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Co je doma, to se počítá
to platí i o tuzemských potravinách

Ministr zemědělství Miro-
slav Toman (ČSSD) vyzval 
poslance, aby byli trochu na-
cionalisty, pokud jde o české 
potraviny. Jako příklad uvedl, 
že když si dávají ve sněmov-
ně kávu, přidávají si do ní 
německé mléko, což podle 
něj dosvědčuje, že zákon je 
potřeba. Zavádění kvót by 
se mělo týkat více než 100 
z více než 15 000 typů pro-
dávaných potravin, které lze 
v Česku vyprodukovat. Jde 
o velké kategorie, například 
hlavní druhy masa nebo ze-
leniny. Kvóty by se neměly 
týkat maloobchodních pro-
vozoven s plochou do 400 
metrů čtverečních nebo spe-
cializovaných prodejen. Přes-
nou de inici specializované 
prodejny by mělo určit až mi-
nisterstvo zemědělství. 

Dva svazy a Hospodářská 
komora proti kvótám 
protestovaly

Proti zavádění kvót na vy-
brané základní potraviny 
se opakovaně postavil Svaz 
obchodu a cestovního ruchu 
(SOCR ČR), dále Hospodář-
ská komora i Svaz průmyslu 
a obchodu. Podle nich kvó-
ty poškodí české zákazníky, 
ohrozí export a poruší pra-
vidla jednotného vnitřního 
trhu EU, na což opakovaně 
upozornila i Evropská komi-
se a Výbor pro evropské zále-
žitosti Poslanecké sněmovny.
„Tohle už není „malá“, ale 
pořádně „velká domů“ pro 
českou agropotravinářskou 
lobby. Sníží se konkurence, 
zvýší se přirozeně prostor 
pro navyšování cen. Sice do-
jde s největší pravděpodob-
ností ke snížení kvality, ale 
marže tuzemských neefek-
tivních agrobaronů, neschop-
ných konkurovat, se zvýší. 
Prospěch získají jednotlivci, 
obětí se stane dolních deset 
milionů. Lze předpokládat, 
že jediný a hlavní cíl předkla-
datelů je vytvořit prostor pro 
nové dotace do neefektivního 
českého zemědělství a po-
travinářské výroby,“ horuje 
proti navrhovaným kvótám 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ( SOCR) 
Tomáš Prouza .

Kritika na bázi 
desinformací?

Agrární komora České re-
publiky má ale na tuto te-
matiku zcela opačný názor 
.“Kritici novely v posledních 
dnech a týdnech vypouštěli 
jednu dezinformaci za dru-
hou. V žádném případě ne-
můžeme souhlasit například 
s tím, že by české potraviny 
nebyly kvalitní nebo, že by 
byly drahé. Ceny zde urču-
jí obchodní řetězce, které 
proti zákonu hlasitě pro-
testují. Proč? Protože chtějí 
pokračování status quo, to 
znamená maximalizaci zis-
ku za každou cenu. Výkupní 
ceny domácích potravin jsou 
nízké, a to i z důvodu tlaku 
zahraniční „dumpingové“ 
konkurence. Trh je tedy v ČR 
pokřiven už z důvodu mono-
polu řetězců, rozdílných do-
tačních podpor napříč Unií 
a v posledním roce ještě na-
víc uzavřením gastroprovo-
zů, které znamenalo i ztrátu 
odbytu pro řadu tuzemských 
zemědělců a potravinářů. Ře-
tězce diktují cenu a poptáv-
ku a na českou produkci si 
vzpomenou jen při výpadku 
dodávek ze zahraničí. I proto 
si od zákona slibujeme ale-
spoň nastartování politické 
a veřejné diskuze.,“ kontruje 
prezident AKČR Jan Doležal. 
Uvedl i příklad určený nejen 
pro prezidenta SOCR T.Prou-
zu, zastupujícího především 
velké řetězce,ale podal i dal-

ší vysvětlení naší veřejnos-
ti.“. „O dlouhodobé smlouvy 
za férové peníze neměly 
řetězce nikdy zájem. O tom 
začínají mluvit až teď pod 
tlakem legislativního proce-
su. Budou se k tomu ale znát, 
jakmile tlak povolí? Podívej-
me se třeba do sousedního 
Německa, kde zemědělci ne-
dávno v reakci na rekordně 
nízké ceny zablokovali super-
markety a distribuční centra. 
Řetězce po chvíli reagovaly 
zvýšením dodavatelských 
cen na předkrizovou úroveň. 
Tady se v době korony zvýši-
ly ceny pro spotřebitele a pro 
dodavatele se ceny naopak 
snížily. Je zákon optimálním 
řešením? Možná ne, ale pod-
nětem k potřebné společen-
ské a politické diskuzi určitě 
ano,“ dodal Jan Doležal. 

