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Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly 

ceny zemědělských výrobců, počet 

pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil 

  

Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro české zemědělství příznivý. V roce 2017 rostly ceny 

zemědělských výrobců v průměru o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více než 14 procent. 

Zisk zemědělského sektoru se udržel na relativně vysoké úrovni posledních roků, v loňském 

roce byl 21,3 miliardy Kč. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství za rok 2017, kterou dnes 

schválila vláda. V meziročním srovnání vykazuje rok 2017 podle souhrnného zemědělského 

účtu mírný pokles, avšak ve srovnání výsledků odvětví za posledních 5 let patřil rok 2017 k 

úspěšnějším. Výsledek zemědělského odvětví byl 133 miliard Kč, tedy stejný jako v roce 2016. 

Rostlinná výroba poklesla ze 79,8 miliardy korun na 73,7 miliardy korun v roce 2017. Živočišná 

výroba vzrostla ze 45,5 miliardy Kč na 51,4 miliardy Kč. Tzv. ostatní produkce, tedy např. 

poskytování služeb, byla v roce 2017 ve výši 7,9 miliardy korun. Na celkové hrubé přidané 

hodnotě České republiky se zemědělství podílelo 1,78 %, tedy zhruba stejně jako v předchozím 

roce. Celkové podpory, které šly přímo zemědělcům, se meziročně zvýšily o 5,7 % na 45,5 

miliardy Kč v roce 2017. V přepočtu to představuje téměř 13 tisíc Kč na jeden hektar 

zemědělské půdy.  Zaměstnanost v zemědělství se v posledních letech snižuje jen velmi mírným 

tempem a lze ji považovat za stabilizovanou. V roce 2017 poklesl počet pracovníků v 

zemědělských podnicích přibližně na 100 tisíc, meziroční úbytek činil 0,2 % (v předchozím 

roce 0,7 %). Jde o celkový počet pracovníků v zemědělství, tedy zaměstnanců a ostatních 

pracovníků (např. vlastníků farem). Mzdy v zemědělství, včetně lesnictví a rybářství, 

dlouhodobě setrvávají pod úrovní mezd v průmyslu i v národním hospodářství celkem. V 

zemědělství loni vzrostla mzda o 5,4 % a dosáhla 23 713 Kč. Produkce obilovin sklizených loni 

v České republice dosáhla výše 7 456,8 tisíce tuny, což je proti předchozímu roku pokles o 13,3 

% procenta. Na celkové produkci se největším objemem podílela tradičně pšenice (63,3 %), 

dále ječmen (23 %) a zrnová kukuřice (7,9 %). Stavy skotu celkem v meziročním srovnání 

nepatrně vzrostly o 0,4 % (5,6 tisíce kusů) a dosáhly 1 421,2 tisíce kusů, z toho stavy krav se 

zvýšily o 0,4 % (2,2 tisíce kusů). Na celkovém počtu skotu chovaném v EU se ČR v roce 2017 

podílela 1,6 %. Průměrná roční mléčná užitkovost se zvýšila o 2 % na 8 222,5 litru na dojnici. 

Chov skotu je v ČR tradičně soustředěn především do větších zemědělských podniků. Podle 

údajů Ústřední evidence hospodářských zvířat se chovem skotu k 31. 12. 2017 zabývalo v ČR 

celkem 18,5 tisíce podniků. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet snížil o 43 podniků.  
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Trh s vepřovým masem v České republice byl v roce 2017 silně ovlivněn vývojem tohoto 

odvětví v celé EU. Pokles produkce v Unii provázený nárůstem cen vepřového masa se promítl 

do oživení cen jatečných prasat v ČR a pozitivně ovlivňoval u tuzemských chovů jejich 

rentabilitu. Celkové stavy prasat i prasnic nadále klesaly, snížila se i celková výroba a počet 

porážek, což se projevilo pokračujícím růstem dovozů vepřového masa.  

Ke konci roku 2017 hospodařilo v ČR 4 399 ekologických zemědělců, jde o nárůst o 3,7 % 

oproti předchozímu roku. Výrazně vzrostl počet výrobců biopotravin, kterých bylo k 31. 12. 

