuje nízké čerpání finančních
prostředků k předpokladům z roku 2010 a
pomíjí jejich aktualizace v navazujících
strategických dokumentech následujících
let, které jsou stanoveny na základě

reálnějších výchozích informací. Jde např. o
upřesnění předpokládaného seznamu
realizovatelných opatření, zpracované vyšší
stupně projektových dokumentací s
upřesněním rozpočtových nákladů nebo
zpřesnění požadavků na výkupy nemovitostí
dotčených výstavbou protipovodňového
opatření. 

Nižší čerpání finančních prostředků státního
rozpočtu způsobily zejména vnější objektivní
příčiny. Do časového plánu realizace staveb
na ochranu před povodněmi významně
zasáhly zdlouhavá povolovací řízení, četné
legislativní změny ovlivňující přípravu i
výstavbu opatření (např. novela zákona o
veřejných zakázkách, nový občanský
zákoník atd.) a také samotné majetkoprávní
vypořádání. 

Tisková zpráva NKÚ neuvádí důležitý závěr,
že kontrolou prověřených projektů
zaměřených na ochranu před povodněmi
NKÚ nezjistilo porušení právních předpisů
ani neúčelné a nehospodárné použití
peněžních prostředků. 

Většina technických protipovodňových
opatření, která jsou financována z programů
MZe, vycházejí ze schválených Plánů pro
zvládání povodňových rizik. Vedle hrází a
úprav koryt jsou realizována také technická
opatření s retencí, suché nádrže, poldry či
vodní nádrže s retenčními prostory. 

Stanovování záplavových území ani
povolování staveb v jejich aktivních zónách,
které NKÚ ve svých závěrech také zmiňuje,
není v gesci MZe. 

Vojtěch Bílý 
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tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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MMR: Výzva na zateplování bytových domů a

novelizovaný program Výstavba jsou zahájeny

Dnes byl zahájen příjem žádostí do
programu Zateplování, který je učen na
energetickou modernizaci bytových
domů v České republice s výjimkou
hlavního města Prahy. Poskytované
úvěry jsou bezúročné. Pokračuje též
příjem žádostí do dotačně-úvěrového
programu Výstavba pro obce, který byl
po četných jednáních se starosty a
starostkami v důležitých bodech
novelizován. 

„Požadavky na energetické standardy jsou
nekompromisní, a protože náklady na
modernizaci nejsou nízké, věřím, že finanční
pomoc Fondu potenciální žadatelé využijí.
Vylepšili jsme také program Výstavba pro
obce, který po rozhovorech se starosty a
starostkami doznal významných změn. Díky
jeho novelizaci bude pro obce jistě
zajímavější,“ říká ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová. 

V případě programu Zateplování byly
finance vyčleněny z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).
Program je určen pro vlastníky nebo
spoluvlastníky bytových domů nebo
nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům,
není ho však možné využít pro zateplování
domů v Praze. Maximální výše úvěru je 90

milionů korun, nejméně si lze půjčit 500
tisíc korun. Nejdelší doba splatnosti úvěru
je stanovena na 20 let. Na zateplení je
možné využít i kombinaci úvěru a dotace,
kterou poskytuje Ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci výzvy IROP. Podmínkou pro
poskytnutí úvěru je dosažení nejméně 20%
úspory spotřeby energie oproti stavu před
modernizací. Žádost o úvěr je třeba podat
ještě před zahájením stavebních prací. 

Novelizovaný program Výstavba pro obce
umožní obcím využít dotaci či úvěr i na jiné,
nežli zatím definované objekty. Např.
přestavbu rodinných domů na bytové domy,
brownfieldy, nástavby, vestavby, přístavby.
Důležitá bude také změna příjmových
kritérií u sociálních bytů. Bude možné
rekonstruovat i objekty, které v době podání
žádosti nejsou využívány pro bydlení.
Očekáváme tedy výrazný nárůst zájmu o
program ze strany obcí, protože jsme vyšli
vstříc téměř všem jejich argumentům, které
jsme akceptovali a respektovali, protože
starostové a starostky jsou ti, kdo znají
nejlépe svoji potřebu a situaci. 
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starostové a starostky jsou ti, kdo znají
nejlépe svoji potřebu a situaci. 
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Ministr Toman: S německou ministryní Klöcknerovou

jsme se shodli na potřebě silného zemědělského

rozpočtu i dvouletém přechodném období SZP

Tisková zpráva – O posílení rozpočtu na
Společnou zemědělskou politiku (SZP),
podpoře malých zemědělců i
problematice afrického moru prasat
(AMP) dnes jednal ministr zemědělství
Miroslav Toman s německou ministryní
výživy a zemědělství Julií
Klöcknerovou. 

Tématem dnešního jednání bylo především
vyjednávání podmínek nové SZP. Obě strany
se shodly, že rozpočet na ni je třeba navýšit,
aby byli zemědělci schopni plnit očekávání
ve vztahu k ochraně životního prostředí a
boji s klimatickou změnou. 

„Shodujeme se také na nutnosti
zjednodušení budoucí SZP, která nesmí
zatěžovat zemědělce zbytečnou byrokracií a
také jsme se shodli na dobrovolnosti
zastropování přímých plateb a definici
skutečného zemědělce. Oba tyto nástroje by
neměly být povinné,“ řekl ministr Toman. 

Vzhledem k tomu, že reforma SZP stále
nebyla dokončena, je důležité připravit
přechodné období. ČR stejně jako Německo
považuje za nezbytné dvouleté přechodné
období, aby se nová pravidla stihla zavést

do praxe a nevzniklo riziko, že zemědělci
zůstanou bez podpor. 

Společný postoj má ČR a Německo také k
zavedení tzv. redistributivní platby. „Jde o
platbu na první hektary, která efektivně a
jednoduše podpoří nejmenší farmáře. V
zavedení tohoto nástroje jsme se s
německou ministryní jednoznačně shodli,“
řekl ministr Toman. 

Tématem jednání byl také africký mor
prasat. Nákaza AMP je v Polsku jen 65
kilometrů od českých hranic a od německé
hranice je tato vzdálenost dokonce jen 14
kilometrů. Německo proto např. na části
hranice s Polskem postavilo oplocení a dělá
i další opatření. 

„I v České republice jsme zavedli řadu
opatření, která minimalizují rozšíření
afrického moru prasat na našem území. Jako
příklad mohu uvést celoroční intenzivní lov
prasat divokých, zákaz jejich přikrmování,
zákaz dovozu „trofejí“ z prasat divokých ze
zemí s výskytem AMP nebo zákaz používat v
chovech prasat seno a slámu ze zemí s
výskytem AMP,“ uvedl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Spolupráce v oblasti prevence šíření chorob
mezi ČR a Německem bude dle dnešní
dohody pokračovat. Zástupci české Státní
veterinární správy jsou také právě dnes na
pracovní návštěvě u německých kolegů, kde
řeší podrobnosti kolem opatření k zabránění
šíření AMP. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Toman: Produkce potravin není ohrožena,

firmy mají zpracované krizové plány a zásoby na

plynulou výrobu

Tisková zpráva – V České republice
nehrozí nedostatek potravin, lidé si
proto nemusí dělat přehnaně velké
zásoby. Tuzemští zpracovatelé mají
připraveny krizové plány a zajištěno
plynulé zásobování. V ČR se mj. denně
vyprodukuje více než 2,7 milionu kg
pšeničné mouky, 270 tisíc kg hovězího
masa, zhruba 6,5 milionu vajec nebo
více než 8 milionů litrů mléka. 

„Chci všechny naše občany uklidnit, že v
žádném případě nehrozí nedostatek
potravin v obchodech i v mimořádné situaci,
jaká je nyní kvůli epidemii koronaviru.
Například větší pekárny důsledně oddělily
provozy tak, aby byly na sobě nezávislé a
mohly vyrábět i v případě, že by se v
některém provozu objevil problém“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Pro Ministerstvo zemědělství (MZe) je
bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním
místě. I v případě rozšíření karantény na
celou Českou republiku bude dozor nad
výrobou potravin ze strany dozorových
orgánů zajištěný. 

„Včera jsem se potkal se zástupci

potravinářského průmyslu a dohodl se s
nimi, že mě budou neprodleně informovat o
jakémkoliv výkyvu na trhu. Vývoj situace
budeme každý den vyhodnocovat. Důležité
je, že výroba potravin v České republice
není nijak ohrožena,“ zdůraznil ministr
Toman. 

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana
Večeřová ujišťuje, že panika z nedostatku
potravin v ČR skutečně není na místě. „Naši
výrobci jsou připraveni i na zvýšenou
výrobu v případě omezeného dovozu. Drtivá
většina podniků má zpracován nejen krizový
plán, ale i standardy bezpečnosti výroby
potravin, které zahrnují i postup řešení v
případě výskytu nakažlivé choroby v
provozu,“ uvedla Večeřová. 

Dostatečné zásoby má i Český svaz
zpracovatelů masa (ČSZM). „Máme
zajištěný trvalý přísun surovin a dostatečné
zásoby na plynulou výrobu,“ ujistil předseda
ČSZM Karel Pilčík. 

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě
podporuje zejména živočišnou výrobu, díky
čemuž se v ČR udržela produkce např.
vepřového nebo drůbežího masa, i když
soběstačná ČR v tuto chvíli není. Právě v
případě pandemie koronaviru se ukazuje,
jak důležitá soběstačnost je. 

„Snad si lidé právě v těchto dnech uvědomí,
jak důležité tuzemské zemědělství a výroba
potravin je. Jde o strategické sektory, které
musíme dostatečně podporovat. V současné
chvíli je důležité také zajistit pro tyto
sektory i dostatek dezinfekčních prostředků
a ochranných pomůcek, prioritní přístup ke
zdrojům nebo finanční úlevy, například
pozdější platbu DPH, aby nebyla výroba
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potravin jakkoliv ohrožena,“ uvedl ministr
Toman. 

Produkce potravin v ČR je na vysoké úrovni
a zásobování tuzemských obchodů je a bude
zajištěno v dostatečné míře, a to i v případě
déletrvajících omezení v rámci nouzového
stavu. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr zemědělství Toman: Není důvod panikařit, s

výrobou, ani distribucí potravin není a nebude

problém

Tisková zpráva – Problém s výrobou, ani
distribucí potravin do obchodů
nemáme. Není proto důvod panikařit a
nakupovat přehnaně velké zásoby nad
limit běžného týdenního nákupu. Uvedl
to ministr zemědělství Miroslav Toman
po dnešním jednání s představiteli
zemědělských nevládních organizací,
zpracovateli, potravináři a zástupci
obchodníků. 

„ 

Účastníky schůzky jsem informoval o
dosavadních krocích vlády, a jak tyto kroky
ovlivní produkci a distribuci potravin. Se
zemědělci a potravináři jsme si ustanovili
koordinační štáb a v jeho rámci si každý den
budeme předávat informace od vlády a
veřejné správy i od zemědělců a
potravinářů, abychom věděli, co budou
aktuálně potřebovat, aby byla zajištěna
plynulá výroba a distribuce potravin,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Podle ministra je také třeba v co nejvyšší
míře zajistit běžné farmářské a zemědělské
činnosti v souladu s agronomickými postupy
a zemědělským kalendářem, který všichni

hospodáři znají už po generace. 

„Chci ubezpečit zemědělce a potravináře, a
zejména veřejnost, že stát a Ministerstvo
zemědělství mají připraveny krizové plány i
pro případ možného narušení dodávek
potravin. V tuto chvíli pracujeme na tom,
abychom zemědělcům a potravinářům co
nejvíce snížili administrativu, aby se mohli
plně soustředit na výrobu. Jednotlivá
opatření budeme postupně zveřejňovat,
pracujeme například na možnosti posunutí
některých termínů u žádostí o dotace či
odložení některých kontrol,“ uvedl ministr
Toman. 

„Jsem ráda, že vznikl koordinační štáb, kde
si můžeme vyměňovat informace a pružněji
reagovat na všechny nastalé situace. Rovněž
ujišťuji všechny, že výroba je plynulá a
zásoby potravin jsou dostatečné. Uděláme i
nadále vše proto, aby spotřebitelé byli ve
svých požadavcích plně uspokojeni,“ řekla
prezidentka Potravinářské komory České
republiky Dana Večeřová. 

Ve spolupráci s dalšími resorty je nutné pro
potravinářskou výrobu zajistit dostatek
dezinfekčních prostředků a ochranných
pomůcek. Na tom již na Ministerstvu
zemědělství pracuje ministrův krizový tým.
Miroslav Toman bude také na vládě
prosazovat přednostní odbavení kamionů s
potravinami a surovinami do výroby na
hraničních přechodech, aby nečekaly dlouhé
hodiny v kolonách. 

Mze bude také jednat s Ministerstvem
vnitra o tzv. blokové výjimce pro zahraniční
pracovníky v prvovýrobě, zpracování,
distribuci, obchodu a zemědělství, aby byla
zajištěna veškerá činnost všech firem, které
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se podílejí na distribuci potravin od výroby
až po obchod. 

„Velmi oceňuji, že ministr Toman svolal toto
jednání s účastí od zemědělců po
obchodníky, abychom mohli společně řešit
plynulost prodeje. Děkuji také za podporu
při zapojení brigádníků či pracovníků
restaurací či hotelů do výroby nebo prodeje
potravin bez zbytečné byrokracie,“ dodal
prezident Svazu obchodu a cestovního
ruchu Tomáš Prouza. 

Do práce v potravinářství se nyní mohou
formou brigády zapojit i studenti
potravinářských nebo jiných vysokých škol.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím
Potravinářské komory, Svazu obchodu a
cestovního ruchu nebo i Ministerstva
zemědělství a budou nasměrováni do
příslušných podniků. 

MZe je také ve spojení s potravinovými
bankami. Potraviny ze školního programu
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
bude chtít vzhledem k uzavření škol
distribuovat přes potravinové banky, aby
nebyly znehodnoceny. Potravinové banky
jsou na to připraveny. 

Miroslav Toman vyjádřil podporu
dozorovým orgánům, které dohlíží na to,
aby všechny potraviny na českém trhu byly
bezpečné a zdravotně nezávadné. Ocenil a
poděkoval také všem lidem pracujícím v
zemědělství, potravinářství a dalších
sektorech v kompetenci Ministerstva
zemědělství za jejich práci v těchto těžkých
dnech. 

Vojtěch Bílý 
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Uzavření turistických cílů a informačních center

V souladu s usnesením vlády ČR jsou v
turistické destinaci Kraj blanických
rytířů uzavřena pro veřejnost veškerá
turistická informační centra. Případné
dotazy zodpoví jejich pracovníci na e-
mailech či na telefonních číslech –
kontakty zde. 

Uzavřeny jsou také veškeré turistické cíle,
rozhlednou na Velkém Blaníku počínaje přes
návštěvnická centra po muzea a galerie. 

Uzavřeny nebo omezeny jsou služby v
turistickém ruchu a návazné služby pro
veřejnost. 

Zrušeny jsou také nejbližší akce v Kraji
blanických rytířů, předem zanesené do
kalendáře akcí, a to až do odvolání. 

Děkujeme za pochopení. 
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Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu

koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat

hygienická opatření

Tisková zpráva – Vzhledem k tomu, že
se neustále opakují nepravdivé
informace o nákupu nebalených
potravin, Ministerstvo zemědělství
považuje za nutné opětovně zdůraznit,
že neexistují důkazy o tom, že by
potraviny byly zdrojem či cestou
přenosu koronaviru způsobujícího
onemocnění COVID-19. Samozřejmě je
potřeba při manipulaci s nebalenými
potravinami dodržovat doporučená
hygienická opatření. 

„Při vyhlášení nouzového stavu vláda
povolila prodej nebaleného pečiva za
splnění některých podmínek, například musí
mít zákazníci k dispozici pomůcky jako
kleště a jednorázové rukavice. Chci apelovat
na všechny, aby striktně dodržovali všechna
vyhlášená opatření a byli k sobě ohleduplní,
aby se šíření koronaviru podařilo zastavit,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Potravin i surovin na jejich výrobu je
dostatek. Proto není důvod panikařit a
nakupovat přehnaně velké zásoby nad limit
běžného týdenního nákupu. Při takových
nákupech hrozí, že se později potraviny
budou vyhazovat do odpadu a naroste jejich
plýtvání. 

„Panika není na místě, výrobci potravin se
snaží zabezpečit plynulou výrobu, aby byl
všeho dostatek. Prodej nebalených potravin
je i nadále možný, ale s omezeními
hygienické povahy,“ uvedla prezidentka
Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. 

Podle stanoviska Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) z minulého
týdne zkušenosti z předchozích epidemií
způsobených koronaviry, jako SARS či
MERS ukazují, že virus se prostřednictvím
potravin nepřenáší. Dle současných znalostí
popsaných cest přenosu koronavirů a jejich
nízkou schopností přežít ve venkovním
prostředí je nepravděpodobné, že by
dovážené zboží, jako potraviny a podobně
mohly být zdrojem infekce. Obecně platí, že
lidské koronaviry nepřežívají na suchém
povrchu. 

Nový koronavirus je respirační virus. K
přenosu dochází primárně kontaktem s
infikovanou osobou, která zejména při
mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční
kapénky na své okolí. Přenos je možný také
předměty čerstvě kontaminovanými sekrety
infikovaného člověka, proto je nutné
přenosu těmito způsoby všemožně zabránit. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoct i

zemědělcům

Tisková zpráva – Ministr zemědělství
Miroslav Toman spolu s rektorem České
zemědělské univerzity v Praze Petrem
Skleničkou, rektorkou Mendelovy
univerzity v Brně Danuší Nerudovou a
rektorem Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích Tomášem
Machulou se dnes obrátili na studenty
oborových vysokých škol. Ve společném
prohlášení je vyzvali, aby se zapojili do
prací v zemědělském, potravinářském a
lesnickém sektoru. 

„Jsem rád, že jsme se s rektory dohodli. Pro
české zemědělce a pro zajištění úrody v
letošním roce je to velice důležité. Studenti
nám mohou velmi pomoci například při
založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu,
která nás čeká za pár dní, a bezpochyby při
takzvaném jarním drátkování na
chmelnicích. Ostatně jejich prarodiče na
tyto chmelové brigády jezdili a jejich pomoc
byla zásadní,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Na jižní Moravě pociťuje už nyní nedostatek
pracovníků řada firem. Týká se to například
sadby zeleniny. „Jsme zemědělsky laděná
univerzita a naši zemědělci a lesníci vinou
uzavření hranic čelí nedostatku pracovních
sil, které na sezónní práce jezdily například

z Ukrajiny. Proto zřizujeme mail
pomaham@mendelu.cz, přes který se
mohou od zítřka hlásit dobrovolníci na
výpomoc v zemědělských a lesnických
firmách. Dobrovolníky pak nasměrujeme
prostřednictvím jednotlivých profesních
svazů do potřebných firem,“ uvedla
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Danuše Nerudová. Pomoc se podle ní týká i
lesnictví, které je stále silně zasažené
kůrovcovou kalamitou. 