Česká produkce se hodí 
hlavně na reklamní 
kampaně řetězců

Větší diskusi se nebrání ani 
předseda Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO) 
Pavel Březina.“Hlavní díl 
neštěstí kromě tradiční by-
rokracie a složitých příkazů 
a nařízení spočívá v tom, že 
se snažíme řešit důsledky, ale 
postrádám odvahu řešit pří-
činu. Navíc na řešení příčiny 
je pozdě. V ČR mají zahranič-
ní řetězce podíl 80% trhu. 
Představa, že budou z lásky 
dominantně obchodovat jen 
s českými zemědělci a po-
travináři je velmi naivní. Ob-
chodníci se pohybují ve velmi 
tvrdém konkurenčním pro-

středí, které máme tendenci 
vnímat jen z úrovně naší čes-
ké zahrádky. O cenu jde tak 
jako vždy až na prvním místě, 
česká produkce se tak hodí 
hlavně na reklamní kampa-
ně řetězců. Na druhou stranu 
je pravda, že se za poslední 
roky spousta zahraničních 
řetězců dala českým produk-
tům na svých pultech větší 
prostor, ale vzhledem k jejich 
struktuře centrálních skladů 
a řešení společného nákupu 
nemohou nikdy nahradit čes-
ký nezávislý obchod, který je 
mnohem více propojen s lo-
kálními a regionálními pro-
ducenty. To není výtka vůči 
zahraničním řetězcům, ale 
to je konstatování odlišnosti 
v principu fungování zahra-
ničních řetězců a českých 
tradičních prodejen. Dobře 
tuto odlišnost mohu popsat 
na příkladu otázky, kterou 
občas dostávám z médií. 
O kolik v příštím roce zvýšíte 
počet regionálních položek 
ve vašem sortimentu. Odpo-
věď – to já přece nevím a ani 
vědět nemůžu. Obchod se 
u nás řeší lokálně, regionál-
ně. V Praze rozhodně nemů-
žete mít přehled o pekařích 
kolem Opavy a lahůdkářích 
kolem Tábora,“ dává příklady 
z praxe Pavel Březina.

Zákon o významné tržní 
síle znovu ve hře

Na jeho slova , že se snažíme 
řešit důsledky, ale postrá-
dáme odvahu řešit příčinu 
se do diskuse dál přihlásil 
prezident AKČR Jan Doležal 
tímto dodatkem,“ Proti pod-
nákladovým (dumpingovým) 
a podnákupním (cenám 
zboží v extrémních akcích) 
jsme v minulosti protesto-
vali mimo jiné i s odvoláním 
na dodržování zákona o ce-
nách, který sice říká, že obojí 
není možné, nicméně jeho 
dodržování tu vlastně nikdo 
nevymáhá. Máme tu také zá-
kon o významné tržní síle, což 
není jen české speci ikum, 
ale soudě podle směrnice 
o nekalých obchodních prak-
tikách EU odpověď na celo-
evropský problém. Co se týče 

poslední novelizace, která by 
měla reagovat na unijní legis-
lativy a rozšířit soubor neka-
lých praktik, u nás je zatím 
ticho po pěšině. Vzhledem 
k tomu, že se změnilo vede-
ní Úřadu na ochranu hospo-
dářské soutěže a bylo nám 
nabídnuto členství v pracov-
ních skupinách, které by se 
měly tímto problémem zabý-
vat, ale doufáme, že se blýská 
na lepší časy.