2017 registrováno 672, tedy meziročně o 10,7 % více. Výrazný meziroční nárůst byl 

zaznamenán u podílu ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře zemědělské půdy, 

a to již na 12,37 %. Obrat českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) v roce 2017 

meziročně nepatrně poklesl o 0,2 %. Hodnota vývozu se snížila o 4,5 miliardy Kč na 197,1 

miliardy Kč. Hodnota dovozu vzrostla o 3,7 miliardy Kč na 228,3 miliardy Kč. Zpráva o stavu 

zemědělství ČR je vydávána od roku 1994. Jde o statisticko-informační materiál představující 

dění v rezortu v předcházejícím roce.  

  

Václav Tampír vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství 

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

Čtyři roky ruského potravinového embarga. 

Přizpůsobili jsme se? Rusko ano! 

15.8.2018 

Dne 6. srpna 2018 uplynuly čtyři roky od zavedení ruského zákazu dovozu některých 

zemědělských produktů a potravin z EU, USA, Kanady a dalších zemí do Ruské federace 

(potravinové embargo, protisankce). Jak se daří naplňovat ruské plány o soběstačnosti? Je 

odstranění embarga v dohlednu? A může ještě přinést zásadní změnu obchodních toků v agrární 

oblasti? Jak embargo ovlivnilo český agrární export do Ruska? 

Ruský prezident Vladimir V. Putin podepsal 12. července 2018 prezidentský dekret č. 420, 

kterým prodloužil platnost embarga o další rok – do 31. prosince 2019. Ti, kdo doufali, že by 

obchodní válka již mohla skončit, jsou zklamáni. Toto rozhodnutí však bylo předvídatelné. V 

prvé řadě je ruské embargo reakcí na sankce západu, které jsou taktéž pravidelně prodlužovány. 

Za druhé embargo zapadá do kontextu aktuální reality mezinárodního obchodu, kde se 

protekcionistická opatření stávají běžnou záležitostí bez ohledu na dohody a závazky. A v 
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neposlední řadě je embargo impulsem pro rozvoj ruského zemědělství a potravinářství. Otázkou 

zůstává, zda by odstranění embarga zásadním způsobem změnilo situaci, ve které se již čtyři 

roky nacházíme a které se řada zemí a firem již v rámci možností dokázala přizpůsobit. 

Aktuální stav ruského zemědělství a potravinová soběstačnost 

Od srpna 2014, kdy bylo zavedeno embargo, je zemědělství v Rusku věnována speciální 

pozornost na všech úrovních a obzvlášť v kontextu politiky náhrady dovozu (tzv. 

„importozaměščenija“). Podle vicepremiéra pro zemědělství A. Gordějeva bylo u základních 

potravin již dosaženo požadované soběstačnosti, nyní je potřeba hledat nová odbytiště pro 

ruskou produkci a zaměřovat se více na kvalitu než kvantitu. Na základě údajů Ruského 

statistického úřadu a Ministerstva zemědělství RF je možné shrnout následující fakta: 

v roce 2017 došlo k dalšímu snížení importu potravin; od zavedení embarga se hodnota importu 

potravin snížila ze 43 mld. USD na aktuálních 23,32 mld. USD v prvním kvartále roku 2018 

bylo v ruských obchodech pouze 35 % potravin dovozového původu (oproti 44 % před 

zavedením sankcí) zemědělská výroba se zvyšuje (především díky vysoké úrodě obilí a 

produkci drůbežího a vepřového masa), v roce 2017 došlo k dalšímu růstu zemědělské výroby 

- cca o 2,4 % pokračuje státní podpora zemědělství, podobně jako v předešlém roce by v roce 

2018 měla dosáhnout hodnoty okolo 240 mld. rublů (za období 2013 – 2016 dosáhla ruská 

státní podpora zemědělství celkem 825 mld. rublů) export ruských potravin roste (v roce 2016 

dosáhl hodnoty 17,1 mld. USD, v roce 2017 se zvýšil o 21 % na 20,7 mld. USD); hlavními 

exportními trhy se staly Egypt, Turecko, Čína a Jižní Korea; hlavními exportními položkami 

jsou pšenice, rybí výrobky a olej stále platí, že Rusko je soběstačné v produkci obilí, brambor, 

zeleniny, cukru, vajec, vepřového a kuřecího masa; deficit zůstává v produkci mléka, hovězího 

masa a ryb (pozn. Rusko neplánovalo být 100 % soběstačné ve všech oborech, ale byly 

nastaveny limity na úrovni 80 – 90 % soběstačnosti a pouze u uvedených základních druhů 

potravin) za 4 roky trvání embarga ruský dozorový orgán Rosselchoznadzor odhalil více než 

26 tis. tun nezákonně dovezeného sankcionovaného zboží na území Ruska. 