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských
univerzit podepsali společné prohlášení, v
němž uvádějí, že si jsou vědomi současné
situace, kdy je velice obtížné zajistit
dostatečné pracovní síly pro některé
sezónní práce. Proto vyzývají především
studenty zemědělských vysokých škol, aby
se aktivně zapojili do pomoci celému
sektoru. 

Všechny tři univerzity k tomu účelu zřídí
kontaktní místa, která budou aktivně
propojovat zájemce ze stran studentů se
zemědělskými subjekty, které práci
poptávají. 

Kontaktní osoby: 

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích 

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail:
bartos@zf.jcu.cz, tel: 387 772 931, 608 167
446 

Mendelova univerzita v Brně 

Mgr. Jiřina Studenková, e-mail:
jirina.studenkova@mendelu.cz, tel.: 545 135
199, 773 207 777 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
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Mgr. Přemysl Gubani, e-mail:
careercenter@czu.cz, tel.: 776 783 129 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Toman: Lidé v potravinářství jsou hned za

první linií, cením si jejich přístupu, po lékařích jsou

nejdůležitější pro zvládnutí současné krize

Tisková zpráva – Potravinářství a
zemědělství patří ke strategickým
odvětvím, bez kterých se za žádné
situace neobejdeme. Ukazuje se to
právě nyní, kdy naši společnost
ohrožuje koronavirus. Je potřeba ocenit
práci lidí v těchto oborech, protože
zajišťují plynulé zásobování
potravinami. Často se přitom musí
potýkat s různými problémy, například
se zásobováním, nedostatkem
pracovníků či hrozícím nedostatkem
ochranných pomůcek. 

„Mnoho lidí v těchto dnech pracuje ve
ztížených a rizikových podmínkách. Jsou to
především lékaři nebo prodavači. Neméně
důležití jsou ale lidé, kteří sice nejsou tolik
vidět, ale bez jejichž obětavé práce bychom
se neobešli. Jsou to zemědělci a potravináři,
kterým za jejich velmi důležitou a
nepřetržitou práci děkuji. Díky nim máme
na trhu dostatek potravin i v této složité
době,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. 

Komplikovaná byla situace v uplynulých
dnech například na Olomoucku, kde
hygienici uzavřeli města Litovel a Uničov a
několik dalších okolních obcí. Ovlivnilo to i

firmy, do kterých se nedostali jejich
zaměstnanci, a byla také znemožněna
veškerá doprava. 

„Byl jsem v kontaktu s hejtmanem
Olomouckého kraje, hlavní hygieničkou i
policií a řešili jsme podmínky, za jakých
bude umožněn vjezd do uzavřené zóny a
ven. Problém byl hlavně s dopravou pro
velkého výrobce těstovin v Litovli či
pekárnu v Uničově, nebo odvoz mléka a
mléčných výrobků z uzavřené zóny. Bylo
také potřeba zajistit povolení pro vjezd
zemědělců, aby se mohli postarat o zvířata a
přivézt jim krmení. Chci znovu poděkovat a
ocenit práci všech těch lidí, kteří i v těchto
podmínkách usilovně pracují, abychom
všichni měli dostatek potravin,“ uvedl
ministr Toman. 

Pokud se podniky dostanou do obdobné
situace, jako bylo například zmíněné
uzavření celých obcí, doporučuje MZe
dodržovat pokyny příslušné hygienické
stanice, policie a veřejných zástupců. V
příslušných nařízeních mimořádného
opatření, která jsou vyvěšena v takovém
případě na úředních deskách příslušných
Krajských hygienických stanic, jsou vždy
uvedeny pokyny a výjimky mj. i pro osoby,
které zajišťují výkon povolání, veterinární
péči, a veřejné zásobování. 

V souvislosti s nouzovým opatřením ohledně
šíření koronaviru Ministerstvo zemědělství
denně monitoruje situaci v zemědělských a
zpracovatelských podnicích a hledá
možnosti jak sektoru co nejúčinněji pomoci. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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S analýzou testů na nový typ koronaviru může pomoct

Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní

veterinární ústav

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství (MZe) dnes ráno odeslalo
nabídku Ministerstvu zdravotnictví na
využití Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství, v.v.i. (VÚVeL) a
Státního veterinárního ústavu Jihlava,
organizací zřizovaných Mze, při
provádění testů na nový typ koronaviru.
Ústavy by tak mohly ulehčit jiným
zařízením, ve kterých se diagnostika
provádí. Šlo by o stovky analýz denně,
což by výrazně přispělo k podpoře
stávajícího diagnostického systému. 

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich
odborníků. Předložili jsme ji na Ministerstvo
zdravotnictví. Kolegové už řeší podrobnosti
s Fakultní nemocnicí v Brně a věřím, že se
brzy dotáhnou všechny formální náležitosti
do konce, aby testování bylo našim ústavům
umožněno. Bylo by to opravdu velké
ulehčení pro všechny a do budoucna i další
navýšení testovacích kapacit,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

Podle profesora Alfreda Hery pověřeného
řízením VÚVeLu, který s myšlenkou přišel,
je ústav připraven nabídnout volnou
strojovou kapacitu pro detekci a kvantifikaci
viru Covid-19 v počtu stovek analýz denně.

Z důvodu bezpečnosti práce ale současná
situace neumožňuje pracovníkům ústavu
biologické vzorky odebírat. Aktuálně
probíhá intenzivní komunikace s Fakultní
nemocnicí Brno o technických možnostech
této nabídky. 

Před zahájením testování je nutné formální
schválení pro rutinní analýzu vzorků od
lidských pacientů. Na zajištění povolení nyní
ústavy pracují. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Toman: Přijímáme opatření na pomoc

zemědělcům, prodlužujeme například termíny u

projektů a žádostí, omezujeme a zjednodušujeme

kontroly

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství (MZe) denně monitoruje
situaci v zemědělských a
zpracovatelských podnicích a hledá
možnosti, jak sektoru co nejúčinněji
pomoci. Kromě jiných opatření
například prodlouží termíny podávání
žádostí a dokumentace projektů a
zjednoduší a sníží počet kontrol. MZe
také připravuje balíček opatření na
pomoc zemědělcům. Pracovníci
Ministerstva a podřízených organizací
se snaží v této situaci ulehčit
zemědělcům práci. MZe na telefonním
čísle 221 814 595 spustilo infolinku pro
veřejnost a podnikatele. Je v provozu v
pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro
písemné dotazy funguje mailová adresa
krizovalinka@mze.cz. 

„Vzhledem k tomu, že zemědělci musí
pracovat ve ztížených podmínkách, chceme
jim pomoct úpravou některých termínů pro
podávání žádostí a projektů. Také snížíme a
zjednodušíme kontroly. Evropská komise
mimořádně posunula termín podání
Jednotné žádosti 2020 o měsíc, tedy do 15.
června, a to všem zemím, které o to

požádají. My na Ministerstvu k tomu
připravíme potřebnou legislativu. U
opatření Společné zemědělské politiky
požádáme Evropskou unii o snížení míry
kontrol o padesát procent,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

MZe také připravuje balíček opatření na
pomoc zemědělcům, který se bude týkat
například možnosti odkladu splátek u
stávajících komerčních úvěrů a vytvoření
nových programů v rámci Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF). Možné je také rozšíření programů
v rámci Programu rozvoje venkova a
diskutovat chce MZe rovněž o možnosti
snížení odvodů na sociální a zdravotní
pojištění pro zemědělce. 

V rámci Programu rozvoje venkova budou u
projektů v realizaci prodlouženy maximální
lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí
o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1
Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce
prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a
podání Žádosti o platbu o 12 měsíců. U
operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a
projektů (EIP) prodloužíme lhůtu pro
předložení žádosti o průběžnou platbu v
roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to
do 31. srpna. 2020. 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
je připraven operativně telefonicky
konzultovat s žadateli případné komplikace
s doplňováním dokumentů a další
administrativní podmínky. Požadované
změny termínů předložení Žádosti o platbu
žadatelé hlásí standardním postupem
elektronicky prostřednictvím Portálu
farmáře. 
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U 9. kola, které má proběhnout 7. až 28.
dubna a týká se vzdělávání a krátkých
dodavatelských řetězců, zatím vzhledem k
rozsahu a charakteru projektů žádné změny
nejsou třeba. 

Dále bude prodloužen příjem žádostí na
Místní akční skupiny (MAS) a termín
předložení žádostí po administraci na MAS
na RO SZIF (nad rámec schválených výzev
SZIF) tak, aby žádosti na SZIF byly
předloženy nejpozději do 31. října 2020. 

V rámci 17. výzvy Operačního programu
(OP) Rybářství bude příjem žádostí o
podporu v dubnu 2020 řešen dle aktuální
situace, a pokud bude nutné tak lze
uvažovat o prodloužení termínů o dva týdny.
U Operačního programu Rybářství
prodloužíme lhůty pro předložení konečné
dokumentace k výběrovému řízení, ze
současných 12 týdnů na 24 týdnů u projektů
z 16. výzvy OP Rybářství. Prodloužení
maximálních lhůt pro předložení žádostí o
platbu, hlášení o změnách a průběžných a
závěrečných zpráv o udržitelnosti bude
řešeno individuálně s žadateli.
Od 16. března 2020 jsou pozastaveny
kontroly na místě. U projektů budou
kontroly na místě s žadateli konzultovat
pracovníci RO SZIF individuálně. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Díky maskám zapůjčeným od hasičů budou

potravináři a zaměstnanci čistíren odpadních vod

chráněni

Tisková zpráva – Hasičský záchranný
sbor (HZS) dnes bezplatně zapůjčil 3
tisíce celoobličejových masek pro
potravináře a zaměstnance čistíren
odpadních vod. V obou profesích je
důležitá ochrana před koronavirem, jde
o strategická a přitom i exponovaná
zaměstnání. Ministerstvo zemědělství
proto zápůjčku od hasičů urychleně
zprostředkovalo. 

Hasiči dnes zapůjčili celkem tři tisíce
masek, ze kterých využijí jeden tisíc
potravináři a dva tisíce zaměstnanci čistíren
odpadních vod. 

„Děkuji hasičům za jejich rychlou reakci a
zapůjčení tří tisíc masek. Díky nim budou
moci zaměstnanci čistíren odpadních vod a
potravináři bezpečně pokračovat ve své
práci, která našim obyvatelům zajišťuje
pitnou vodu, potraviny a čištění odpadních
vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. 

Potravinářská komora ČR bude masky
distribuovat do podniků, které je nejvíce
potřebují, například výrobcům kojeneckých
výživ. V těchto firmách je klíčová co

nejdůslednější hygiena. 

Zaměstnanci čistíren odpadních vod
ochranné pomůcky naléhavě potřebují,
protože se pohybují v rizikovém prostředí.
Stanovisko národního referenčního centra
pro hygienu půdy a odpadů k prevenci
nákazy COVID – 19 u pracovníků provozů
kanalizací a čistíren odpadních vod uvádí,
že se virus může vylučovat i močí. Z tohoto
důvodu musí striktně dodržovat hygienická
a bezpečnostní opatření k ochraně zdraví
při práci. Sdružení oboru vodovodů a
kanalizací (SOVAK) přitom už vlastní
ochranné pomůcky v některých místech
docházejí. 

Masky bude SOVAK zítra distribuovat po
celé republice nejexponovanějším
zaměstnancům. Také Potravinářská komora
chce masky mezi vybrané podniky
rozdělovat už zítra. HZS masky zdarma
zapůjčí až na dobu 60 dní. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Požadavky na změny a prodloužení lhůt řešíme s

pochopením a individuálně

Centrum pro regionální rozvoj ČR
vyzývá příjemce, kteří by se mohli
vlivem aktuální epidemiologické situace
dostat do problémů s harmonogramem
realizace projektu, aby - pokud je to
možné - kontaktovali co nejdříve svého
projektového manažera prostřednictvím
monitorovacího systému MS 2014+ a
ohlásili změny vyvolané současnou
pandemickou situací. V případě
programů přeshraniční spolupráce lze
kontaktovat kontrolora a společný
sekretariát. 

"Požadavky na změny a prodloužení lhůt
řešíme s pochopením a individuálně," říká k
projektům IROP ministryně Dostálová.
"Fyzické kontroly projektů odsouváme na
později." 

"Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum
pro regionální rozvoj ČR ubezpečují všechny
příjemce z IROP a z programů přeshraniční
spolupráce, že budou ke každé žádosti o
změnu projektů z důvodů současných
omezení proti SARS-CoV-2 přistupovat
vstřícně a se snahou maximálně pomoci s
realizací projektu. Uvědomují si, že velké
množství problémů může mít dopady
především na harmonogram a termíny
projektů, " říká ministryně Klára Dostálová. 

Protože celý proces administrace projektů je
plně elektronický, nedochází k žádnému
omezení povolování změn, schvalování
monitorovacích zpráv, administrace žádostí
o platbu apod. Jedinou změnou je odsunutí
fyzických kontrol projektů na pozdější dobu.
Pracovníci MMR i Centra jsou ale stále
všem příjemcům k dispozici na telefonu či e-
mailu. 

Regionální pobočky Centra tak i nadále
fungují a poskytují servis elektronicky.
Podrobnější informace a kontakty najdete
na webových stránkách Centra pro
regionální rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
intenzivně jedná o aktuální situaci a jejích
dopadech i s Evropskou komisí. Pro další
informace proto doporučujeme sledovat
stránky MMR, Centra a IROP. 
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MMR připravuje pomoc na podporu domácího

cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj
připravuje nástroj na financování
rozvoje domácího cestovního ruchu. Ten
by měl pomoci firmám působícím v
cestovním ruchu zmírnit dopady
omezení na jejich podnikání. Je
nesmírně důležité v začátcích krize v
souvislosti v koronavirem pomoci.
Podstatou programu by byly takzvané
rekreační vouchery pro zaměstnance a
osoby samostatně výdělečně činné
(OSVČ) pro pobyty v České republice
formou benefitů. 

„V odvětví cestovního ruchu u nás pracují
tisíce zaměstnanců, pro které nyní přichází
krize. Proto již s našimi partnery pracujeme
na konkrétní pomoci. Jakmile opadne
nebezpečí šíření koronaviru, chceme
projednat s Ministerstvem financí možnost
odpočtu poukazů z daní nebo vytvořit
pomoc jako samostatný program MMR.
Jsem přesvědčena, že tato forma podpory
pomůže v počátcích krize v domácím
cestovním ruchu, řekla Klára Dostálová,
ministryně pro místní rozvoj.“ 

„Fórum cestovního ruchu je zastoupeno v
krizovém štábu. S paní ministryní soustavně
komunikujeme a jsme v denním kontaktu.
Připravujeme konkrétní program, který by

mohl pomoci k opětovnému rozjezdu
cestovního ruchu v České republice,“ říká
šéf Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a
dodává: „v cestovním ruchu pracuje přes
240 tisíc lidí a každá pátá profese je na
cestovním ruchu závislá.“ 

Na konkrétní podobě programu
spolupracuje Ministerstvo pro místní rozvoj
spolu s Fórem cestovního ruchu ČR, z.s. O
návrhu bude rozhodovat vláda. Odvětví
cestovního ruchu tvoří téměř 3% HDP
České republiky. Jde o významné odvětví
národního hospodářství a návazně generuje
další pracovní místa i zisky. 
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Ke stavebnímu zákonu

Už v první vlně vypořádání připomínek
se Ministerstvu pro místní rozvoj
podařilo snížit jejich počet na čtvrtinu.
Až ministerstvo v dubnu připomínky k
paragrafovému znění definitivně
vypořádá, poputuje zákon do vládního
legislativního procesu. Pokud zákon v
červnu schválí vláda, mohl by v
Poslanecké sněmovně ČR projít prvním
čtením ještě v červenci. Samozřejmě s
ohledem na aktuální pandemii je
možné, že se termíny změní. Bude
záležet na tom, kdy bude moci
zasednout Legislativní rada vlády.
Nicméně i v situaci, kdy by vláda mohla
návrh projednat až o prázdninách,
stihne MMR předložit návrh sněmovně
v září, což by bylo stále dostatečné pro
to, aby nový zákon vstoupil v platnost v
roce 2021. Účinnosti pak bude nabývat
postupně do poloviny roku 2023. 

Vzhledem k tomu, že Legislativní rada vlády
v tuto chvíli nezasedá, ministerstvo
požádalo premiéra o to, aby mohlo v
průběhu dubna ještě v jednom kole
prodiskutovat poslední sporné body zákona.
Duben by ministerstvo využilo k
doprojednání paragrafového znění zákona,
do něhož v posledních dvou týdnech zasáhla
opatření proti šíření viru, což znemožnilo
řadu plánovaných osobních jednání.
Výsledkem času navíc by mělo být

vyprecizování co nejširšího konsensu, který
umožní rychlé a hladké schválení zákona
potřebného pro budoucí oživování
ekonomiky. 

Pro oživení ekonomiky bude potřeba
moderní zákon
Největším přínosem připravovaného nového
stavebního zákona bude výrazné urychlení
povolování staveb. Z několika let by se měla
lhůta zkrátit na maximálně jeden rok a celé
povolovací řízení bude navíc digitalizované.
Rekodifikace zajistí dodržování lhůt i
maximální redukci razítek. Nový stavební
zákon bude ve výsledku kompromis,
představuje ale na dlouho poslední šanci,
jak vybřednout z byrokratického marasmu,
do kterého jsme se v posledních letech
propadli. 

„Teď máme historickou šanci vytvořit
podmínky pro to, aby se stavělo.
Přeregulovaná stavební legislativa nás
dostihne v době, kdy se ekonomika zpomalí.
A ta doba zřejmě s ohledem na současnou
koronavirovou krizi není daleko. Když bude
chtít stát podpořit v budoucnu ekonomiku
investicemi do staveb nebo infrastruktury,
nemělo by mu v tom bránit pomalé
povolování projektů,“ řekla ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová. A dodala: „Až
tato kritická doba poleví a bude se znovu
startovat ekonomika, bude potřeba dobrý a
rychlý stavební zákon. V projednávání
zákona musíme pokračovat i v době, kdy
řešíme krizová opatření na ochranu zdraví.“
Také podle ekonomických analytiků může
být právě stavebnictví tahounem při oživení
ekonomiky poté, co skončí opatření proti
šíření koronaviru. Není až tolik závislé na
zahraničním obchodu. 

Hledá se cesta pro velká města
Stavební zákon se nevyhnul během
vypořádání připomínek kompromisům. Už
po první vlně vypořádání připomínek se ale
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jejich počet snížil na čtvrtinu. „V rekordním
čase se nám povedlo vypořádat většinu z
téměř 5 000 připomínek, které se k novému
stavebnímu zákonu sešly. Logicky jsme se
nevyhnuli kompromisům. Během posledních
měsíců jsem vedla nespočet jednání s
nespočtem těch, kterých se zákon dotýká, a
mnozí z nich měli velmi protichůdné
požadavky. Původní návrh byl
maximalistickou variantou a bylo jasné, že
během projednávání zákona budeme muset
dělat ústupky. Zákon není sportovní utkání –
není možné vyhrát 100:0. Po první vlně
vypořádání zbývá ale již jen čtvrtina témat,
kde jsme zatím nenašli shodu. A to je
myslím velký úspěch,“ uvedla ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová. 

Ministerstvo ještě minulý týden dolaďovalo
dohodu především s velkými městy, která
chtěla zohlednit specifika zejména v oblasti
územně plánovací dokumentace, i v rámci
odchylek ve stavebních předpisech.
„Nalezení kompromisu, aby města měla co
nejsilnější nástroje, kterými ovlivní
budoucnost svého území, a zároveň si stát
zachoval kontrolu nad tím, aby mohl bez
obstrukcí stavět strategické stavby, není
vůbec jednoduché. Je třeba najít variantu
přijatelnou pro všechny strany a já věřím, že
se nám to nakonec povede,“ vysvětlila
ministryně. Nesmíme také zapomenout, že
zákon musí fungovat pro celou Českou
republiku, tedy pro Prahu s více než jedním
milionem obyvatel, ale i pro obec s pěti sty
obyvateli. 

Princip zákona zůstal zachován
Během vypořádání připomínek ministerstvo
dbalo na to, aby cíl zákona zůstal zachován
a povolování se výrazně zrychlilo. Dojde
například ke změně upořádání stavební
správy, která byla nutná. V tuto chvíli máme
neuvěřitelně roztříštěnou strukturu, a to
714 obecních stavebních úřadů, 609
speciálních stavebních úřadů, 9 báňských a
4 vojenské. Takže celkem více než 1300
úřadů a pro srovnání 4x větší Polsko jich má

jen 300. Na našich stavebních úřadech
pracuje více než 13 tisíc úředníků, kteří si
kvůli této roztříštěnosti nemohou pomoci a
navzájem se zastoupit. 

Extrémní roztříštěnost stavebních úřadů ale
není jediným problémem současné
legislativy. Dalším je například velké
množství dotčených orgánů, nedodržování
lhůt ze strany státu, soudy při přezkumech
nemohou změnit rozhodnutí stavebních
úřadů, což spolu s možností dotčené
veřejnosti vyjadřovat se v každém dílčím
kroku vytváří onen pověstný ping – pong,
jehož výsledkem je i několikaleté
martýrium, než stavebník získá konečné
rozhodnutí. Nový zákon integruje maximum
dotčených orgánů, zavede apelační princip
a fikci souhlasu. V tuto chvíli také existuje
deset typů řízení, do budoucna bude už jen
jedno. A každý bude mít možnost se odvolat,
ale jen jednou. Jednodušší bude také
projektová dokumentace. Každý investor,
velký i malý, ocení, že konečně nebude
muset sám shánět desítky razítek. 
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Podnikatelé, zapojte se do turistické Karty blanických

rytířů 2020

Kraj blanických rytířů, z.s., nabídl v
loňském roce nejen turistům bonusovou
Kartu blanických rytířů. Držitelé karty
mohli získat bonus ve vybraných
turistických cílech, u ubytovatelů, v
restauracích, ale i v zařízeních,
poskytujících volnočasové aktivity. 

V loňském roce se do projektu turistická
Karta Kraje blanických rytířů zapojilo 17
subjektů. Vzhledem k tomu, že tento
produkt cestovního ruchu splnil svůj účel –
podpořil cestovní ruch a podnikání v Kraji
blanických rytířů, chystáme Kartu
blanických rytířů i na rok 2020.
Soustředíme se na to, aby více motivovala k
návštěvě do projektu zapojených subjektů,
na jejich propagaci. 

Rádi byste více prezentovali svoje podnikání
za pomoci turistické karty, ale není vám
jasný princip jejího fungování? Čtěte dále,
odpovídáme na nejčastěji pokládané otázky. 

Na jakém způsobu turistická karta funguje?
Turistická karta je prostředek, který
turistům nabízí slevy či vstupy zdarma do
památek a kulturních institucí, sportovišť,
relaxačních a zábavních zařízení a dalších
turistických atraktivit v dané destinaci ,
případně jim umožňuje získat i slevu na

ubytování, stravování nebo nákup zboží a
služeb. 

Co karta přináší turistům?
Především úsporu finančních prostředků,
neboť s kartou získávají bonus, ať už jde o
vstup za zvýhodněnou cenu, či zdarma,
slevu na masáž, bonusovou službu nebo
drobný dárek. Karta slouží jako průvodce
světem služeb po regionu. Do karty jsou
zahrnuté doporučené a prověřené služby, ať
už jde o ubytování, nabídku občerstvení,
volnočasových aktivit nebo třeba
turistických cílů. 

Jsem podnikatel, co mi turistická karta
přinese?
Především zvýšení prestiže a reklamu mého
podnikání. Ruku v ruce s tím by mělo dojít
ke zvýšení počtu návštěvníků a zvýšení
tržeb. 

Jaký bonus mám nabídnout?
Bonus a jeho výše je na zvážení podnikatele.
Doporučujeme reálný bonus (např.
neposkytujte slevu na ubytování, pokud
máte dlouhodobě plné kapacity), neměl by
být pro personál zatěžující (např.
mimořádné prohlídky v nejnavštěvovanějším
období v době dovolených). Bonus by měl
být lákavý, motivovat k návštěvě a čerpání.
Měl by zohledňovat aktuální potřeby
podnikatele a jeho možnosti (např. v letní
době se nedaří přilákat klienty do fitness
centra, držitelům turistické karty nabídnu
tedy zvýhodněné vstupy ceny cvičení).
Pokud si s výběrem bonusu a jeho výší
nevíte rady, rádi vám poradíme. 

Bojím se, že zvolím bonus, na kterém
prodělám…
Pokud máte obavy, že zvolíte bonus, který
pro vás nebude vhodný, lze jeho čerpání
omezit např. jednorázovým čerpáním,
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čerpáním v určitém časovém období apod. K
subjektům, zapojeným do turistické karty
přistupujeme individuálně tak, abychom
dosáhli co nejvíce souladu jejich potřeb s
potřebami turistů a vizí destinační
organizace. Pokud si s výběrem bonusu a
jeho výší nevíte rady, rádi vám poradíme. 

Jak dlouho bude karta platit?
Produkt připravujeme v souladu s hlavní
turistickou sezónou v Kraji blanických
rytířů, která trvá od května do září. Za
účelem protažení tohoto období je vhodné
fungování karty nastavit do 30.11. Pokud
byste rádi poskytovaný bonus omezili jen na
určité měsíce, dny v týdnu apod., je to
samozřejmě možné. 

Jak bude karta vypadat?
V letošním roce ustupujeme od dvojího
materiálu karty a letáku k jednomu
materiálu typu šeková knížka. Jde o vizuálně
líbivý materiál, díky němuž je zaručená
odpovídající prezentace každého do
projektu zapojeného subjektu. 

Kde bude produkt k dostání?
Produkt bude k dostání v turistických
informačních centrech, na vybraných
turistických cílech a samozřejmě u
poskytovatelů bonusů, zapojených v
projektu. 

Bude karta zdarma?
Pokud bude výše bonusů v součtu pro
turisty lákavou částkou, bude karta
zpoplatněná. Pro poskytovatele bonusů
zapojených v produktu, bude zdarma, aby s
ní mohli pracovat v rámci své komunikace s
klienty. Někteří ji dávají jako dárek, jiní jako
omluvu, další při loučení, aby motivovali k
návratu… 

Jak se mohu zapojit?
Kontaktujte koordinátorku projektu Janu
Špačkovou, tel.: 601 584 778, e-mail:
spackova@blanik.net 

Co mě to bude stát?
Kraj blanických rytířů, z.s., jakožto
destinační společnost hradí výdaje, spojené
s přípravou, tiskem a distribucí turistických
karet. Podnikatelé hradí jednorázový
příspěvek ve výši 1 000 Kč, který bude
použit na propagaci turistického produktu.
Partner – poskytovatel bonusu – vkládá do
projektu bonus. 
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Ministr Toman: Novým opatřením vytváříme

lesníkům co možná nejvolnější podmínky pro výsadbu

nových, odolných a druhově co nejpestřejších lesů

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství (MZe) dnes vydalo nové
opatření obecné povahy, kterým
prodlužuje lhůty k zalesnění
kalamitních holin a uvolňuje pravidla
přenosu sadebního materiálu na území
celé České republiky. Tímto opatřením
rozšiřuje územní působnost některých
dosud platných opatření k řešení
kalamitní situace v lesích. Vlastníkům
lesů ještě více uvolňuje ruce k obnově
lesa po kalamitě za objektivně ztížených
podmínek. 

„Tímto krokem reagujeme na signály
hrozícího nedostatku vhodného
reprodukčního materiálu pro zalesnění
rychle vznikajících kalamitních holin i na
možný nedostatek pracovních kapacit pro
výsadbu lesa v některých regionech,
umocněný nyní ještě dopady pandemie
COVID-19. Lesníkům tak v této
bezprecedentní situaci vytváříme co možná
nejvolnější podmínky pro výsadbu nových,
odolných a druhově co nejpestřejších lesů,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Vlastníci lesa na území celé ČR (s výjimkou
lesů v národních parcích a jejich
ochranných pásmech, která jsou mimo

kompetenci MZe) nově mohou zalesnění
kalamitních holin odložit až na pět let od
jejich vzniku. Zároveň mohou k výsadbě
používat lesní dřeviny bez ohledu na
pravidla přenosu mezi přírodními lesními
oblastmi a lesními vegetačními stupni ČR.
Uvolnění zásad přenosu se nevztahuje na
smrk ztepilý, který by se již neměl vysazovat
v tak velkém měřítku a na trhu je jeho
sazenic stále dostatek. 

„Uvolnění zásad přenosu i prodloužení lhůty
k zalesnění a zajištění holin velmi vítám,
stejně jako ostatní členové našeho sdružení,
je potřebné pro úspěšnou obnovu našich
lesů. Toto uvolnění je výsledkem naší
spolupráce s Ministerstvem zemědělství.
Pevně věřím, že i další naše konstruktivní
spolupráce na postupném přizpůsobení
lesnické legislativy novým podmínkám bude
podobně úspěšně pokračovat,“ uvedl
předseda Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR František Kučera. 

Díky uvolnění pravidel přenosu může
vlastník lesa plně využít nabídky lesních
školek a co nejdříve zalesnit na trhu
dostupnými druhově a stanovištně vhodnými
dřevinami. Prodloužení lhůt pro zalesnění
umožní reagovat na případný nedostatek
nejen sadebního materiálu, ale i pracovních
kapacit, a na vhodných stanovištích rozložit
umělou obnovu na delší časové období,
počkat na samovolnou přirozenou obnovu
nebo využít kombinace umělé a přirozené
obnovy. 

Podporu přijatému rozvolnění podmínek
obnovy lesa vyjádřil i Vilém Podrázský z
Fakulty lesnické a dřevařské České
zemědělské univerzity v Praze. „Prodloužení
lhůt pro zalesnění ploch a zajištění kultur
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považuji za vcelku přínosné a chápu jej jako
vytvoření prostoru pro vlastníky a správce
lesa v nepříznivých podmínkách. Znamená
to i větší možnosti pro uplatnění přirozené
obnovy a sukcesních procesů, uplatnění
přípravných dřevin a dvoufázové obnovy
lesa. Jde zároveň i o možné kroky k posílení
stability a diverzity budoucích lesů. Je nutné
si již dnes uvědomit, že to znamená v
budoucnu větší nároky na pěstební činnost a
kompetence především správní sféry,“ řekl
Vilém Podrázský. 

Podle něj je zároveň dočasně možné
přehodnotit na ekologických základech
pravidla pro přenos reprodukčního
materiálu a diskutovat o jejich možné
adaptaci s respektem k ekologickým a
genetický zásadám. „Zejména využití
reprodukčního materiálu z nižších poloh v
klimaticky extrémnějším prostředí by
představovalo riziko do budoucnosti. Stačí
si vzpomenout na poškození břízy v
Krušných horách v letech 1995 až 1996.
Současný krizový stav v produkci
reprodukčního materiálu je nutno chápat
jako opravdu dočasný, respektive jako
jednorázovou záležitost, tedy maximálně
jeden dva roky,“ uvedl Podrázský. 

V jarním období lesníci sází stromky,
přichází také jarní rojení kůrovce a s ním
spojená zvýšená těžba napadených stromů a
jejich zpracování. Po lesních cestách se tak
pohybuje více lesnické techniky. MZe žádá
veřejnost o zvýšenou opatrnost při pohybu v
lesích, ať již v souvislosti s těžbou a
dopravou kalamitního dřeva, nebo při
pohybu v uschlých porostech, kde hrozí
nebezpečí pádu větví i celých stromů. I v
případě, že není v konkrétním území vstup
do lesů přímo zakázán, měli by být jejich
návštěvníci nyní velmi opatrní, nevstupovat
pod suché stromy, a v zájmu vlastní
bezpečnosti se v místech, kde probíhají
lesnické činnosti, řídit pokyny lesníků. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo zemědělství dá peníze menším

prodejnám potravin. V 9. kole Programu rozvoje

venkova poskytne žadatelům 75 milionů korun

Tisková zpráva – Dneškem začíná příjem
žádostí o dotace z 9. kola Programu
rozvoje venkova (PRV) a 17. výzvy
Operačního programu Rybářství (OP
Rybářství). Žadatelé mohou z PRV
získat podporu na vzdělávací a
informační akce, z OP Rybářství na
investice do akvakultury nebo na nákup
rybochovných zařízení. Novinkou PRV
je, že dotaci mohou získat i malé
prodejny potravin, které spolupracují se
zemědělci, výrobci potravin, obcemi či
neziskovými organizacemi. 

Až 3 miliony korun může získat zájemce,
který požádá o dotaci z 9. kola Programu
rozvoje venkova na malou prodejnu
potravin. Minimální výše dotace může být v
tomto případě 25 tisíc korun. Míra dotace je
od 25 % do 50 %, záleží na velikosti podniku
a druhu výdajů. 

„Nově jsme se rozhodli zařadit mezi možné
zájemce i malé prodejny potravin, které
splňují definici mikropodniku. Mohou si
zažádat o příspěvek například na vybavení
nebo stavební úpravy. Zejména na vesnicích
je potřeba tyto prodejny podpořit, aby lidé
měli možnost nakoupit si potraviny v
blízkosti svého domova,“ řekl ministr

zemědělství Miroslav Toman. 

Tuto podporu je možno získat z operace
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů. Právě zde je možné žádat
na společné investice či na propagaci
řetězce nebo místního trhu. Podpořit lze
např. společný prodej v místní prodejně,
prodej ze dvora, přímý prodej či e-shop.
Typickým příkladem může být bedýnkový
prodej nebo prodej v obecní či místní
prodejně. V rámci projektu je možné pořídit
také dopravní prostředek, který bude sloužit
k rozvozu vlastních produktů. 

Příspěvky v rámci 9. kola PRV poskytuje
Ministerstvo zemědělství (MZe) i na
vzdělávací a informační akce. Celkem je pro
toto kolo přichystáno 75 milionů korun.
Příjem žádostí začíná dnes a končí 28.
dubna 2020 v 18 hodin. Žádosti se podávají
pouze prostřednictvím Portálu farmáře
(https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod). 

Pravidla jsou zveřejněna na internetových
stránkách MZe www.eagri.cz v sekci
„Dotace / Program rozvoje venkova na
období 2014–2020 / Aktuality“. 

Definice mikropodniku: méně než 10
zaměstnanců a roční obrat (finanční částka
získaná za určité období) nebo rozvaha
(výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2
milionů eur. 

Dneškem se otevírá také 17. výzva OP
Rybářství. Celkem 123 milionů korun se
rozdělí mezi zájemce o investice do
akvakultury, diverzifikaci akvakultury,
recirkulační zařízení a průtočné systémy s
dočišťováním, propagační kampaně a
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investice do zpracování produktů. Příjem
žádostí skončí 28. dubna 2020 v 18 hodin. 

Pravidla jsou zveřejněna na internetových
stránkách MZe www.eagri.cz v sekci
„Dotace / Operační program Rybářství na
období 2014–2020“. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Na informační systém Povodí Vltavy zaútočili hackeři,

manipulace na přehradách, ani dodávky vody

ohrožené nejsou

tisková zpráva – Na informační systém
státního podniku Povodí Vltavy dnes
zaútočili hackeři. Kybernetický útok
napadl informační systémy podniku pro
administrativní činnosti. Nezbytné
fungování podniku je zachované, k
ohrožení přehrad nebo dodávek
povrchové vody nedošlo. 

„Situaci od dnešního dopoledne intenzivně
řešíme s vedením státního podniku a IT
specialisty. Útokem nebyly dotčeny prvky
kritické infrastruktury, jako jsou vodní díla,
jejichž systémy jsou právě z bezpečnostních
důvodů fyzicky odděleny od prostředí
informačních systémů podniku,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Kybernetický útok znemožnil fungování
spisové služby, e-mailů a dalších interních
systémů státního podniku. 

„O problému jsem informoval vedení
Ministerstva zemědělství a příslušné
bezpečnostní a IT pracovníky. Informaci
jsme také předali Národnímu úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost. V
tuto chvíli situaci řešíme, nicméně nevím,
jak dlouho bude problém trvat,“ uvedl

generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 

Informaci dostali také ředitelé dalších
podniků Povodí. I přes rozsáhlý
kybernetický útok není ohrožena
manipulace na přehradách, ani dodávky
povrchové vody pro pitné účely, ani pro jiné
odběratele. Tyto objekty mají z
bezpečnostních důvodů nezávislé IT
systémy. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo zemědělství navýší z vnitřních úspor

národní dotace na loňskou úroveň, peníze posílí

soběstačnost i zpracování potravin

Tisková zpráva – Finanční prostředky na
národní zemědělské dotace budou v
letošním roce v celkovém objemu 4,4
miliardy Kč, tedy stejně jako v roce
2019. Původně schválenou částku 3,8
miliardy Kč Ministerstvo zemědělství
(MZe) navýšilo z vnitřních úspor v
resortu. 