Výše uvedená fakta je nutné vnímat v širším kontextu. Nedá se jednoznačně tvrdit, že všechna 

čísla rostou a že vše je výsledkem embarga a politiky náhrady dovozu. Jedním z 

nejvýznamnějších faktorů výše uvedených dat je devalvace kurzu rublu. Ta na jedné straně 

ovlivnila snížení importu potravin, jelikož se dovozové potraviny staly někdy i 

několikanásobně dražší. Na druhé straně slabý rubl stimuluje export domácí produkce. Bohužel 

ale produkce s nízkou přidanou hodnotu, protože zpracovatelský potravinářský průmysl zatím 



5 
 

neprošel takovou revolucí jako zemědělství. Všechna domácí čísla jsou porovnávána s 

výchozími hodnotami ruské zemědělské produkce před embargem, které byly na velmi nízké 

úrovni. 

Sami zemědělci kvitují rozvoj a modernizaci odvětví, ale zároveň dodávají, že je před nimi ještě 

spousta výzev a problémů k řešení. Podle studie společnosti Deloitte z roku 2017 ruští 

představitelé agro-sektoru jako největší výzvy nejčastěji uvedli: snížení výrobních nákladů, 

zvýšení efektivity výroby, expanzi na nové trhy, modernizaci výrobní a technologické základny 

a investice do specialistů. Mezi hlavní problémy pak patří nedostatečná podpora a financování 

ze strany státu, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nedostatečná státní regulace oboru, 

vysoké ceny na energie a nízká kupní síla spotřebitelů. Obavy z evropské konkurence už nejsou 

tak vysoké, ale podle vyjádření některých zemědělských sdružení, odvětví spoléhá na to, že 

potravinové embargo bude zachováno minimálně do roku 2020. Ne všechny uvedené problémy 

může vyřešit stát, ale např. v oblasti finanční podpory a legislativní regulace ze strany státu je 

nutné zmínit, že Rusko dělá viditelné pokroky.  

Státní dotace bývají (jako všude) častým tématem diskuzí a kritiky. Podle výše uvedené studie 

čistý zisk všech zemědělských podniků na území Ruska zhruba odpovídá asi 87 % vyplacených 

státních dotací. Situace na trhu totiž není vyvážená. Na jedné straně je velké množství malých 

farmářů a podniků, kteří se pohybují na hranici ziskovosti a dotace jim často pouze pomáhají 

přežít. Na druhé straně v ruském agrobyznysu figuruje několik agroholdingů, které díky 

úsporám z rozsahu a státním dotacím zvyšují své zisky. Komu by zemědělské dotace měly být 

určeny je tak otázka, která trápí nejen Evropskou unii. 

Jaký je dopad na ruské spotřebitele? 

Ruští zákazníci utratí zhruba 40 – 50 % celkových měsíčních příjmů za potraviny. Hlavních pět 

položek, za které utratí nejvíce, jsou: maso, alkohol, zelenina (vč. brambor), mléčné výrobky a 

cukrovinky. Od roku 2014 je možné pozorovat snížení spotřeby potravin, na které se vztahuje 

embargo a u kterých se růst cen projevuje nejvíce. Např. v roce 2016 byla spotřeba mléka a 

mléčných výrobků o 12 kg nižší než v roce 2013 (snížení z 248 kg na 236 kg na osobu/rok), u 

ovoce došlo ve stejném období ke snížení o 2 kg (snížení z 64 kg na 62 na osobu/rok). U 

ostatních základních potravin je vývoj relativně stabilní. 

Rusko prezentuje potravinové embargo jako opatření s pozitivním ekonomickým efektem, které 

zároveň posiluje národní hrdost (pozn. jeden z poslanců ruské Státní dumy navrhl 6. srpen 

vyhlásit „Dnem patriotismu“). Je však důležité podívat se na to, jaký reálný efekt embargo 
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přináší více než 140 milionům ruských spotřebitelů. Vzhledem ke geografické a sociální 

rozmanitosti Ruska se liší napříč regiony, obory a skupinami obyvatel. Podle Asociace výrobců 

a dodavatelů potravin Ruska (RusProdSoyuz) je možné za jeden z objektivních pozitivních 

výsledků považovat to, že v současnosti je v ruských obchodech 80 % potravin domácí ruské 

výroby. 