„Chceme více posílit programy zaměřené na
zpracování potravin a zvýšení soběstačnosti,
část půjde také na zlepšení životních
podmínek v chovu hospodářských zvířat.
Peníze jsme přesunuli z vnitřních úspor
Ministerstva. V současnosti také
připravujeme pravidla pro nové kolo
Programu rozvoje venkova, na který nám
vláda schválila 3,3 miliardy korun. Chceme
je představit zhruba do dvou týdnů, aby
pomoc zemědělcům byla rychlá,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Vládou schválená částka ve výši 3,8 miliardy
Kč byla pro rok 2020 navýšena z resortních
vnitřních úspor MZe o dalších 600 milionů
Kč. Celková výše národních zemědělských
dotací se tak dostane na úroveň loňského
roku. Posíleny budou programy na podporu
zpracování zemědělských produktů a
zvyšování konkurenceschopnosti

potravinářského průmyslu, zlepšení
životních podmínek v chovu hospodářských
zvířat, nákazový fond a také podpora na
účast producentů a zpracovatelů
zemědělských produktů v režimech jakosti
Q CZ. 

Podrobné zásady jsou zveřejněny na webu
Ministerstva zemědělství zde. Tabulka s
rozdělením původní částky dle jednotlivých
programů a další informace jsou zveřejněny
v tiskové zprávě zde. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu zákona o

cestovním ruchu

Poslanci Parlamentu ČR schválili
během včerejšího jednání také novelu
zákona o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu. Stát
tak získá přehled o poskytování
ubytovacích služeb prostřednictvím
Airbnb a podobných internetových
platforem. Nyní novelu projedná Senát
ČR. 

„Před uvolněním opatření musíme mít
přehled i o digitální ekonomice typu Airbnb.
Pro moderní způsoby boje s nemocemi, mezi
kterými má zvláštní postavení tzv. trasování,
je pak znalost identity poskytovatelů
ubytovacích služeb naprosto klíčová,“ říká
ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová. 

Díky novele budou zprostředkovatelé služeb
ubytování v soukromí sdílet s živnostenským
úřadem informace o jednotlivých
ubytovatelích a nemovitostech, které jsou k
tomuto účelu využívány. Díky těmto
informacím budou kontrolní orgány
ověřovat, zda si jednotliví ubytovatelé plní
povinnosti související s vedením domovní či
evidenční knihy, do které se zapisují údaje o
ubytovaných. Ministerstvo pro místní rozvoj
tento krok považuje za důležitý vzhledem k

trasování osob. Zároveň se obecnímu
živnostenskému úřadu umožňuje předat
jinému státnímu kontrolnímu orgánu jako je
např. hygienická stanice takto získané
údaje. Navrhovaná úprava má své
opodstatnění především jako prevence před
možnými riziky. A i zde samozřejmě platí, že
prevence je levnější a účinnější než
následné odstraňování škod. 

I po zrušení nouzového stavu bude třeba
nadále dbát na to, aby počet nakažených
nemocí COVID-19 nezačal znovu strmě růst.
Existence navrhované právní úpravy jistě
napomůže postupnému odbourávání těch
nejtvrdších opatření, která jsou sice v
současné době velice potřebná, nicméně je
nelze udržovat donekonečna. 
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Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční

Alej svobody

Iniciativa Sázíme budoucnost přichází
se dvěma výzvami, které podpoří
výsadby nových stromů. Aby mohl sázet
každý. 

Dobrý den, 

než se nadějeme, pominou hygienická
opatření a začne podzimní výsadbová
sezóna. Občané po dlouhé karanténě čekají
na pozitivní aktivity v přírodě. Iniciativa
Sázíme budoucnost proto přichází se dvěma
výzvami, které výsadby nových stromů
podpoří. Aby mohl sázet skutečně každý. 

První z nich se týká výsadby letošní Aleje
svobody. Každý podzim vysazujeme nejméně
100 stromů na oslavu svobody a
demokracie, stromů, které budou vracet do
naší krajiny život. Výsadba Aleje svobody je
jedinečnou příležitostí pro obce jak posílit
místní komunitu a spolupráci. A pro místní
jak si vyzkoušet sázet stromy na vlastní
kůži. Právě obce se mohou o pořádání Aleje
svobody za podpory Nadace Partnerství
hlásit do konce května 2020. 

Vysaďte s námi Alej svobody 

Podívejte se na atmosféru z výsadby Aleje
svobody v minulém roce 

Druhá výzva je nově otevřený grantový
program pro výsadby stromů určený obcím,
školám, spolkům a sdružením. Ty mohou
žádat u Nadace Partnerství o grant na
podzimní výsadbu ve výši až 40 tisíc korun.
Výzva letos poprvé zahrnuje i podporu
odborného dohledu, následné péče a
drobných opatření pro zlepšení biodiverzity.
A tím novinky nekončí. Program je tentokrát
rozšířen nejen na projekty ve volné krajině,
ale i na okrajové části obcí a měst. 

Jak získat peníze? 

Těšíme se na Vaše výsadby, 

Tým Sázíme budoucnost 
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Stavba roku 2020

Příprava již 28. ročníku jedinečné a
prestižní celorepublikové soutěžní
přehlídky Stavba roku 2020 aktuálně
běží. Průběžně se zpracovávají Vaše
přicházející přihlášky a připravuje se
opět neobyčejná ochutnávka toho
nejlepšího, co přihlašovatelé,
zhotovitelé, investoři, projektanti i
autoři objektů, považují za to
nejzdařilejší ze svého portfólia v Česku i
v zahraničí. 

Aktuální situaci sledujeme a průběžně Vás
budeme informovat o aktuálním dění na
webu i facebooku. Stavba roku 2020 je s
Vámi! 

Nominace Stavby roku 2020 budou
slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 10. září
2020. 

Slavnostní vyhlášení výsledků Stavby roku
2020 se uskuteční ve čtvrtek 19. října
2020. 

Přihlášky do Stavby roku 2020 zasílejte
elektronicky do 10.6.2020 na email
stavbaroku@stavbaroku.cz. Více na: http://s
tavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=Show
ContestList&coid=98&group=registered 

Sledujte nový facebook STAVBY ROKU a
aktuality na webu STAVBY ROKU! 

Příjemné chvíle se STAVBOU ROKU 2020 

Vám přejí vypisovatelé soutěže 

Nadace pro rozvoj architektury a
stavitelství 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
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Od pondělí bude možné pořádat farmářské trhy,

pořadatelé musí zajistit bezpečné rozestupy lidí a

desinfekci

Tisková zpráva – Prodej na farmářských
trzích bude možný od pondělí 20.
dubna. Rozhodla o tom dnes vláda na
základě shody mezi Ministerstvem
zemědělství, Ministerstvem průmyslu a
obchodu a epidemiologů z Ministerstva
zdravotnictví. Jde o další krok v
postupném rozvolňování pravidel
prodeje, pořadatelé budou muset
dodržet několik pravidel, aby
nedocházelo k nepřiměřenému
shlukování návštěvníků. 

„V posledních dnech jsme byli v intenzivním
kontaktu s Asociací farmářských tržišť ČR,
která připravila model fungování
farmářských trhů s konkrétními pravidly.
Mezi ně patří například zákaz prodeje
občerstvení k přímé konzumaci, bezpečné
odstupy mezi prodejními stánky, dostupná
desinfekce na ruce u každého výdejního
pultu a další. Znovuotevření farmářských
trhů je důležité hlavně pro menší
zemědělce, z nichž řada na farmářských
trzích prodává většinu své produkce,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Už dříve přitom Ministerstvo zemědělství
vyjednalo možnost přímého prodeje
zemědělských produktů tzv. ze dvora. Nyní

se v rámci postupného rozvolňování
pravidel otevřou i farmářské trhy. 

Za dodržování pravidel prodeje bude
zodpovídat provozovatel farmářského trhu.
Nesmí docházet zejména k porušování
obecných pravidel přijatých vládou,
například nepřiměřenému shlukování osob. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Propuknutí pandemie koronaviru v roce
2020 ukázalo, jak potřebné je podrobně
znát právní aspekty krizového řízení.
Jde o právní úpravu, která je v dobách
klidu a míru podceňována, a její
skutečný význam je široce pochopen až
tehdy, dojde-li ke krizovému stavu. 

Proto jsme pro Vás připravili nový e-
learning, který Vás provede krizovým
řízením, seznámí Vás nejen s jeho ústavními
základy i zákonnou úpravou, ale především
Vám ukáže, co vše se v době krizového
stavu může v obci změnit, a to jak z pohledu
zastupitele či starosty, tak i z pohledu
úředníka obecního úřadu. 

E-learning obsahuje příklady z praxe,
nejčastěji kladené otázky k tématu a rovněž
i sérii autotestů, na kterých si můžete
procvičit získané vědomosti. 

Tento e-learning je dostupný na webových
stránkách projektu www.projekteso.cz a to
zcela bezplatně. 
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Ministr zemědělství: Navýšený rozpočet Programu

rozvoje venkova půjde především na pěstování ovoce a

zeleniny a zpracování potravin v ČR

Tisková zpráva – Zvýšit soběstačnost
České republiky a snížit její závislost na
dovozech je hlavním cílem
mimořádného 10. kola Programu
rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí
bude spuštěn v polovině července,
celkem Ministerstvo zemědělství (MZe)
rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a
potravináře 4 miliardy korun. Peníze
půjdou především na pěstování ovoce,
zeleniny, brambor nebo chmele a také
na chov prasat a drůbeže. Novinkou je
možnost zálohového financování pro
zemědělce. 

„Chceme posílit naši soběstačnost
především v ovoci a zelenině, v živočišné
výrobě pak u prasat a drůbeže. Naším cílem
je zvýšení soběstačnosti tak, abychom
zajistili dostatek základních potravin, které
u nás můžeme produkovat, i v době krizí,
jako je ta současná. Zároveň ale musíme
zvýšit také zpracování potravin v tuzemsku,
aby se od nás nevyvážely základní suroviny
a nedovážely produkty s vyšší přidanou
hodnotou,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře
dvě operace, a to Investice do zemědělských

podniků a Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů. Předpokládaná
celková alokace z vládní rozpočtové rezervy
na základě usnesení vlády z března 2020 na
řešení soběstačnosti pro Program rozvoje
venkova je 3,3 miliardy korun. Z toho bude
600 milionů korun využito na dobré životní
podmínky zvířat v sektoru dojeného skotu a
prasat a 2,7 miliardy korun půjde na výše
uvedená investiční opatření. Zároveň s touto
částkou budou využity zbylé finanční
prostředky PRV v operaci 4.2.1. Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů ve
výši zhruba 700 milionů korun. Příjem
žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v
termínu od 14. července do 4. srpna 2020. 

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV
je investičně podpořit zejména citlivé
sektory živočišné a rostlinné výroby, u
kterých je saldo zahraničního obchodu, a
tím míra soběstačnosti pro ČR nejhorší. Jde
zejména o chov prasat a drůbeže na maso
spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou
podpořeny investice do sektorů ovoce,
zeleniny, chmele a konzumních brambor,
částečně také do rozšíření plochy vinic. V
rámci těchto investic budou řešeny i
projekty na zadržování srážkové vody a
budování retenčních nádrží. Dostatečný
zdroj závlahové vody je dnes pro tato
odvětví klíčový. Ministerstvo na Program
rozvoje venkova naváže i národním
dotačním titulem na podporu závlah. 

„Je potřeba si uvědomit, že investice do
pěstování ovoce, zeleniny, brambor, ale i do
živočišné výroby jsou důležité nejen pro
zvýšení soběstačnosti, ale také pro zlepšení
stavu krajiny. Ovocné sady a pole se
zeleninou krajinu rozčlení, pomáhají proti
erozi i ke zvýšení biodiverzity. Živočišná
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výroba pak produkuje tolik potřebnou
organickou hmotu, která v naší půdě chybí a
která je důležitá pro zadržení vody,“ uvedl
ministr Toman. 

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry
budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8
mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z
vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z
PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld.
Kč na welfare zvířat. Zároveň v jednotlivých
operacích budou samostatné preferenční
obálky pro malé podniky a zemědělské
zpracování produktů s cílem podpořit
faremní zpracování a regionální produkci. 

Nastavení podmínek 10. kola PRV uvítala
Ovocnářská unie ČR, pro kterou jde o
důležitou pomoc. „Ovocnáři vítají podporu z
Programu rozvoje venkova. Ovocnářství je
investičně velmi náročný obor nejen z
hlediska speciálních strojů, pěstitelských
technologií, ale i posklizňové úpravy. I když
jsme ve složitém období, neměly by být
přerušeny investice do nových výsadeb ani
technologií,“ řekl předseda Ovocnářské unie
ČR Martin Ludvík. 

Opatření MZe oceňuje i Zelinářská unie
Čech a Moravy. „Produkce zeleniny se po
našem vstupu na jednotný evropský trh
propadla na historické minimum. Ze
základních potravin, kam zelenina
bezesporu patří, vykazujeme nejnižší míru
soběstačnosti. Každý den dovezeme do ČR
více než sto kamionů zeleniny. V jarních
měsících jsme zcela odkázáni na dovoz
základních druhů, jako je cibule, mrkev,
zelí, ale i brambor. Je to problém nejen naší
potravinové závislosti, ale i problém
ekologický. Proto vítáme vstřícný krok
Ministerstva zemědělství k podpoře investic
směrovaných ke zvýšení soběstačnosti a
potravinové bezpečnosti ČR,“ uvedl
předseda Zelinářské unie Čech a Moravy
Petr Hanka. 

Ve standardním podzimním kole příjmu

žádostí v říjnu 2020 budou operace
zaměřené na vzdělávání, zahájení činnosti
mladých zemědělců, zemědělské
diverzifikace a agroturistiku, lesnickou
infrastrukturu, obnovu lesních porostů po
kalamitách, investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin a
přeměnu porostů náhradních dřevin.
Ministerstvo bude i nadále hledat zdroje pro
opatření inovací z důvodů nutnosti
stimulace sektoru v oblasti současných
potřeb a výzev souvisejících se strategií
Farm to Fork. 

Pro malé a střední zemědělské podniky je
určena také podpora v rámci Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF). Na tu vláda uvolnila 1 miliardu
korun, MZe chce rozpočet posílit ještě o
několik stovek milionů korun. V rámci
stávajících programů PGRLF refunduje část
předepsaných úroků z komerčních úvěrů.
Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž
rámci komerční banky financují investiční
činnost zemědělských podnikatelů a
podnikatelů v oblasti lesnictví. Mimo
stávající programy PGRLF připravuje také
nový program „Provoz 2020 – snížení jistiny
úvěru“. Jeho cílem bude snížení jistiny
provozních úvěrů poskytnutých komerčními
subjekty na provozní financování
podnikatelů působících v oblasti zemědělské
prvovýroby. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Obce a města mohou bez obav investovat do svého

rozvoje

Územní samosprávní celky budou mít i
letos dostatek finančních prostředků na
realizaci svých investičních aktivit.
Ministerstvo financí nechystá žádnou
úpravu rozpočtového určení daní, která
by šla v neprospěch obcí a měst.
Investicemi samosprávy podpoří
hospodářský rozvoj nejen svého
regionu, ale i celé České republiky. 

Obce a kraje mají na svých bankovních
účtech celkem 302 mld. Kč. Hospodaření
územních samospráv skončilo v loňském
roce přebytkem ve výši 31,4 mld. Kč.
Územní samosprávy tak mohou bez obav
realizovat rozvojové záměry předpokládané
pro letošní rok, a to i v případě meziročního
poklesu daňových příjmů obcí a krajů. 

Finance obcí a krajů jsou ve skvělé kondici.
Jejich hospodaření již osmým rokem po sobě
skončilo v přebytku. Za rok 2019 to bylo
téměř 32 miliard, což je historicky druhý
nejlepší výsledek. Celkové příjmy samospráv
dlouhodobě rostou. Na tom mají největší
zásluhu daňové příjmy, které loni přesáhly
částku 320 miliard korun. Investice obcí a
krajů v loňském roce dosáhly 123,6 mld.
Kč. 
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Ministr zemědělství: Situaci s koronavirem zemědělci

a potravináři s vypětím všech sil prozatím ustáli,

veřejnost by je měla podpořit

Tisková zpráva – Více než měsíc trvající
nouzový stav zemědělci a potravináři i
přes řadu komplikací prozatím zvládají,
s vypětím všech sil se jim daří zajistit
většinu jarních prací na polích i
plynulou výrobu potravin. S ohledem na
rostoucí obavy ze sucha a možný
nedostatek pracovníků v období sklizně
však zemědělce nečeká snadná sezóna.
Ministr zemědělství Miroslav Toman
proto vybízí, aby lidé zemědělcům
vyjádřili svoji podporu, a to především
nákupem jejich výrobků. 

„V posledních letech jsme si zvykli, že
dostupnost potravin je samozřejmá, pořád
ale platí, že potraviny nevznikají v
obchodech, ale na poli a ve stájích. Je za tím
každodenní práce našich zemědělců, kteří
nemohou práci na měsíc přerušit a potom se
k ní vrátit, zemědělství takto zkrátka
nefunguje. Chci proto všem zemědělcům
poděkovat, že i v době, kdy platí řada
omezení, svoji práci dělají a že díky nim
máme co jíst,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. Stejné poděkování podle
ministra patří i výrobcům potravin, kteří
nejenže práci nepřerušili, ale kvůli zvýšené
poptávce museli výrobu často navyšovat a
pracovat i o víkendech. 

Většinu jarních prací zatím zemědělci i přes
problémy zvládají. Nedostatek sezónních
pracovníků, kteří v minulých letech
přijížděli ze zahraničí, částečně nahradili
brigádníci z Česka, případně zahraniční
pracovníci, kteří jinak pracují například v
automobilovém průmyslu. Přesto může
nastat problém s nedostatkem lidí při
sklizňových pracích. V současnosti eviduje
Ministerstvo zemědělství (MZe) poptávku
po zhruba 5 500 sezónních pracovníků. 

Vliv na produkci může mít v letošním roce
také sucho, MZe již na začátku roku
upozornilo, že v jarních a letních měsících
mohou zcela vyschnout některé menší toky.
Ideální není ani situace z pohledu
zemědělského sucha, aktuální stav na území
České republiky je dle Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
horší, než tomu bylo v polovině dubna v
letech 2018 a 2019. Pokud by se nedostatek
vody dále prohluboval, mělo by to dle
ČHMÚ negativní dopad na zemědělskou
výrobu. 