Převahu ruských potravin vnímají bezpochyby všichni, nejvíce ale skupina obyvatel s nižšími 

příjmy. Jejich reálné příjmy se již čtvrtý rok v řadě snižují, a proto pociťují především zvýšení 

cen bez ohledu na původ zboží. Růst spotřebitelských cen u potravin v letech 2014 – 2015 

dosáhl 14 – 15,5 %, aktuálně se podle ruských statistik pohybuje na úrovni 2 – 3 %. Oproti 

tomu u skupiny obyvatel s vyššími příjmy (a ve velkých městech) je možné pozorovat 

celosvětový trend, tj. zvyšování zájmu o zdravou výživu a zdravý životní styl, organické a čisté 

potraviny atp., za které jsou ochotni si připlatit. Rozšiřuje se sortiment biopotravin a 

farmářských produktů a také počet obchodních sítí a restaurací, které se na tyto produkty 

specializují. 

Rozmanitost v rámci regionů a odvětví 

Efekt embarga napříč regiony je různorodý. Jižní regiony Ruska, kde jsou vhodné klimatické 

podmínky, zvýšily produkci a jsou nejen potravinově soběstačné, ale zároveň schopny nasytit 

trhy jiných oblastí. V těchto regionech se zvýšila investiční aktivita (domácí i zahraniční), 

vznikla nová pracovní místa a zvýšil se ekonomický výkon zemědělského/potravinářského 

sektoru.  Rusko se stalo největším světovým producentem obilí a největším exportérem pšenice, 

na čemž se podílí všechny jižně položené regiony od evropské části až po Sibiř. Severněji 

položené oblasti (v mírném pásu) se více věnují např. živočišné výrobě. Oblasti Dálného 

východu a Kamčatky kvitují zvýšení dodávek ryb, rybích výrobků a kaviáru na domácí ruský 

trh. Kamčatka v roce 2017 ve srovnání s rokem 2014 zvýšila dodávky ryb do evropské části 

Ruska o 43 %. Běžné potraviny byly v těchto odlehlých regionech kvůli logistickým nákladům 

drahé i před embargem a vzhledem k tomu, že velká část potravin je dovážena spíše z Asie než 

z Evropy, potravinové embargo zásadněji nepociťují. Některé jiné ruské regiony se snaží vrátit 

k zapomenutým oborům, jejichž existence byla přerušena v 90. letech. Je to např. pěstování 

chmele, lnu či bavlníku nebo chov jelenů. 

Ne všechny obory jsou vládou podporovány stejně, aktuálně jsou dotace určeny především do 

těch odvětví, ve kterých je stále deficit. Jedná se především o akvakulturu, chov mléčného a 

masného skotu, pěstování skleníkové zeleniny či zakládání ovocných sadů. Jako jedno z 
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nejefektivnějších opatření zemědělci zmiňují dotovanou úrokovou sazbu do 5 % na své projekty 

(na přelomu let 2014 a 2015 byla úroková sazba Centrální banky RF 17 %; postupně se opět 

snižovala a aktuální sazba je 7,25 %). Podpora vlády také pomalu přechází od zemědělství k 

potravinářství. Cílem Ruska je, stát se světovým exportérem potravin (ideálně těch v 

biokvalitě). Rusko si uvědomuje, že být světovým exportérem pšenice je sice úctyhodné, ale 

zpracovaná produkce může přinést větší zisky. Dá se tak očekávat zvýšení poptávky po 

potravinářských linkách a strojích, které si Rusko zatím není schopné vyrobit samo. 

Jak embargo ovlivnilo vzájemný agrární obchod České republiky a Ruska? 