„Zemědělce ohrožuje několik problémů
najednou, kromě nedostatku pracovníků a
hrozícího sucha jsou to také problémy s
odbytem kvůli uzavřeným restauracím a
jídelnám. Právě s odbytem jim ale může
pomoci každý z nás, chtěl bych proto
všechny vyzvat, aby při nákupu v obchodech
dávali přednost tuzemským potravinám,
nebo podpořili svého lokálního zemědělce
nákupem přímo u něj na farmě,“ uvedl
ministr Toman. Podle něj takto lidé nejlépe
vyjádří podporu našim zemědělcům a
současně mají záruku, že se k nim potraviny
dostanou čerstvé. 

Od dnešního dne mohou lidé znovu
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nakupovat potraviny i na farmářských
trzích, od začátku vládních opatření
přijatých v souvislosti s koronavirem je také
umožněna výjimka na prodej tzv. ze dvora. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Občané mohou pomoci svým oblíbeným obecním

stromům. Návod jak nabízí kuchařka iniciativy

Zalejme.cz

Jak každý starosta jistě ví, péče o obecní
či městské stromy je personálně i
finančně velmi náročná a často chybí i
voda na zalévání. Při tom městská zeleň
neposkytuje jen stín, ale i výrazně
ochlazuje své okolí a má pozitivní vliv
na duševní pohodu i spokojenost lidí s
místem, kde bydlí. Iniciativa Zalejme.cz
nabízí aplikaci a návod, jak zapojit
občany a zároveň využít zbytkovou vodu
z domácnosti. 

Iniciativa Zalejme.cz vznikla v roce 2019
jako reakce na mnohdy drtivý dopad sucha
na městskou zeleň. Zapojení veřejnosti se
tak stává kvůli pokračujícímu suchu
praktickou alternativou, jak obecní a
městské stromy zachránit. 

Iniciativa by ráda inspirovala občany k
zalévání stromů zachycenou vodou z
domácností. Nabízí mapovou aplikaci
zobrazující stromy k zalití, která má za cíl
zalévání optimalizovat a občany motivovat k
rozvážnějšímu hospodaření s vodou. 

Pro překonání suchého období by menšímu
stromu mělo stačit asi 10 litrů vody denně,
což je asi 10% průměrné spotřeby jednoho

člověka a je velmi snadné toto množství
zachytit. Každý zapojený občan tak může
zachránit jeden menší strom, případně 2-3
čerstvě zasazené. Díky aplikaci Zalejme.cz
budeme do léta schopni koordinovat
zalévání tak, aby pomohlo jak menším, tak
dokonce i velkým stromům. 

V příloze naleznete jednoduchou kuchařku,
jak se do iniciativy zapojit a inspirovat
obyvatele ve Vaší obci. 
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Turistická informační centra se opět otevírají

veřejnosti

Od pondělí 27. dubna 2020 je možné po
6 týdnech pauzy znovu otevřít
provozovny turistických informačních
center. Otevřelo se také Turistické
informační centrum ve Voticích.
Podblanické informační centrum ve
Vlašimi se otevřelo v pondělí 4. června. 

Při návštěvě informačního centra je třeba
dodržovat několik pravidel: vstupovat do
prostoru centra jednotlivě, před vstupem
použít dezinfekci, která je připravená u
vstupu a dodržovat stanovený dvoumetrový
odstup. 

Otevírací doba 

Turistické informační centrum Votice:
Po, St: 8–12, 12:30–17 h
Út, Čt, Pá: 8–12, 12:30–16 h (červen – srpen
do 17 h) 

Podblanické infocentrum Vlašim:
všední dny: 8:30–12, 12:30–16:30 h
víkendy: 9–16 

Další praktické informace 

Místo 1 

Kontakty 

Turistické informační centrum Votice
Komenského náměstí 177, Votice259 01
tel.: 317 812 505
e-mail: infocentrum@votice.cz
web: www.mkcvotice.cz 

Podblanické infocentrum Vlašim
Zámek 4, Vlašim, 258 01
tel.: 317 847 207
e-mail: info@vlasimskypark.cz
web: www.vlasimskypark.cz 
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Trh s biopotravinami v roce 2018 dynamicky rostl

Tisková zpráva – Zájem o biopotraviny
roste. Jejich celková spotřeba, včetně
dovozu, byla v roce 2018 v České
republice 4,43 miliardy korun. To je v
porovnání s rokem 2017 nárůst o 33
procent. Celkový obrat s biopotravinami
českých subjektů včetně vývozu dosáhl v
roce 2018 přibližně 7,02 miliardy
korun. Vývoz biopotravin vzrostl na
zhruba 2,59 miliardy korun. Vyplývá to
z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a
informací (ÚZEI). 

„K rozvoji výroby biopotravin a
ekologického zemědělství přispívá naše
Ministerstvo dotací na ekologicky
obhospodařované plochy a bodovým
zvýhodněním výrobců biopotravin v rámci
Programu rozvoje venkova. Podporujeme
například i výzkumné projekty a stranou
nenecháváme ani osvětovou a propagační
činnost. Každoročně pořádáme nejen
kampaň Září – Měsíc biopotravin a
ekologického zemědělství, ale ve spolupráci
se Státním zemědělským intervenčním
fondem jsme loni spustili víceletou kampaň
na podporu biopotravin a ekologického
zemědělství,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Průměrná roční spotřeba biopotravin na
obyvatele v roce 2018 činila 416 Kč (oproti
314 Kč v roce 2017) a jejich podíl na

celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl
na 1,58 procenta. Vysoký meziroční nárůst
mezi lety 2016 a 2017 (30 %) zčásti
způsobilo zahrnutí většího počtu povinně
registrovaných subjektů v ekologickém
zemědělství do šetření. Meziroční růst v
letech 2017 a 2018 ale potvrzuje dynamicky
rostoucí zájem o biopotraviny. Tomu
odpovídá i celkový nárůst výrobců
biopotravin, který vzrostl znovu o 11,3 % z
672 na 748. 

Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v
maloobchodě 3 449 milionů korun. Ve
veřejném stravování obrat meziročně vzrostl
na 209 milionů korun, obrat přímého
prodeje (jde zejména o přímý prodej z
ekofarem) dosáhl 228 milionů, prodej
prostřednictvím e-shopů 545 milionů korun.
Po přičtení exportu ve výši 2,59 miliardy
korun tak byl v roce 2018 celkový obrat
uskutečněný českými subjekty přibližně
7,02 miliardy korun. 

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští
spotřebitelé v maloobchodních řetězcích,
tedy v supermarketech a hypermarketech
(36,2 %, tj. 1,6 mld. Kč), prostřednictvím
prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,9
%, tj. 749 mil. Kč) a drogérií (14,9 %, 661
mil. Kč). Biopotraviny z dovozu (při zahrnutí
jen těch finálních) se na maloobchodním
obratu v roce 2018 podílely 47 procenty. 

Hlavní kategorií biopotravin s největším
objemem prodejů je dlouhodobě kategorie
„Ostatní zpracované potraviny“ (41% podíl),
přičemž téměř tři čtvrtiny tvořily káva a čaj,
hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a ostatní
zpracované biopotraviny zahrnující zejména
doplňky stravy. Na druhém místě je
kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %)
následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“
(17 %). 

Čeští výrobci vyvezli do zahraničí
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biopotraviny za zhruba 2 116 milionů korun.
Tento vývoz trvale roste a směřuje převážně
do zemí EU, přičemž největší objem
biopotravin (790 mil. Kč) byl vyvezen do
ostatních zemí EU nesousedících s ČR a do
Německa (395 mil. Kč). Přestože Německo
nadále představuje významné odbytiště
české bioprodukce, meziročně došlo ke
snížení objemu exportu o více než 43 %
(301 mil. Kč). Přitom 83 % výrobců
biopotravin uplatnilo většinu své výroby na
českém trhu. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Na Sázavě jsou na vodáky připraveni. Stačí objednat

lodě a zabořit pádla do vln

Jak jsou vodácké půjčovny a kempy
připravené na novou sezonu? A jak
zasáhla podnikání na řece Sázavě
pandemie koronaviru? Ptali jsme se
Martiny Vyšatové z Půjčovny lodí
Samba, která provozuje loděnice na
Sázavě od Ledče po Pikovice. 

Kempy na řece Sázavě se letos v důsledku
pandemie koronaviru otevřou později, až 25.
května, ale už od poloviny dubna je možné
si, například v Půjčovně lodí Samba,
vypůjčit loď a spustit se na vlny. Některé
kiosky fungují přes výdejní okénka a 11.
května se otevřou zahrádky restaurací a
hospod. 

Na Sázavě jsou na vodáky připraveni, jen ti
vodáci zatím chybí… 

Martino, jaký je stav objednávek na květen
a červen v porovnání s uplynulým rokem?
Prozatím je naobjednáno cca 15 % výpůjček,
oproti loňsku. Je to ale brané jako loňské
výpůjčky, které proběhly a byly objednané
předem. Pak ještě byly výpůjčky s
objednáním dva a méně dní před vyplutím.
Těch bylo cca 40 % z celkového počtu
objednávek za květen a červen. 

Jak to nyní na řece vypadá? Jak je to se

splavností jednotlivých úseků?
V současnosti je Sázava splavná od Ledče
nad Sázavou po Týnec. Ve spodním úseku
Týnec–Pikovice není momentálně dostatek
vody. Pokud by napršelo, půjčovali bychom i
na tomto spodním úseku. 

Jaká jste přijali opatření v souvislosti s
nákazou?
Opatření jsme přijali ta nejnutnější. Při
výdeji a sběru lodí nosíme roušky, vrácené
vybavení desinfikujeme, na loděnicích je k
dispozici desinfekce pro vodáky. Už jsme
mohli otevřít provozovnu ve Šternberku,
předtím jsme lodě půjčovali přímo u řeky,
vlastně téměř bezkontaktně. Ideální je, když
si vodáci objednají lodě předem (alespoň 3
dny) a zaplatí výpůjčku převodem a na místě
se nemění počet vybavení. Opatření máme
napsaná na webu www.pujcovna-lodi.cz a
vyvěšená na loděnici. 

Očekáváte, že nejpozději o prázdninách se
vodáci na řeku vrátí?
Doufáme, že už v červnu by mohli vodáci
začít jezdit víc. Chápeme ale, že po
karanténě bude mít spousty lidí třeba
omezenější finance na dovolenou nebo
nedostanou dovolenou na léto. Prozatím
nejsme vyprodaní ani na jeden víkend nebo
na červencové svátky. Myslím, že situaci
hodně pomůže otevření kempů a zahrádek u
restaurací. 

Jak je to s vašimi oblíbenými vodáckými
akcemi?
Většina jarních akcí byla bohužel zrušena.
Sambamaraton jsme přesunuli na 19. září a
budeme doufat, že bude dostatek vody.
Vodácké školy pro začátečníky a pokročilé
se také posunuly. Konkrétně Vodácká škola
pro začátečníky se bude konat 13. a 14.
června na úseku Kácov – Český Šternberk.
Letos proběhne i víkendový vodácký kurz na
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Sázavě pro začátečníky v termínu 20. a 21.
června Vodácká škola pro pokročilé je letos
(vzhledem k nedostatku vody) přesunuta na
Ohři na cvičnou peřej Hubertus pod
Karlovými Vary. 

Otevírací doba 

Objednávky lodí on-line zde 

Sambí horká linka v provozu 24 hodin 7 dní
v týdnu: 604 904 737 

Cena vstupného 

Výpůjčky lodí dle aktuálního ceníku: Ceník
pro Sázavu 

Délka prohlídky 

Délka vodáckého výletu dle vybraného
úseku. Inspirujte se zde.
Tipy na vícedenní vodácké výlety naleznete
zde. 
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Na registraci do soutěže Náš evropský projekt zbývají

obcím poslední dva týdny

Vítězové si rozdělí 150 tisíc Kč na
uspořádání obecních slavností 

Už jen poslední dva týdny se mohou obce,
města či městské části přihlásit do letošního
ročníku soutěže Náš evropský projekt. Jejím
cílem je i letos ocenit jakékoli zajímavé
realizace vzniklé na jejich území a
podpořené z evropských fondů. Šanci uspět
mají jak nejmenší obce, tak i velká města. O
tom, kdo v soutěži uspěje, rozhodne v
internetovém hlasování široká veřejnost.
Uzávěrka přihlášek je již v pátek 15.
května. 

Tři vítězné obce získají celkem 150 tisíc Kč
na uspořádání obecních slavností, speciální
cenu obdrží i na projekt s největším
absolutním počtem hlasů. Na zástupce
vítězných obcí rovněž čeká poznávací zájezd
do sídla Evropské komise v Bruselu. 

Přihláška do soutěže je velmi jednoduchá a
přihlásit lze téměř libovolný projekt.
Nezáleží ani na tom, jak dlouhá doba
uplynula od dokončení projektu. Může to
být pouhých několik měsíců, stejně jako i
deset let. Cílem soutěže je dát šanci co
největšímu množství zajímavých projektů i z
těch nejmenších obcí. V minulých ročnících
uspěla například nová čistička odpadních

vod, opravený kostel, hřiště pro děti,
zrekonstruované koupaliště či záchrana
jedinečného lokálního biotopu. 

„Pravidla soutěže jsou opravdu jednoduchá.
Soutěžní projekt musí být dokončený,
podpořený z dotace Evropské unie a
zadavatelem či příjemcem dotace bylo
město, obec, městská část či jimi zřizovaná
organizace. Samotné přihlášení projektu do
soutěže pomocí on-line formuláře pak
zabere jen několik minut,” uvedla
Magdalena Frouzová, tisková mluvčí
Zastoupení Evropské komise. 

Obce a města mohou své projekty přihlásit
až do 15. května pomocí stručného on-line
formuláře (zde). Soutěžící projekty budou
následně uveřejněny na facebookových
stránkách soutěže (zde). Zde bude také
následně probíhat hlasování veřejnosti, a to
prostřednictvím “lajků” jednotlivým
projektům. 

„Chtěli bychom poděkovat všem starostkám,
starostům a lidem z vedení měst a obcí a
popřát jim pevné nervy na úspěšné
zvládnutí současné koronavirové situace.
Věříme, že soutěž v těchto nelehkých dnech
přinese jak jim, tak občanům alespoň trošku
pozitivního naladění a možnost ohlédnutí za
tím, co dobrého se v jejich obcích v
minulosti podařilo,” dodala Pavlína Žáková,
ekonomická expertka na Zastoupení
Evropské komise v ČR. 
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Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné

rozšířit seznam území pro možné stavby vodních

nádrží

Tisková zpráva – Tři desítky nových
lokalit, přesně 31, které chce zařadit do
Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod, dnes
představilo Ministerstvo zemědělství
(MZe). Jde o jedno z řady opatření,
které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo
projevy sucha související se změnou
klimatu. Kromě přípravy velkých
vodohospodářských staveb včetně
nových přehrad je to mimo jiné obnova
a stavba rybníků, obnova lesů,
mokřadů, remízků nebo rozdělení
krajiny například omezením maximální
velikosti polí. 

„Je třeba si uvědomit, že z našeho území
odtéká prakticky veškerá vody do okolních
států, takže naše vodní zdroje závisejí
výhradně na srážkách. Pokud tedy vodu
nezadržíme, odtéká, aniž bychom ji mohli
využít k hospodářským potřebám. Proto
není možné zaměřit se jen na zadržování
vody v krajině, což je nezbytné pro stav
půdy a krajiny. Je nutné orientovat se i na
zadržení srážkových vod jejich zachycením v
dalších přehradních nádržích, s kapacitami,
které se stačí v průběhu zimy a jara
doplnit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. 

Podle existujících scénářů se roční srážkové
úhrny na našem území podstatně nezmění,
příprava a výstavba přehradních nádrží u
nás však v současných podmínkách trvá 15
až 20 let. 

Původní historický seznam vhodných lokalit
v Generelu obsahoval 486 míst a postupně
byl omezován následkem námitek obcí, měst
a orgánů ochrany přírody až na současných
65, které byly schváleny v roce 2011. Proto
MZe na základě jednání Národní koalice pro
boj se suchem loni v květnu navrhlo počet
lokalit rozšířit, neboť bez akumulace vody
ve vodních nádržích nelze zajistit
dostatečné vodní zdroje v ČR, zejména pro
budoucí generace. 

„Po diskusi se státními podniky Povodí jsme
nejprve navrhli rozšíření Generelu o 47
dalších lokalit, které byly projednány s
Krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž
katastry by byly dotčeny hájením. Tato
jednání schválila a podpořila navýšení
Generelu o 31 lokalit, které tedy do něj
budeme chtít zařadit,“ uvedl ministr
Toman. 

V několika posledních letech hladina a
objemy podzemních vod setrvale klesají,
nerovnoměrné srážky a málo sněhu v
mírných zimách je nestačí doplnit. Rostoucí
teploty vzduchu zvyšují výpar, sucho v
krajině a v půdě narůstá, průtoky ve
vodních tocích klesají k minimům již na
jaře. 

Podzemní zdroje vody se neobnovují
dostatečně a není jisté, zda vůbec dosáhnou
historické úrovně, ze které bylo zajišťováno
48 procent pitné vody. Nedostatek
podzemních vod již nyní podle ministra
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Miroslava Tomana pociťují hlavně obce,
které mají svůj individuální nedostačující
zdroj této vody, takže mnohé již musí pitnou
vodu dovážet. Měly by proto začít uvažovat
o napojení na veřejné vodovody a na
vodárenské soustavy, které mají
dostatečnou kapacitu a udržitelný zdroj
vody, tedy vodárenské nádrže. Z nich je v
současnosti vyráběno 52 procent pitné vody
a zjevně bude třeba jejich kapacity navýšit,
aby výpadek podzemních vod pokryly
zejména v budoucnosti. 

Generel lokalit pro akumulaci povrchových
vod obsahuje seznam území chráněných pro
akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné
lokality z hlediska terénního tvaru, s
minimálním osídlením a hospodářskou
zástavbou, s vodním tokem s dobrou
kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz
zachytí velký objem akumulované vody,
obvykle v zalesněném údolí. 