Český agrární export (potraviny, živá zvířata, nápoje, tabák) do Ruska dosáhl nejvyšší hodnoty 

v roce 2014 – celkem asi 3 mld. Kč. Navzdory tomu, že již půl roku platilo embargo, dobíhaly 

závazky z dříve uzavřených kontraktů. V roce 2015 došlo k poklesu na 2,4 mld. Kč, v dalších 

letech začal export opět růst - v roce 2016 na hodnotu 2,6 mld. Kč, následně na hodnotu 2,7 

mld. Kč v roce 2017. Letošní výsledky za prvních pět měsíců zatím ukazují 17% růst ve 

srovnání se stejným obdobím roku 2017. Většina položek českého agrárního exportu nespadá 

do kategorie sankcí (mléčné a některé masné výrobky ano), a proto statistiky a praxe ukazují, 

že český agrární export byl více než sankcemi zasažen devalvací kurzu rublu. Ve srovnání s 

jinými zeměmi EU (Finsko, Pobaltí, Nizozemí, Itálie, Německo), u kterých se podíl agrárního 

exportu do Ruska na tom celkovém promítal až v dvouciferných číslech, měla ČR výhodu, že 

sankce nezasáhly celé odvětví, ale „pouze“ několik jednotlivých firem. Jejich export mléčných 

výrobků (sýry, tvaroh, smetana, máslo, syrovátka atd.) se v době před sankcemi pohyboval 

souhrnně okolo 250 mil. Kč a měl potenciál růstu, což bohužel přineslo negativní důsledky a 

kompletní ztrátu ruského trhu. České a evropské firmy se ale poměrně rychle zvládly 

přeorientovat na jiné trhy. 

Situace však není černobílá. Sankce přinesly šance jiným odvětvím české ekonomiky – 

výrobcům zemědělských strojů a potravinářských technologií. V souvislosti s modernizací 

zemědělství se v Rusku zvýšila poptávka po těchto výrobcích. Ačkoliv je v oboru velká světová 

konkurence, české firmy dokázaly využít příležitosti a zvýšily export svých strojů na ruský trh. 

Nejprve v roce 2015 přišel pokles exportu způsobený devalvací rublu, v dalších letech však 

export narůstal až do rekordní hodnoty necelé miliardy Kč v roce 2017 (před sankcemi se 

pohyboval okolo tři čtvrtě milionu korun). Hlavními exportními položkami jsou zemědělské 

stroje (žací, secí, sekací, mláticí a další), stroje pro lesnictví, dojící a mlékárenské zařízení či 

zařízení pro průmyslovou výrobu potravin (včetně zařízení pro pivovary). V blízké budoucnosti 

bude bezpochyby perspektivní oblast servisu a náhradních dílů. 
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Jen velmi málo českých firem se rozhodlo postavit výzvě sankcí a hledat nové cesty do Ruska 

tak, jak to udělala řada jiných zemí a zahraničních firem (přesun své výroby nebo alespoň její 

část na území Ruska, společné podniky atp.). Vyjádření o tom, že bychom neměli exportovat 

stroje nebo přesunovat výrobu, protože Rusko potom naše potraviny nebude chtít, jsou již 

překonané. Rusové už si je sami vyrábí, nebo obstarávají jinde. Finové vyrábí v Rusku jogurty, 

Italové a Francouzi sýry, Němci kombajny. Rusko nemá ani zdaleka dobré investiční a 

podnikatelské prostředí, ale firmy nejen z výše uvedených zemí ukazují, že i v takovém 

prostředí je reálné uspět. Navíc k těmto zemím nemá Rusko ani zdaleka takovou (politickou) 

afinitu jako k České republice. Otázkou tak zůstává, zda jsme trochu nepropásli šanci a 

„nezaspali“ dobu. 

Je velmi pravděpodobné, že i po odstranění embarga už se málokteré potraviny budou na ruský 

trh vracet. Vzhledem ke struktuře ruské společnosti, která se jen těžko bude měnit, se dá 

očekávat, že i nadále poptávka bude buď po luxusních a prémiových potravinách, nebo po těch 

extrémně levných. Rusko si už nyní pečlivě vybírá, které zboží, ze kterých zemí a za jakých 

podmínek na svůj trh pustí. K vyřazení konkurence má kromě embarga spoustu dalších 

možností (např. v podobě veterinárních, fytosanitárních a dalších opatření).  Sedět s rukama v 

klíně a odmítat se přizpůsobit situaci se tak neukazuje jako nejperspektivnější strategie. 