Účelem Generelu je ochrana území pro
možnou realizaci vodních nádrží. V územně
plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti
označeny jako „územní rezerva“, což
znamená, že toto území teprve bude
ověřeno pro účel budoucího využití. Tato
územní rezerva neomezuje stávající
činnosti, např. umožňuje dočasné stavby s
horizontem jejich životnosti zhruba 50 let
nebo stavby, jejichž případné vykoupení a
odstranění nebude extrémně finančně a
technicky náročné. Nejde tedy o „stavební
uzávěru“. Vytvořené územní rezervy umožní
zajistit pro budoucí generace dostatečné
vodní zdroje, neboť s ohledem na vývoj
klimatu stávající vodní zdroje nebudou
stačit k pokrytí potřeby, i když se za
posledních 30 let snížila o 60 procent. 
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47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na

příští rok

Tisková zpráva – Po zvážení všech
okolností, které nastaly v souvislosti s
pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany
zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů
i zaměstnanců, se Výstaviště České
Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s
Ministerstvem zemědělství a svým
jediným akcionářem PGRLF, a.s.,
odložit letošní 47. ročník
mezinárodního agrosalonu Země
živitelka. Veletrh se, včetně hlavních
témat, zaměření i programu, uskuteční
ve dnech 26. – 31. srpna 2021. 

Země živitelka, jako nejnavštěvovanější
zemědělská výstava, hostí pravidelně přes
550 vystavovatelů ze zhruba 20 zemí. Jen v
roce 2019 na ni dorazilo téměř 130 000
návštěvníků. I proto je tento agrosalon
jednou z nejvýznamnějších akcí svého
druhu, a to jak svým zaměřením, tak i
rozsahem. Své místo si našla u odborné i
laické veřejnosti, představuje nejširší
nabídku všech zemědělských oborů (chov
hospodářských zvířat, zemědělská technika,
myslivost, včelařství, rybářství,
potravinářství, technologie, výzkum a
vzdělávání). 

„Všichni nyní prožíváme ne zrovna lehké
období a potýkáme se se situací, která nás

ovlivňuje. Ještě před třemi měsíci by nás ani
nenapadlo, že během několika dnů ztratíme
zažité jistoty. Jednou z nich je termín konání
47. ročníku mezinárodního agrosalonu
Země živitelka. Zásadní a nesnadné
rozhodnutí o přeložení termínu jsme učinili i
s ohledem na minimalizaci potenciálních
škod a velkých ekonomických ztrát. Jsme si
vědomi, že agrosalon Země živitelka je
místem četných jednání pro řadu
vystavovatelů, je klíčovou akcí k navazování
nových obchodních kontaktů. Přesto je
ochrana veřejného zdraví v aktuální době
nejvyšší prioritou. Již nyní ale můžeme
slíbit, že čas, ačkoliv nedobrovolně získaný,
chceme věnovat dalšímu investičnímu
rozvoji areálu, a o to intenzivněji
připravovat hlavní výstavní akce příštího
roku,“ říká Mojmír Severin, předseda
představenstva Výstaviště České Budějovice
a.s. 

Zájem vystavovatelů o volné výstavní
plochy, a to i navzdory aktuálně složité
situaci, byl letos enormní. Nicméně obdobně
jako u řady jiných veletrhů a dalších akcí, u
kterých byly rovněž přesunuty termíny
jejich konání, byl klíčovým argumentem pro
přeložení 47. ročníku agrosalonu vývoj
situace v následujících měsících s ohledem
na pořádání hromadných akcí. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2020      strana 100

Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o

téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Tisková zpráva – Téměř 75 miliony
korun podpoří Ministerstvo zemědělství
(MZe) v letošním roce potravinové
banky. Dotační program, jehož původní
částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7
milionu korun, půjde na pomoc jejich
činnosti. Ročně potravinové banky
zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin. 

„Potravinové banky jsou důležité nejen při
zajišťování základních potravin ohroženým
skupinám obyvatel, ale výrazně pomohly i s
okamžitým přerozdělením potravin ze
školních projektů, jako je například Ovoce
do škol nebo Mléko do škol. Díky naší dobré
spolupráci s nimi se tak i v této nelehké
době podařilo zachránit značné množství
potravin. Chci provozovatele potravinových
bank ujistit, že mají naši podporu. Ostatně o
tom svědčí kromě jiného to, že jsme částku
určenou pro ně pro letošní rok navýšili o
téměř 12 milionů korun,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

Podle aktuálního odhadu se zatím podařilo
ze školních programů po vypuknutí
epidemie zachránit zhruba 160 tun
mléčných výrobků a ovoce a zeleniny.
Potravinové banky však stále tyto potraviny
přijímají, takže číslo není konečné. 

Finanční podpora v rámci dotačního
programu „Podpora činnosti potravinových
bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením“ je určena jednak na pokrytí
provozních nákladů spojených s distribucí
potravin, ale i na investice do vybavení
potravinových bank, případně pořízení
užitkových automobilů na distribuci
potravin. Státní zemědělský intervenční
fond již s výplatou podpor začal. 

„Potravinovým bankám pomáháme od roku
2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i
nadále, dokud se nenajde vhodnější
systémové řešení, aby tato pomoc nebyla
pouze na našem ministerstvu. Loni jsme
například potravinové banky podpořili více
než 116 miliony korun, což je o téměř 76
milionů více než v roce 2018,“ uvedl ministr
Toman. 

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační
program „Podpora činnosti potravinových
bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením“. Cílem je přispět ke snížení
plýtvání potravinami, předejít vzniku
potravinového odpadu, a zároveň tak
podpořit distribuci potravin lidem na hranici
hmotné nouze, kteří nemají přístup k
základním potravinám. Od počátku podpory
vyplatilo MZe potravinovým bankám více
než 209 milionů korun. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Vláda ČR schválila pravidla nového programu

poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 snížení

jistiny úvěru

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství ve spolupráci s Podpůrným
a garančním rolnickým a lesnickým
fondem, a.s. připravilo zcela nový
program Provoz 2020 – snížení jistiny
úvěru, jehož pravidla pro poskytování
podpor byla dnešním dnem schválena
vládou ČR. 

Během dnešního jednání vlády ve Strakově
akademii byla projednána pravidla nového
program PGRLF Provoz 2020 – snížení
jistiny úvěru. Tento program byl
odsouhlasen a dále bude postoupen ke
konečnému schválení Evropské komisi. 

„V současné krizové situaci se ještě více
ukázalo, jak zásadní význam tuzemské
zemědělství a potravinářství má. Naší
snahou proto nyní je přijímat opatření, která
pomohou eliminovat budoucí ztráty. Dnes
schválený program je tak jedním z nich.
Pomůže zejména menším firmám, které
potřebují rychle provozní peníze. Snažíme
se dělat vše pro to, abychom zemědělce
podpořili. A především, a to je důležité,
abychom zajistili co největší potravinovou
soběstačnost naší země,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s. na základě nastalých
pandemických okolností spolupracoval na
přípravě speciálního programu jednorázové
a nevratné přímé podpory ve formě snížení
jistiny u provozních úvěrů. Vyhověli jsme
tak potřebám části malých a středních
zemědělců, kteří se kvůli nečekaným
okolnostem spojených s pandemií COVID-19
dostali mnohdy do obtížné situace. Tento
program jim má pomoci snížit aktuální
finanční zátěž spojenou s provozem
hospodářství a doplňuje tak řadu dalších
podpůrných nástrojů v dané situaci,“ řekl
předseda představenstva PGRLF Vladimír
Eck. 

Program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru
je určen pro malé a středně velké
podnikatele v oblasti zemědělské
prvovýroby, jejichž podnikání bylo zasaženo
v souvislosti s pandemií COVID-19. Klienti
budou moci zažádat o finanční podporu v
maximální výši 150.000 Kč, která však
nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše
jistiny úvěru. 

Detailní informace o novém programu
budou uveřejněny po schválení nového
programu Evropskou komisí
prostřednictvím tiskové zprávy na stránkách
www.pgrlf.cz. 

Barbora Šenfeldová 

tisková mluvčí PGRLF 
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MMR: Průvodci budou mít více času na získání

průkazu

Vláda ČR dnes schválila návrh
Ministerstva pro místní rozvoj, aby byl
průvodcům dočasně odpuštěn poplatek
tisíc korun za vydání průkazu, který
budou k výkonu své činnosti potřebovat
od března příštího roku. Jde o další
způsob, jak pomoci poskytovatelům
průvodcovských služeb, které postihla
koronavirová krize. Nebude se tak dále
prohlubovat jejich už tak tíživá finanční
situace, vzhledem k útlumu jejich
činnosti v důsledku pandemie
onemocnění COVID 19. 

„Průkaz bude v nejbližších měsících
potřebovat zhruba dva tisíce průvodců.
Současná právní úprava po průvodcích v
cestovním ruchu vyžaduje, aby si během
posledních dvou měsíců roku 2020 požádali
o vydání českého národního průkazu
průvodce a tento průkaz začali užívat od 1.
ledna 2021. To se ale změní. Žádat o vydání
průkazu budou moci průvodci od ledna a
povinnost průkaz nosit se posune až na
březen. Nová úprava pak dočasně osvobodí
žadatele o vydání průkazu od platby
správního poplatku, a to až do konce února
2021,“ vysvětluje ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová. A dodává, že
„ministerstvo se zaměří na propagaci kvality
služeb i v segmentu průvodcovských služeb“

. 

Ministerstvo pro místní rozvoj bude
žadatelům vydávat dva stupně národních
průvodcovských průkazů. První stupeň bude
vyžadovat pouhou registraci. Druhý stupeň
předpokládá odbornou kvalifikaci danou
příslušným vzděláním. Turisté si tak budou
moci sami zvolit, jak kvalitního průvodce
pro své potřeby využijí. Povinnost vlastnit
průkaz se podle novely nebude vztahovat na
průvodce v budovách, tedy například na
hradech a zámcích, a v přírodních
chráněných územích. 
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Světový den bezpečnosti potravin

Tisková zpráva – K dalšímu zvýšení
bezpečnosti potravin a omezení
světového nárůstu nemocí z potravin
vyzývá druhý ročník Světového dne
bezpečnosti potravin (World Food
Safety Day – WFSD), který se slaví 7.
června. Jeho letošním tématem je
Bezpečnost potravin – záležitost
každého z nás (Food safety, everyone´s
business). 

Kvalitní, bezpečné a zdravotně nezávadné
potraviny nejsou samozřejmostí, ale
výsadou. Díky českým potravinám se nám
této výsady dostává. Ostatně kontroly Státní
zemědělské a potravinářské inspekce v
loňském roce ukázaly, že nejméně
zjištěných pochybení mají potraviny od
českých výrobců, naopak nejvyšší jsou u
potravin z dovozu. Pokud ale naše dozorové
orgány odhalí nepravosti u českých výrobců
nebo prodejců, zveřejňujeme je. Nechceme
nikoho znevýhodňovat nebo preferovat,
naším cílem je zajištění kvalitních a
bezpečných potravin pro veřejnost,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Cílem Světového dne bezpečnosti potravin
je upozornit a inspirovat k dalším činnostem
v oblasti prevence, rozpoznávání a zvládání
rizik z potravin, které přispívají k
bezpečnosti potravin, zdraví lidí,
ekonomické prosperitě, výkonnému

zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu
ruchu a udržitelnému rozvoji. Oslavou
tohoto dne se má zlepšit celkové povědomí
veřejnosti o bezpečnosti potravin a
upozornit na to, že každý, kdo je zapojen do
výroby potravin, má také zodpovědnost a
svou roli v jejím zajištění. 

Pro Ministerstvo zemědělství je téma
bezpečnosti potravin velmi důležité a
neustále se jím zabývá ve spolupráci se
svými partnery, především Ministerstvem
zdravotnictví. V rámci úřadu tuto
problematiku řeší Sekce zemědělství a
potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin
odpovídá za řadu aktivit v oblastech
posuzování a komunikace o riziku; a mimo
jiné je kontaktním místem pro komunikaci s
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
(EFSA). 

Bezpečnost potravin nelze považovat za
automaticky danou, navzdory skutečnosti,
že regulační systém EU i ČR dnes zaručuje
velmi vysokou úroveň bezpečnosti potravin.
Tento světový den je tak pro všechny
příležitostí připomenout, aby ve svém okolí
zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin. 

K problematice bezpečnosti potravin více na
www.bezpecnostpotravin.cz. 

Návrh na vyhlášení Světového dne
bezpečnosti potravin v rámci Organizace
spojených národů (OSN) odsouhlasila
komise Codex Alimentarius v roce 2016.
Rok poté získal podporu Organizace pro
výživu a zemědělství (FAO) a Světové
zdravotnické organizace (WHO). Rezoluci
vyhlašující tento den přijalo Valné
shromáždění OSN 20. prosince 2018, takže
od roku 2019 je 7. červen časem oslav
bezpečnosti potravin. Na osvětové kampani
se kromě řady institucí a organizací podílí i
EFSA sídlící v Parmě v Itálii. 
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Další informace: www.fao.org/world-food-
safety-day, www.who.int/world-food-safety-
day, 

https://www.efsa.europa.eu 
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PGRLF spouští nový program podpory PROVOZ 2020

Tisková zpráva – Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond, a.s. otevírá
nový program PROVOZ 2020 – snížení
jistiny úvěru. Příjem žádostí bude
spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin. 

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
připravila společnost PGRLF program, který
je určen malým a středním zemědělským
podnikům, jako jedno z dílčích opatření
přijatých na podporu českého zemědělství,
které bylo nepříznivě zasaženo v souvislosti
s pandemií COVID-19. Tento program byl již
schválen vládou ČR a následně notifikován
Evropskou komisí. 

„Ministerstvo zemědělství již v minulých
měsících posílilo rozpočet společnosti
PGRLF, a to i s ohledem na tento nový
program, ve kterém je aktuálně alokováno
celkem 500 miliónů korun. Je to okamžitá
pomoc zemědělcům a v podstatě i zajištění
co možná největší podpory zemědělství,“
řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman. 

„Jsme rádi, že můžeme naše současné
portfolio programů rozšířit o nové opatření,
které přispívá k omezení negativních
dopadů vyplývající z aktuální situace, a to s
využitím možností dočasného právního
rámce přijatého Evropskou komisí.“ řekl
předseda představenstva PGRLF, Vladimír
Eck. 

Klienti nyní mají možnost za podmínek
uvedených v příslušných pravidlech daného
programu čerpat přímou podporu na snížení
jistiny provozního úvěru poskytnutého jimi
vybranou bankou. 

Do programu je možné se hlásit výhradně
prostřednictvím elektronického formuláře
na webových stránkách společnosti
www.pgrlf.cz. Zde rovněž žadatelé naleznou
plné znění pravidel pro poskytnutí
předmětné podpory, stejně tak jako
odpovědi na nejčastější dotazy. 

Mgr. Barbora Šenfeldová 

PR manager 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s. 

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín 

e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032
653 / web: www.pgrlf.cz 
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Ministr zemědělství: Česká republika jde ve snižování

používaných pesticidů příkladem, není možné

stanovit plošné cíle pro všechny stejně

Tisková zpráva – Zemědělským
aspektům Zelené dohody pro Evropu,
Strategii od zemědělce ke spotřebiteli a
Strategii k biodiverzitě se věnovala
dnešní videokonference ministrů
zemědělství a rybářství Evropské unie.
Podle ministra zemědělství Miroslava
Tomana si témata udržení
konkurenceschopnosti, zajištění
potravinové soběstačnosti a posílení
pozice zemědělců v potravinovém
řetězci zaslouží naši pozornost a
strategie Farm to fork k nim může
významně přispět. Musí ale respektovat
výchozí situaci v jednotlivých členských
státech. 

Cíle Evropské komise označil ministr Toman
za velmi ambiciózní s tím, že pokud mají
členské státy takto zásadní požadavky plnit,
je nejprve nutné detailně vyhodnotit dopady
na zemědělsko-potravinářský sektor celé
Unie. 

„Při stanovování cílů bude nutné zohlednit
nejen specifika jednotlivých států, ale také
jejich dosavadní úsilí vynaložené k ochraně
životního prostředí, udržitelnému využívání
přírodních zdrojů a dalších oblastí. Česká
republika je například ve využívání

pesticidů pod průměrem Evropské unie,
stejně tak je pod průměrem v případě
používání hnojiv. U nás klesla spotřeba
pesticidů za poslední roky o 27 procent, ve
Francii vzrostla ve stejném období skoro o
40 procent a třeba v Rakousku dokonce o
53 procent. Podobné je to s glyfosátem,
zatímco všichni o jeho omezování jen mluví,
u nás už je před sklizní u některých plodin
zakázaný a meziročně jeho spotřeba klesla o
25 procent. Stanovení plošných cílů bych
proto vnímal negativně,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

ČR patří spolu s Portugalskem a Irskem
mezi ty unijní země, kde objem prodaných
prostředků proti škůdcům klesá nejvíce.
Podle evropského statistického úřadu
Eurostat poklesl v letech 2011 až 2018 v
Česku prodej o více než čtvrtinu. Naopak
výrazně vzrostl v Rakousku, na Slovensku či
ve Francii. Přibližně dvě třetiny unijního
prodeje pesticidů připadají podle Eurostatu
na čtyři země – Francii, Španělsko, Itálii a
Německo. EK chce výrazně omezit negativní
ekologické dopady zemědělství. Kromě
zvýšení podílu ekologicky obdělávané půdy
či menšího objemu hnojiv si vytkla omezit
do roku 2030 množství používaných
pesticidů o polovinu. 

V souvislosti s plánovanými výraznými
environmentálními vymezeními v EU ministr
Miroslav Toman na dnešní videokonferenci
uvedl, že je nutné zajistit, aby nevedlo k
dovozu levnějších a méně kvalitních
potravin ze třetích zemí. 

„Je proto třeba usilovat o to, aby produkty
dovážené ze třetích zemí splňovaly stejně
vysoké standardy Evropské unie. Vytyčené
cíle v žádném případě nesmí ohrozit
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konkurenceschopnost evropského
zemědělství. Naopak musíme zajistit silný a
odolný potravinový systém, který bude
schopný čelit všem nenadálým situacím,“
řekl Miroslav Toman. 

Ocenil, že byla v rámci revidovaného návrhu
budoucího Víceletého finančního rámce
navýšena obálka na Společnou zemědělskou
politiku. Nicméně při porovnání navrhované
alokace se stávajícím obdobím stále dochází
ke krácení. 