Zdroj: MZe 

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

Změny Režimu zvláštního postupu při 

získávání zaměstnaneckých karet pro 

sezónní pracovníky do potravinářství a 

zemědělství z Ukrajiny 

9.8.2018 

V souvislosti s nutností urychleného řešení kůrovcové kalamity a s tím souvisejícím získáváním 

pracovníků ze zahraničí navrhlo Ministerstvo zemědělství změny v projektu Zvláštní postupy 

pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny. 

V rámci již existujícího projektu byla navýšena kapacita z dosavadních 1 500 pracovníků ročně 

na 2 000 pracovníků ročně, přičemž z tohoto počtu je 500 míst určeno pro uchazeče o 

zaměstnaneckou kartu (s délkou nad 180 dní, nejvíce však na 1 rok) a 1 500 míst je určeno pro 

uchazeče o dlouhodobé pracovní vízum (s délkou do 180 dní). 
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Programu mohou nově využít i firmy podnikající v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího 

průmyslu. V současné době je schváleno 42 firem, které se mohou do projektu zapojit a již nyní 

žádat o pracovní víza pro občany Ukrajiny. Tento seznam bude možno po dohodě s dalšími 

resorty (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí) doplňovat. 

V této souvislosti byl rozšířen seznam garantů, přes které mohou firmy hlásit své uchazeče, o 

Lesnicko – dřevařskou komoru ČR s následujícími kontakty: 

Lesnicko – dřevařská komora ČR – Ing. Andrea Pondělíčková (tel.: +420.733 755 521, e-mail 

info@ldkomora.cz) 

Uvedené změny platí na základě schválení Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních 

hranic a migraci od 1. srpna 2018. 

Upravené znění Projektu je k dispozici v příloze. 

Přílohy 

Upravené znění Projektu (DOCX, 59 KB) 

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

Státní zemědělský intervenční fond na Zemi 

živitelce  

Praha 20. srpna 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se návštěvníkům na letošní 

Zemi živitelce představí opět v největší expozici. Protože Fond administruje značky kvalitních 

potravin, prostor bude patřit zejména výrobcům oceněných potravin. Návštěvníky zveme na 

ochutnávku dobrot a bohatý doprovodný program. Bonusem při současných venkovních 

teplotách bude určitě i klimatizovaný pavilon.  

 45. ročník Země živitelky vypukne už brzo. Letos o něco dříve, a to od 23. do 28. srpna. SZIF 

se veletrhu účastní od roku 2004 pravidelně, v pavilonu T1 je prakticky už stálicí. Se svými 408 

m2 půjde opět o největší stánek na agrosalonu. Tradičně ho budou lemovat výrobci kvalitních 

potravin oceněných značkami KLASA a Regionální potravina, jejichž řady letos prvně rozšíří 

také producenti BIO potravin. Ti všichni nabídnou to nejlepší ze svého sortimentu: Uzeniny a 

masné výrobky, sýry, pekařské a cukrářské výrobky, mléčné produkty, džemy, lisované oleje, 

pivo a mnohé další. Návštěvníci mohou ochutnávat dle libosti i nakupovat za výhodné ceny. 

http://eagri.cz/public/web/file/594024/Zmeny_Rezimu_Zemedelec_final.docx
http://eagri.cz/public/web/file/594024/Zmeny_Rezimu_Zemedelec_final.docx
http://eagri.cz/public/web/file/594024/Zmeny_Rezimu_Zemedelec_final.docx


10 
 

Nedílnou součástí společné expozice bývá také infopult SZIF, kde se zájemci z řad odborné i 

laické veřejnosti dozví informace o činnosti Fondu a především o aktualitách v dotacích.  

 Pódium samostatného stánku Regionální potraviny v těsné blízkosti společné expozice SZIF a 

výrobců potravin nabídne prostor pro zábavu. Většina programu bude opět o vaření. 

Návštěvníci se mohou těšit na kuchařská show Ondřeje Slaniny z pořadu Kluci v akci a Petra 

Šímy i na soutěže. Kdo bude nejrychlejší v pití mléka tentokrát? A komu se podaří připravit 

nejchutnější bramborový salát? Velká výzva a zajímavé ceny. V den zahájení ve 12.45 zde 

ministr zemědělství Miroslav Toman a generální ředitel SZIF Martin Šebestyán předají 

certifikáty značky KLASA nově oceněných výrobcům.  

 Novinkou letošního ročníku je nová expozice BIO, kde bude probíhat ochutnávka, konzultace 

odborníků z Ministerstva zemědělství a k dispozici zde bude i dětský koutek. Nejmenší 

návštěvníci se mohou v blízkosti uvedených expozic těšit na maskota Klasáčka a jeho dárky.  

 Rok 2017 byl přelomový, na Zemi živitelku v Českých Budějovicích zavítalo 110 000 

návštěvníků. Věříme, že bude i letos účast vysoká a dost možná překoná loňský rekord.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF   

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

Novinky v Regionální potravině 

  Praha 21. srpna 2018 – Popularita Regionální potraviny rok od roku stoupá. Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF), který značku spravuje, se snaží o neustálé vylepšení pro spotřebitele, 

ať už jde o stejnojmennou mobilní aplikaci REGIONÁLNÍ POTRAVINA nebo SÍŤOVKA. 

Teď přichází s inovací webových stránek a spoluprací s pořadem Výleťák.   

 SZIF jako administrátor značky se snaží Regionální potravinu co nejvíce zviditelnit. Přiblížit 

její výjimečnost a přednosti. Oceněné produkty jsou vyrobené z místních surovin a v daném 

regionu, díky krátkým distribučním cestám jsou čerstvější a zároveň i ekologičtější, protože 

čím blíž jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Přínosem 

je také podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci 

představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.  

 „Obliba značky nás těší a zároveň i zavazuje. Je důležité neusnout na vavřínech. Regionální 

potravina je na trhu už devět let, a jak ukazují průzkumy, zákazníci jí fandí čím dál více. Vidím 
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v tom jakýsi regionální patriotismus. Každý z nás bývá pyšný na to, co se vyrobí právě u nás,“ 

říká generální ředitel SZIF Martin Šebestyán.  

 Informace o Regionální potravině zákazníci najdou na webu www.regionalnipotravina.cz. 

Tyto stránky právě prošly zásadní „rekonstrukci“. Novým vylepšením jsou tipy na výlet v okolí 

oceněných výrobců a také zajímavé recepty. Návštěvu nejrůznějších míst naší země tak lze 

spojit s gastronomií, ta jde totiž s turistikou ruku v ruce. Z každého kraje vám nyní SZIF přináší 

inspiraci na parádní výlet pro celou rodinu, stejně jako tip, co tam báječného ochutnat. Nechybí 

ani jednotlivé recepty z nejchutnějších potravin, které naše kraje nabízejí.   

 Dalším projektem je Výleťák. SZIF navázal spolupráci s oblíbeným pořadem na Streamu. 

„Formou medailonků s výrobci oceněných potravin představíme jejich příběhy a postřehy, co 

jim značka Regionální potravina přinesla. Za každý kraj přiblížíme divákům jednoho výrobce. 

Prvním z nich je rodinná uzenářská firma v Milovicích ve Středočeském kraji,“ uvádí Martin 

Šebestyán. Chcete-li se dovědět o osudu uzenářství od doby jeho zakladatele, pradědečka 

Rudolfa, přes éru, kdy v místě působila sovětská armáda, až po dnešní dny, pusťte si krátké 

video: https://www.stream.cz/vyletak/10026919-domacigothaj-a-dalsi-lahodne-uzeniny-z-

rodinneho-reznictvi-v-milovicich 

Možná vás překvapí, o jaký produkt mají jejich zákazníci největší zájem. Vévodí obyčejný 

Gothaj, který má pro spotřebitele stále neobyčejné kouzlo.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF 

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

Kurz pro výkon obecných zemědělských 

činností 
  

Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své 

vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání 

prostředků z fondu EU. 

 

  

Více informací 

  

Přihláška  

  

Zakončení kurzu v roce 2018 
 

Zdroj: SOŠ a VOŠ Březnice 

https://www.stream.cz/vyletak/10026919-domacigothaj-a-dalsi-lahodne-uzeniny-z-rodinneho-reznictvi-v-milovicich
https://www.stream.cz/vyletak/10026919-domacigothaj-a-dalsi-lahodne-uzeniny-z-rodinneho-reznictvi-v-milovicich
http://www.sbrez.cz/data/100.pdf
http://www.sbrez.cz/data/101.pdf
http://www.sbrez.cz/aktuality/detail/74
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