„Nároky na Společnou zemědělskou politiku
neustále rostou. Evropská unie je již nyní
světovým lídrem v oblasti kvality a
bezpečnosti potravin, ale i v přístupu k
životnímu prostředí a welfare zvířat.
Zvýšené nároky musejí jít ruku v ruce i se
navýšenými prostředky pro naše zemědělce,
na které tyto vysoké ambice dopadají
nejvíce,“ uvedl ministr zemědělství Toman. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministerstvo zemědělství podpoří technologie, které

pomohou omezit znečištění vod dusičnany

Tisková zpráva – Na zabezpečení výdajů
na opatření nitrátové směrnice bude
potřeba 752 milionů korun. Uvádí to
Strategie financování směrnice o
ochraně vod před znečištěním
dusičnany ze zemědělských zdrojů
(nitrátová směrnice), kterou dnes
schválila vláda. Uvedený odhad
zahrnuje náklady spojené s údržbou a
obnovou skladovacích prostor ve výši
229 milionů korun a nově vzniklé
náklady na vybudování nových
skladovacích kapacit nutných k
dodržení požadavku nitrátové směrnice
ve výši 523 milionů korun. 

„Náklady na údržbu stávajících
skladovacích prostor jsou běžně hrazeny ze
soukromých zdrojů. Finanční prostředky na
výstavbu nových i náhradu již
nevyhovujících skladů je možné čerpat s
padesátiprocentní dotací z Programu
rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Na financování celkových investičních
nákladů na zavedení směrnice by se měl
stejně jako v předchozím období zhruba z
poloviny podílet soukromý sektor. 

Odpovědné hospodaření se statkovými

hnojivy je základem pro správné
hospodaření se živinami a organickými
látkami. Skladovací kapacity na minimálně
šestiměsíční produkci kejdy umožní v jarním
období aplikovat větší objemy hnojiva s
vyšší účinností dusíku, a tedy s nižšími
ztrátami vyplavením dusičnanů, než při
podzimní aplikaci. Investice do technologií
skladování a využívání statkových hnojiv i
ustájení zvířat jsou důležité z hlediska
ochrany ovzduší, na které je možné využít
nejlepší dostupné technologie v oblasti
redukce emisí amoniaku a metanu. Lze
proto uvažovat i o podpoře z operačního
programu na ochranu životního prostředí. 

Materiál dále obsahuje aktualizovaný odhad
neinvestičních nákladů 30,5 mil. Kč za rok.
Jde o náklady na splnění administrativních a
technických požadavků nitrátové směrnice
(náklady spojené s kontrolou plnění,
monitoringem a vyhodnocením akčního
programu, monitoringem jakosti vod,
revizemi zranitelných oblastí) apod. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr zemědělství: Vláda dnes uvolnila miliardu

korun, kterou použijeme na zahájení důležitých akcí

ke snížení dopadů sucha a povodní

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila
návrh ministra zemědělství Miroslava
Tomana na zabezpečení dodatečných
peněz pro potřeby financování vodního
hospodářství pro rok 2020 v gesci
Ministerstva zemědělství (MZe). Účelem
uvolněné vládní rezervy ve výši 1
miliardy korun je snížení negativních
dopadů klimatických změn. 

„Ministerstvo zemědělství spravuje dotační
programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na
snižovánínegativníchdůsledkůklimatických
změn a u kterých poptávka výrazně
převyšuje finanční možnosti schválených
prostředků pro letošní rok. Ministerstvo
zemědělství na tyto projekty potřebuje pro
letošní rok 2,6 miliardy korun. Dnes vládou
uvolněná miliarda korun bude použita k
zahájení financování vodohospodářských
projektů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. 

Vlivem pokračujících klimatických změn v
posledních letech existuje nerovnováha
mezi finančními zdroji, které jsou k dispozici
na jednotlivé dotační programy a poptávkou
po těchto dotačních programech ze strany
žadatelů. Ta je zvýrazněna opakujícím se
suchem posledních let, které letos dosáhlo

extrémní úrovně, kdy hovoříme o pětiset
letém suchu. Proto je nutné zabezpečit
dodatečné financování těchto oblastí: 

1) Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací, 

2) Propojování vodárenských soustav, 

3) Podpora opatření na drobných vodních
tocích, rybnících a malých vodních
nádržích, 

4) Podpora budování protipovodňových
opatření, 

5) Podpora zemědělských závlah. 

Ve všech výše uvedených dotačních
programech evidujeme akce, které jsou již
připraveny k realizaci a čekají na vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně
probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby tak, aby mohla začít jejich realizace.
Na tyto účely bude použita dnes uvolněná
miliarda korun. Příjemci podpor jsou
převážně města a obce, svazky měst a obcí,
vodohospodářské společnosti, podniky
Povodí a Lesy České republiky. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělstv 
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Ministři Toman a Mičovský se shodli, že je nutné

podporovat menší zemědělce a v oblasti používání

pesticidů vycházet ze skutečného stavu v každé zemi

Tisková zpráva – Budoucí podoba
Společné zemědělské politiky v
souvislosti se zveřejněnou strategií
Evropské komise „Od zemědělce ke
spotřebiteli“ a k biodiverzitě byla
hlavním tématem prvního jednání
ministra zemědělství Miroslava Tomana
s jeho novým slovenským protějškem
Jánem Mičovským. Na dnešním setkání
v Židlochovicích se věnovali i budoucí
spolupráci resortů, suchu, kůrovcové
kalamitě, soběstačnosti, dvojí kvalitě
potravin a situaci kolem koronavirové
pandemie. 

Ministři se v souvislosti s nastavováním
budoucí podoby Společné zemědělské
politiky (SZP), kdy Evropská komise (EK)
navrhuje zásadní změny s velkým dopadem
na zemědělce, shodli, že zásadní je zajištění
dostatečných finančních prostředků a jejich
plynulá výplata zemědělcům. 

„Oceňuji, že Komise v rámci svého nového
návrhu Víceletého finančního rámce zvýšila
financování pro Společnou zemědělskou
politiku. Zejména vnímám pozitivně
navýšení peněz na rozvoj venkova. Pokud
ale porovnám alokované finanční prostředky
se současným programovým obdobím, stále

dochází k poklesu,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman. 

Ministři se shodli, že je důležité v nové SZP
podporovat menší zemědělce a nezatěžovat
je nadbytečnou administrativou. ČR plánuje
menší farmy podpořit takzvanou platbou na
první hektary. 

Cíle v představených strategiích považuje
ministr Toman za velmi ambiciózní a obtížně
splnitelné, ale postrádá ze strany EK
detailní analýzu možných dopadů na
zemědělský a potravinářský sektor. Komise
navíc návrhy nediskutovala s členskými
státy, které budou muset tyto cíle plnit. 

„V rámci nadcházející diskuse bude nutné
zohlednit nejen specifika jednotlivých států,
ale také jejich dosavadní úsilí vynaložené k
ochraně životního prostředí, udržitelnému
využívání přírodních zdrojů a dalších
oblastí. Česká republika je například ve
využívání pesticidů pod průměrem Evropské
unie, stejně tak je pod průměrem v případě
používání hnojiv. Spotřeba pesticidů u nás
za poslední roky klesla o 27 procent, ve
Francii vzrostla ve stejném období skoro o
40 procent a třeba v Rakousku dokonce o
53 procent,“ uvedl Miroslav Toman. I jeho
slovenský protějšek považuje za důležité,
aby se při plánech na snižování pesticidů
vycházelo z konkrétní situace v každém
členském státě EU, namísto plošného
snižování. 

Inspirací je pro slovenského ministra
zavedení maximální výměry jedné plodiny v
České republice na 30 hektarů. Ocenil také
snahy o posílení soběstačnosti, které i
Slovensko považuje za důležité u komodit,
které lze v našich klimatických podmínkách

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2020      strana 111

produkovat. 

„Zavedení maximální výměry jedné plodiny
nám pomůže krajinu více rozčlenit, zvýšit
její biodiverzitu. Souvisí s tím ale i další
opatření, ať už je to vyšší podpora pěstování
zeleniny, ovoce, budování remízků, biopásů,
malých rybníků, ale i podpora živočišné
výroby, která produkuje organickou hmotu
tolik potřebnou pro naši půdu,” řekl ministr
Toman. 

Ministr Mičovský ocenil, že se česká krajina
viditelně mění a překvapilo jej množství
remízků, mezí a vodních ploch, které v ní
viděl. Považuje to za inspiraci pro
Slovensko, které podle něj omezení velikosti
jedné plodiny potřebuje ještě více než Česká
republika. 

Ministr Miroslav Toman informoval svého
slovenského kolegu také o opatřeních, která
Ministerstvo zemědělství (MZe) přijímá v
souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Uvedl,
že loni bylo z rozpočtu MZe na podporu
lesního hospodářství vyplaceno více než 2
mld. Kč, a to zejména na obnovu lesních
porostů, zajištění a výchovu lesních porostů,
šetrné technologie pro hospodaření v lese,
ochranu lesa před kalamitními škůdci a na
ochranu výsadby před zvěří. V roce 2019
byla spuštěna i nová podpora formou
finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Na
podzim je v rámci Programu rozvoje
venkova na lesnické operace připraveno 590
mil. Kč, zejména na investice do lesnické
infrastruktury a obnovu lesů po kalamitách. 

„Změna klimatu se mimo zemědělskou
krajinu projevuje i v lesích. Proto
podporujeme obnovu lesů, které budou
pestré, a to nejen druhově, ale i věkově.
Veřejnost se ale musí připravit na to, že
takové lesy budou vypadat jinak, než jsou
lidé dnes zvyklí, nebudou tak snadno
prostupné, nebude se v nich tak snadno
houbařit, ale odolají lépe suchu. Boj se

suchem je komplexní záležitostí, proto i v
lesích děláme projekty, které jim vrátí vodu,
nejen menší rybníky, ale i tůně nebo
mokřady,“ uvedl ministr Toman. 

Dalším podstatným krokem k lepšímu
zadržení vody v krajině je podle Miroslava
Tomana změna metodiky pozemkových
úprav. V oblasti vodohospodářských
opatření pak budování závlah, stavba
rybníků, propojování vodárenských soustav i
budování vodárenských nádrží. 

Český i slovenský ministr zemědělství
předpokládají, že jejich diskuse bude
pokračovat v rámci plánované
videokonference s kolegy z rozšířeného
formátu Visegrádské skupiny, která se
uskuteční 19. června. Ministr Mičovský také
pozval českou delegaci na návštěvu
Slovenska. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministr Miroslav Toman jmenoval nového ředitele

Národního zemědělského muzea

Tisková zpráva – Vedení Národního
zemědělského muzea v Praze se dnes
ujal Zdeněk Novák. Do funkce
generálního ředitele ho na základě
výsledku výběrového řízení jmenoval
ministr zemědělství Miroslav Toman. K
14. červnu zrušil pověření Jiřího
Houdka řízením muzea. 

„Mým cílem jako ředitele Národního
zemědělského muzea je, aby se stalo
uznávaným národním muzeem. Chci, aby
všechny aktivity muzea přispěly k vytváření
pozitivního vztahu veřejnosti k zemědělství,
krajině, k venkovu a jeho rozvoji, aby
muzeum přinášelo lidem radost a poučení a
těšili se na další návštěvu.“ řekl nový ředitel
Zdeněk Novák. 

Zdeněk Novák vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně. Absolvoval
postgraduální kurz Památková péče na
Českém vysokém učení technickém v Praze.
Dlouhodobě působil v různých
manažerských funkcích. Na místo ředitele
Národního zemědělského muzea přichází z
pozice státního tajemníka v Ministerstvu
kultury, kde byl mimo organizaci služebních
vztahů zodpovědný za přípravu státní
kulturní politiky, koordinaci následných
koncepcí, výzkum a vývoj v kultuře a za

evropské fondy. 

Do funkce generálního ředitele byl
jmenován na základě výběrového řízení,
které se konalo 4. 6. 2020. Členy výběrové
komise byli generální ředitel Národního
muzea Michal Lukeš, rektor České
zemědělské univerzity v Praze Petr
Sklenička, zástupce Sekce státního
tajemníka v Ministerstvu zemědělství Jiří
Havlíček a ředitel Odboru personálního
Ministerstva zemědělství Michael Forman.
Výběrové řízení se uskutečnilo v jednom
kole, formou strukturovaného osobního
pohovoru před výběrovou komisí. Celkem se
na tuto pozici přihlásili dva uchazeči. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Historicky rekordní výsadba listnáčů: loni jich bylo

zasazeno třikrát víc než smrků

Tisková zpráva – Soubor opatření proti
dopadům sucha v lesích a kůrovcové
kalamitě, který nastavilo Ministerstvo
zemědělství, se osvědčuje. V lesích bylo
vysázeno 3x více listnáčů než smrků,
což přispívá k ozdravení lesů. Loni se
také podařilo vytěžit nejvíce
kůrovcového dřeva v historii. 

Loni vysázeli lesníci v českých lesích
rekordních 111,6 milionu listnáčů, zatímco
smrků bylo 36,1 milionu sazenic (v roce
2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a 33
milionů smrků). Smrk v řadě lokalit funguje
jako takzvaná přípravná dřevina, jejímž
účelem je připravit půdu na pozdější
výsadbu jiných dřevin. Loni bylo obnoveno
téměř 34 tisíc hektarů lesa, z toho sadbou
28 tisíc hektarů a zbytek přirozenou
obnovou. 

„Při obnově lesa se nám daří výrazně
obměňovat skladbu stromů ve prospěch
listnáčů. Nastartovali jsme dlouhodobý
trend, kterým chceme dosáhnout toho, aby
naše lesy byly druhově pestřejší, a tím i
odolnější vůči škůdcům a změnám klimatu.
Mezi nejčastěji vysazované listnáče patří
buky, duby, lípy a javory,“ uvedl ministr
zemědělství Miroslav Toman. 

Ministerstvo zemědělství tímto reaguje na
nebývale vysokou kůrovcovou těžbu v roce
2019, jejíž objem činil 22,8 milionu m3 z
celkové nahodilé těžby 30,9 milionu m3
dřeva. Například v roce 2018 dosáhla
kůrovcová těžba 13 milionů m3, zatímco v
roce 2017 to bylo 5,9 milionu m3. Těžbou se
z lesů odstraňují stromy napadené
kůrovcem, takže se brání jeho dalšímu
šíření. 

Opatření přijatá Ministerstvem zemědělství
(MZe) uvolnila ruce vlastníkům a
hospodářům, protože prodloužila lhůtu k
zalesnění, což napomohlo k přirozené
obnově kalamitních holin. MZe také
zmírnilo pravidla pro přenos sadebního
materiálu, aby mohla být využita co
nejpestřejší dřevinná skladba. 

„Umožnili jsme také nekácet souše, aby se
vlastníci a lesní hospodáři mohli zaměřit
primárně na zpracování stromů napadených
kůrovcem. Připravili jsme novelu zákona o
myslivosti, jejímž cílem je snížit stavy
spárkaté zvěře, a tím i škody, které
způsobuje v obnovovaných lesích,“ uvedl
ministr Toman. 

K zajištění prostředků na rychlé zalesnění a
péči o lesy zasažené v roce 2018
kůrovcovou kalamitou spustilo MZe novou
podporu. Zatím tak vlastníkům lesů poskytlo
2,7 miliardy korun. Nyní připravuje
kompenzace i pro lesy, kde bylo nutné těžit
kůrovcové dříví v roce 2019. Pro tuto
podporu usiluje MZe o alokaci 7 miliard
korun. Peníze by měly být vyplaceny
vlastníkům lesů do konce tohoto roku. 

Na obnovu lesů se MZe snaží poskytnout i
další pomoc. Podporu na hospodaření v
lesích se podařilo zvýšit z 0,65 miliardy
korun v roce 2017 až na 1,12 miliardy pro
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letošní rok. Od 1. července 2020 budou
moci vlastníci lesů nově žádat rovněž o
příspěvky na zřizování oplocenek a
následnou péči o výsadbu. Od roku 2021 se
proto podpora zvýší na přibližně 2,12
miliardy korun. 

MZe rovněž navýšilo rozpočet pro letošní
lesnické operace v Programu rozvoje
venkova (původní rozpočet 290 milionů
korun byl posílen o dalších 300 milionů) a
také počítá s příjmem žádostí o zvýhodněné
úvěry na lesnickou techniku v rámci
programů Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu. 

Celkově MZe letos vyplatí vlastníkům lesa
přibližně 9 miliard korun. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Ministři zemědělství V4+ k nové Společné zemědělské

politice: Je potřeba zohlednit různé podmínky v

jednotlivých členských státech

Tisková zpráva – Společným
prohlášením k reformě Společné
zemědělské politiky (SZP) s důrazem na
potřebu realistického nastavení cílů v
rámci Evropské zelené dohody a
doprovodných strategií vyvrcholilo
dnešní videokonferenční jednání
ministrů zemědělství rozšířeného
formátu Visegrádské skupiny (V4+). Její
účastníci mj. zdůraznili potřebu
zohlednění různých podmínek v
jednotlivých členských státech a
potřebu vyhodnotit dopady
navrhovaných cílů. Poslední jednání
V4+ za předsednictví České republiky
ministři věnovali především budoucí
podobě SZP, ochraně spotřebitele a
nekalým praktikám. Vyměnili si také
informace o aktuální situaci v oblasti
sucha a kůrovcové kalamity. 

„Prohlášení, které jsme s kolegy přijali,
podtrhuje důležitost celého zemědělsko-
potravinářského sektoru, a to i v kontextu
současné krizové situace, a zdůrazňuje
zachování konkurenceschopnosti
evropského zemědělství. Souhlasíme s
obecným směřováním strategií Evropské
komise, tedy Evropskou zelenou dohodou,
strategií Od zemědělce po vidličku, Strategií

pro biologickou rozmanitost v EU a se
snahou napomoci ochraně životního
prostředí. Shodli jsme se však, že konkrétní
cíle a jejich provádění vyžadují další diskusi
a musí zohledňovat specifika a výchozí
situaci v každém členském státu. S ohledem
na řadu nových výzev, které Společnou
zemědělskou politiku čekají i v souvislosti se
stále rostoucími požadavky na náš sektor,
jsme se také shodli, že zásadní je zajištění
dostatečných finančních prostředků,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Ocenil, že Evropská komise (EK) v rámci
svého nového návrhu Víceletého finančního
rámce zvýšila financování pro SZP.
„Zejména vnímám pozitivně navýšení peněz
na rozvoj venkova. Pokud ale porovnám
alokované finanční prostředky se
současným programovým obdobím, stále
dochází k poklesu,“ uvedl ministr Toman. 

Podle ministrů spočívá základ úspěchu nové
SZP v realistickém a jednoduchém
nastavení pravidel, která budou jednoduše
implementovatelná a srozumitelná pro
zemědělce. V prohlášení zdůrazňují, že nové
administrativní požadavky, jako je
zastropování přímých plateb, musí být pro
členské státy dobrovolné podle jejich
konkrétní situace. Poukazují také na význam
dostatečně dlouhého přechodného období,
aby byl zajištěn hladký přechod mezi
současným a novým programovým obdobím.
Shodli se na nutnosti přijmout co nejdříve
legislativu upravující přechodné období v
optimální délce. Ministr Toman považuje i s
ohledem na současnou situaci jako nezbytné
minimálně dvouleté přechodné období. 

Dokument ministrů zemědělství V4+ také
upozorňuje, že požadavky, které se již v
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minulosti neosvědčily, by neměly být
opětovně zařazovány do souboru nástrojů
nové SZP. Jako příklad uvádí institut
skutečného zemědělce. 

V souvislosti se změnou klimatu ministři
upozornili na zjevné negativní důsledky na
evropskou krajinu a ekonomiku, včetně
sektoru zemědělství a lesnictví. „Sucha
zaznamenaná v období posledních pěti let
významně ohrozila ekonomické přežití
mnoha zemědělských a lesnických podniků
v zasažených oblastech. Dalším problémem
jsou výskyty nových škůdců a chorob. V
tomto ohledu je nutné přizpůsobit
zemědělské a lesní ekosystémy změnám
klimatu,“ uvedli ministři ve společném
prohlášení s tím, že EU nemůže při
naplňování environmentálních a
klimatických ambicí zůstat osamocena.
Ministři proto vyzývají EK k vyvinutí
maximálního úsilí vedoucího k aktivnímu
zapojení ostatních klíčových aktérů, jako
jsou třetí země. 

Když ministři hovořili o ochraně
spotřebitelů a zamezení nekalým obchodním
praktikám, ocenil ministr Miroslav Toman,
že se společnými silami podařilo zahájit
diskusi na unijní úrovni a přijmout společný
předpis upravující tuto oblast. „Jde o moji
dlouhodobou prioritu. Za Českou republiku
jsem sice požadoval ambicióznější text, ale
výslednou podobu vnímám jako kompromis
přijatelný pro všechny,“ řekl ministr
Toman. 

Členské státy nyní mají dva roky, aby text
převedli do národních legislativ.
Ministerstvo zemědělství již ustanovení
upravující problematiku dvojí kvality
potravin zakotvilo v zákoně o ochraně
spotřebitele a v zákoně o potravinách.
Pokud jde o nekalé obchodní praktiky,
směrnice se nyní zapracovává do stávajícího
zákona o významné tržní síle. 

„Pro české spotřebitele je tato problematika

velmi citlivá, a proto jsme se na národní
úrovni rozhodli být ještě přísnější, než nám
ukládá unijní předpis. Mou ambicí je úplně
zakázat většinu nekalých obchodních
praktik, zejména pak dvojí kvalitu potravin,“
informoval kolegy Miroslav Toman. 

Účastníci dnešní videokonference se shodli
na potřebě další ochrany spotřebitele a na
nutnosti koordinovaného postupu v této
věci. Vyzdvihli, že mezinárodní obchodní
dohody vyjednávané a uzavřené EU
zakotvují principy, že dovozy ze třetích zemí
musí splňovat vysoké standardy EU v oblasti
ekologie, hygieny a fytosanitárních
opatření. Zároveň podporují udržitelnou
produkci potravin, sociální a pracovně-
férovou produkci a dobré životní podmínky
zvířat. 

V závěru jednání ministr zemědělství
Miroslav Toman předal předsednictví zemí
Visegrádské skupiny od 1. července na další
rok polskému kolegovi Janu Krzysztofovi
Ardanowskému. 

Dnešní videokonference se zúčastnili
ministři a ministryně zemědělství a státní
tajemníci Polska, Maďarska, Slovenska,
Bulharska, Chorvatska, Rumunska a
Slovinska. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Česká republika: EIB podporuje plány Ministerstva

zemědělství na lepší hospodaření s vodou

Tisková zpráva – Z úvěru Evropské
investiční banky (EIB) ve výši 8 mld. Kč
(asi 300 mil. eur) bude financována
široká škála opatření zaváděných
Ministerstvem zemědělství České
republiky s cílem zkvalitnit zdejší
vodohospodářské služby, včetně
protipovodňových opatření a zadržování
srážkových vod. 

Realizace projektu bude mít velký přínos
pro občany České republiky. Nově zajistí
ochranu proti záplavám pro 47 000 obyvatel
a až 24 000 lidí získá lepší přístup k pitné
vodě. Krom toho bude zajištěno odvádění a
čištění odpadních vod pro dalších celkem 39
000 obyvatel a budou navýšeny kapacity pro
zadržování srážkových vod o 2 miliony m3. 

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu
uvádí: „Jako klimatická banka Evropské
unie usilujeme o zachování přírodních
zdrojů a ochranu životního prostředí pro
budoucí generace. Díky tomuto projektu se
zlepší životní podmínky pro zhruba 110 000
lidí v České republice. Přibližně 25 %
obyvatel zde žije v záplavových oblastech,
jež jsou v průměru jednou za 10 až 15 let
ohrožovány ničivými povodněmi. Jedná se o
program zaměřený na ochranu klimatu,
který zlepší tamní vodohospodářské služby

a pomůže České republice plnit její závazky
vyplývající z vnitrostátní i unijní
environmentální legislativy.“ 

Ministr zemědělství České republiky
Miroslav Toman dodává: „Ministerstvo
zemědělství si velmi váží dlouhodobé
spolupráce s EIB a velice rádi v ní budeme
pokračovat. Čeká nás turbulentní období
klimatické změny, které bude – z pohledu
České republiky – především obdobím
značného úbytku zdrojů vody. V rámci právě
realizovaných opatření je naší prioritou
zajistit stabilní dodávky pitné vody občanům
České republiky a budovat nové vodní
nádrže v obcích, resp. obnovovat ty
stávající. Musíme však mít na paměti i
opačný extrém a zajistit ochranu našich
obyvatel před záplavami. Financování ze
strany EIB nám v následujících letech
pomůže zavést celou řadu důležitých
opatření v boji proti změně klimatu.“ 

Tato zatím poslední operace Evropské
investiční banky je pokračováním velmi
úspěšné spolupráce mezi bankou a
Ministerstvem zemědělství České republiky.
Jedná se o šestý úvěr, který ministerstvo
získalo od EIB od roku 1999, přičemž
celkový objem financování již dosáhl částky
1,3 mld. eur. 

Několik příkladů konkrétních projektů
financovaných z úvěru: 

Zásobování vodou a kanalizace 

Projekt: Vodovod Jelence 

Součástí investice je výstavba vodovodu v
délce 1,6 km, vrtané studny a také
zásobníku o objemu 40 m3 s technologií pro
úpravu vod. Po dokončení obyvatelé obce
získají zdroj kvalitní pitné vody. 
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Protipovodňová opatření 

Projekt: „Třebovice, Třebovka – Česká
Třebová, úprava toku – stavební část“ 

Cílem investice je zajistit protipovodňovou
ochranu na úseku vodního toku Třebovka v
délce 12 km pro obce Třebovice a Rybník a
město Česká Třebová. Úroveň
protipovodňové ochrany se zde zvýší ze
stávající dvouleté na stoletou vodu. 

Projekt: „Výstavba obecní nádrže v obci
Chotěšice (Středočeský kraj)“ 

Výstavba vodní nádrže o ploše 4,7 ha s
celkovým objemem 66 000 m3. Projekt
zkvalitní místní vodohospodářský režim,
stabilizuje úroveň tamních podzemních vod
a posílí lokální ekostabilizační funkce. Vodní
nádrž bude sloužit i jako protipovodňové
opatření s kapacitou 24 000 m3. 

Dušan Ondrejička 

tiskový mluvčí Evropské investiční banky 
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Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření

máme náskok, jsme mezi trojicí zemí EU, kde

spotřeba prostředků proti škůdcům klesá nejvíce

Tisková zpráva – Společné zemědělské
politice a budoucnosti českého
zemědělství a také suchu bylo věnované
dnešní Žofínské fórum v Praze. Ministr
zemědělství Miroslav Toman na něm
hovořil o tzv. Nové zelené dohodě,
Strategii Evropské komise „Od
zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k
biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s
procesem vyjednávání české agrární
diplomacie v Bruselu a s požadavky,
které prosazuje na podporu českého
zemědělství. Velkou část svého
vystoupení věnoval ministr Toman
suchu, a to zemědělskému i
vodohospodářskému, a rovněž
kůrovcové kalamitě. 

Za jednu z priorit při vyjednávání nové
podoby Společné zemědělské politiky (SZP)
po roce 2020 označil ministr zemědělství
Toman zajištění dostatečných finančních
zdrojů, a to proto, že peníze určené pro
zemědělce budou využity také na plnění
požadavků vyplývajících z tzv. Nové zelené
dohody. Ta má představovat zásadní
strategii s ambiciózními cíli pro přechod na
klimaticky neutrální a udržitelnou
ekonomiku bez skleníkových plynů do roku
2050. Ocenil směřování Strategie Evropské

komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a
Strategii k biodiverzitě, je však přesvědčen,
že je nutné přitom respektovat výchozí
situace a specifika jednotlivých členských
států při stanovování cílů v jednotlivých
oblastech. 

„Evropská komise chce například do roku
2030 omezit o 50 procent používání
pesticidů. My už jsme dnes v jejich
využívání pod průměrem Unie a to samé
platí v případě využívání hnojiv. U nás
spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o
27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném
období skoro o 40 procent a třeba v
Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s
Portugalskem a Irskem patříme mezi ty
unijní země, kde objem prodaných
prostředků proti škůdcům klesá nejvíce. V
šetrném zemědělském hospodaření jsme
výrazně napřed a pokud je potřeba redukce,
je potřeba se podívat na země, které mají tři
až čtyřikrát vyšší produkční zatížení,“ řekl
ministr Toman. 

Za důležité považuje nastavení SZP, které
zajistí rovné a spravedlivé podmínky pro
všechny zemědělce EU. ČR prosazuje
například dobrovolnost při uplatňování
nástrojů jako je zastropování přímých
plateb, redistributivní platba či definice
skutečného zemědělce, jejíž obdoba byla
zrušena, protože se v tomto programovém
období neosvědčila. 

Ministr Miroslav Toman dnes účastníky
Žofínského fóra seznámil s dílčími závěry
studie k závlahám a melioracím. Dokument,
jehož oponentem byla Česká zemědělská
univerzita v Praze, bude zveřejněn po
víkendu a Ministerstvo zemědělství (MZe)
jej dá k diskusi. 
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„Na základě této studie budeme v
následujících 10 letech postupovat a
koordinovat naše opatření. Zejména půjde o
pozemkové úpravy, kterých chceme ročně
udělat 150 s celkovými náklady na deset let
zhruba 34 miliard korun. Státní pozemkový
úřad bude například koordinovat, aby se
tato opatření zaměřila do míst v suchých
oblastech,“ řekl ministr zemědělství
Toman. 

V souvislosti s opatřeními na zmírnění
dopadů sucha ministr Miroslav Toman
uvedl, že v loňském roce je MZe podpořilo
částkou 13,6 miliardy korun. Pro letošek má
Ministerstvo na boj se suchem slíbené
navýšení o 2,6 miliardy korun. A slíbených
má i 7 miliard korun na boj s kůrovcovou
kalamitou. Všechna opatření, ať už
zadržování vody v krajině, vodohospodářská
nebo opatření v lesích, jsou podle něj stejně
důležitá, protože boj se suchem je
komplexní záležitostí. 

„V důsledku sucha se už několik let
potýkáme i s kůrovcovou kalamitou. Naším
cílem je zpomalit kalamitu, zajistit obnovu
stabilních lesů a vytvořit adekvátní
podmínky vlastníkům a správcům, aby mohli
o lesy řádně pečovat. Kromě slíbených 7
miliard korun navíc na boj s kůrovcem pro
letošní rok jsme pro nestátní vlastníky lesů
na letošek připravili 2 miliardy korun na
zalesnění a péči o lesy. Další peníze jdou
například na klíčové lesnické projekty z
Programu rozvoje venkova,“ řekl ministr
zemědělství Toman. 

Připomněl i další opatření, jako například
uvolnění zásad přenosu sadebního
materiálu, kdy lze k výsadbě používat lesní
dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu
mezi přírodními lesními oblastmi a lesními
vegetačními stupni ČR. 

Vojtěch Bílý 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Krajská setkání 2020 budou. Registrujte se již nyní

Tradiční Krajská setkání jsou
třináctidílným maratonem
jednodenních konferenčních akcí pro
starostky a starosty nejen členských
obcí Svazu, ale i těch nečlenských, pro
které aktuální témata samospráv
podávají odborníci na danou oblast.
Krajská setkání proběhnou od 25. srpna
do 1. října 2020 v krajských městech. 

Na programu letošního ročníku jste se mohli
podílet i vy. Na svazovou výzvu, abyste
zaslali témata, která vás ve vašem kraji
nejvíce zajímají, jsme obdrželi mnoho
odpovědí. Z nich vybíráme ty nejaktuálnější
a nejčastější, o kterých budete moci
diskutovat ve vašem kraji. 

Na Krajská setkání pravidelně zveme nejen
všechny představitele měst a obcí v daném
kraji, ale také poslance a senátory z
příslušného volebního obvodu. 

Účast na akci je zdarma. Kapacita je však
omezena. 

V TABULCE JE NYNÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT
REGISTRACE:
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/krajska-s
etkani-2020-budou-registrujte-se-jiz-nyni-na-
terminy-od-25-srpna-do-1-rijna 
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S budováním digitální infrastruktury pomůže

spolupráce s obcemi a síť regionálních koordinátorů.

S cílem zvýšit dostupnost internetu a
souvisejících služeb 

Maximálně dostupný vysokorychlostní
internet (VRI) založený na sítích s velmi
vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. Tak se
dají shrnout současné aktivity Ministerstva
průmyslu a obchodu (MPO). 

Resort ve spolupráci s partnery usiluje o to,
aby moderní digitální infrastruktura vedla k
co nejvíc domácnostem, a to i v těch
nejzapadlejších obcích. Proto vzniká síť
regionálních koordinátorů Broadband
Competence Office Česká republika (BCO),
která bude pomáhat starostům s výstavbou
sítí i při jednání s investory. Vše se bude
odehrávat v souladu s memorandem o
spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem
měst a obcí ČR (SMO ČR). 

STRATEGIE A SPOLUPRÁCE 

Sítě s velmi vysokou kapacitou, 5G sítě a
rozvoj digitální infrastruktury jako takový
MPO podporuje v duchu vládních
strategických dokumentů. Ty hlavní jsou
Akční plán 2.0 a materiál Implementace a
rozvoj sítí 5G v ČR. Aktuálně se chystá
Národní plán rozvoje sítí VHC. To vše proto,
aby lidé v celé České republice měli co

nejdříve rychlé připojení na internet s
vysokou kapacitou a mohli tak využívat
digitální služby i od veřejné správy, které
moderní informační a komunikační
technologie umožňují. 

„V duchu hospodářské vize Czech Republic:
The Country for the Future chceme být
světovým inovačním lídrem. Aby se tak
stalo, potřebujeme mít v celé zemi funkční
digitální infrastrukturu. Proto vzniká síť
regionálních koordinátorů, která bude
obcím s budováním infrastruktury pomáhat,
proto posilujeme spolupráci se
samosprávami reprezentovanými Svazem
města a obcí,“ říká vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček a
dodává: „Spolupráce při budování digitální
infrastruktury by měla mimo jiné
zjednodušit přístup na městské pozemky a
nemovitosti a ve výsledku tak urychlit
připojení na internet všech subjektů v
daném místě.“ 

„Zájmem a snahou všech obcí samozřejmě
je, aby se v nich lidem dobře žilo. Dostupné
sítě elektronických komunikací jsou jedním
ze základních předpokladů. Vítáme, že MPO
samosprávám pomůže s rozvojem
infrastruktury, budeme spolu koordinovat
liniové stavby tak, aby potřebné finance
vynakládaly efektivně. Koneckonců jsou to
právě města a obce, které v rámci veřejné
správy dlouhodobě nejlépe hospodaří,“ říká
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta
Kyjova František Lukl a dodává: „Chceme
také společně bojovat proti dezinformacím a
posílit informovanost z věrohodných zdrojů.
Už zavedená spolupráce se tak nyní rozšíří
nejen o 5G sítě.“ 

INFORMACE A REGIONÁLNÍ SÍŤ 

Mimo jiné by se měly uskutečnit společné
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akce v jednotlivých krajích, kde se
starostové dozví, jak budování digitální
infrastruktury postupuje a další potřebné
informace. Kromě toho budou moci
starostové průběžně využívat dříve
zmiňovanou sít regionálních koordinátorů
Broadband Competence Office Česká
republika (BCO). 

„Koordinátoři z BCO budou krajům a obcím
radit kromě liniových staveb například s
aktualizací územních plánů, pomáhat při
jednání s investory, orgány a institucemi
Evropské unie, s tipy na využívání dotací a
dalších finančních nástrojů aj.,“ říká
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro
digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává:
„Rovněž budou podporovat agregaci
poptávky po vysokorychlostních službách či
usilovat o odstraňování překážek a
snižování investiční náročnosti. Souhrnně
tedy: společně s MPO a samosprávami
budou lidé z BCO hledat a prosazovat
všechny způsoby, jak proces projektové
přípravy a výstavbu vysokorychlostních sítí
maximálně urychlit.“ 

„Jiné potřeby mají, a to nejen při budování
digitální infrastruktury a přístupu na
internet, malé obce, jiné středně velká
města a jiné velká, tedy statutární města.
Starostové a primátoři přitom mají k
dispozici také personálně velmi rozdílný
aparát. Ve Svazu vycházíme vstříc
požadavkům samospráv všech velikostí a v
tomto duchu věříme, že bude fungovat i
spolupráce s regionálními koordinátory
BCO,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a
obcí ČR Radka Vladyková a dodává: „Naším
cílem je pomocí moderních technologií
zlepšit kvalitu života i na té nejmenší obci.“ 

Poradenské kanceláře, které podporují
rozšíření vysokorychlostních sítí, fungují v
mnoha evropských státech. V České
republice nyní vzniká centrální pražská
kancelář a 13 krajských územních
koordinátorů. V centrále pracují čtyři

pracovníci s dlouholetou praxí v
telekomunikacích a zkušenostmi z výstavby
sítí elektronických komunikací. V regionech
budou pracovníci, kteří mají zkušenosti jak s
prací pro obec, kraje či fondy, tak s
výstavbou místních sítí. Kombinace znalostí
a dovedností má vést k tomu, aby se
vysokorychlostní internet maximálně rychle
a kvalitně rozšířil. 
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