Na závěr k příčinám ,ale 
i možnostem našeho 
agrobysnisu

Srovnávací studie vedené 
především českým statistic-
kým úřadem o české agrár-
ní produkci před a po vstu-
pu do EU jasně ukazují, 
v kterých komoditách jsme 
ustoupili z pozic nejen sobě-
stačnosti,ale i nadprodukce. 
Zejména staré země,ale i Pol-
sko vstoupilo na náš agrární 
trh a díky i domácí podpoře 
jak produkce, tak vývozů 
(klasický byl příklad vývozů 
dánského vepřového po roce 
2004 za dumpingové ceny 
díky vývozním dotacím) zce-
la pokřivilo možnosti našich 
producentů. Projevilo se to 
zejména na prudkém po-
klesu produkce vepřového 
masa, ovoce a zeleniny, ale 
i drůbeže a hovězího masa. 
V některých komoditách 
jsme tak soběstační jen na-
nejvýš ze 40%. Dlužno také 
dodat, že politika především 
vlády ODS a jejích ministrů 
zemědělstvcí tohle nebrala 

v potaz a zatímco třeba Pol-
sko na tuzemské podpoře 
domácích farmářů dlouho-
době pro ituje (obráží se to 
mimochodem i v jejich so-
ciální politice) u nás se až 
v posledních letech skuteč-
ně situace zlepšuje, jak věří 
především zástupci Agrární 
komory ČR. Je to nejen pod-
pora tuzemské produkce, 
ale i zaměstnanosti na ven-
kově, možnost jak i snižovat 
de icit v celé ekonomické 
sféře země, Také i zajišťová-
ní bezpečnosti díky určité 
potravinové soběstačnosti 
v dobách jako je mimo jiné 
i pandemie spojená s uza-
vřením hranic , nemožnos-
ti kamionové, ale i letecké 
přepravy. Potraviny jsou 
základem bytí každé země, 
řekl před léty bývalému pre-
zidentovi AKČR Janu Vele-
bu kardinál Dominik Duka. 
Právě on kladl tak obrovský 
důraz na soběstačnost v po-
travinách. Jako národohos-
podář by těm skutečným mi-
nulým, ale i budoucím mohl 
být velmi dobrým příkladem 
v myšlení nejen spojeným se 
svým úřadem a nebo právě 
proto. A jen mimochodem, 
když k tomuto setkání kar-
dinála Duky s prezidentem 
AKČR Velebou došlo zhruba 
před 10 roky byla ještě sobě-
stačnost v potravinách daná 
mimo jiné zásobami ve stát-
ních hmotných rezervách 
na 6 a více let, dnes je tomu 
jen na pár dní, i to je alarmu-
jící,nemyslíte?

Eugenie Línková

Poslanecká sněmovna schválila v druhé 
polovině letošního ledna návrh SPD na po-
vinný podíl prodeje některých základních 
potravin českého původu v prodejnách nad 
400 m2. Od roku 2022 má tento povinný po-
díl činit nejméně 55 procent. Podle návrhu 
Radima Fialy (SPD) by od roku 2022 muselo 
být ve větších prodejnách 55 procent vybra-
ných potravin z české produkce, následně 
by poměr rostl o tři procentní body ročně 
až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 
procent. Pro kvóty hlasovali poslanci SPD, 
ANO,ČSSD,KSČM a Václav Klaus ml. Novelu 
dostal k projednání Senát. K plánovaným 
kvótám vyjádřilo své výhrady osm států EU, 
podle kterých by šlo o diskriminaci zahra-
ničních výrobků, která je na unijním trhu 
nepřípustná. Podle dopisu velvyslanců jsou 
to Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Ra-
kousko, Belgie , Polsko a Španělsko.

Prezident Agrární komory ČR Ing. Jan 
Doležal

Pavel Březina předseda Asociace 
českého tradičního obchodu
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Mléko je jednou z nejdůležitějších potravin a to jak v teku-
té podobě,tak v nabídce mléčných výrobků. A nemusí jít 
vždy jen o ty, co jsou v regálech obchodů,můžeme si chu-
ťovku s převahou mléčné bílkovi-ny, minerálů a vitamínů 
vyrobit přímo doma. Příležitostí k oslavám je během roku 
v rodině řada a tento recept z Mlékárny Valašské Meziříčí 
přijde určitě vhod i vám, milí čtenáři.Pojďme se tedy spo-
lečně podívat na výrobu sladkých dárkových a velmi chut-
ných srdíček. Mlékárna Valašské Meziříčí připravila jed-
noduchý recept pro celou rodinu. Můžete jím potěšit své 
blízké nejen na svátek zamilovaných, svatého Valentýna 
co jsme si v těchto dnech užívali, ale i po celý rok. Do re-
ceptu zakomponovala své kvalitní produkty vyrobené 
na Valašsku v prostředí čisté přírody. 

„Připravili jsme lahodný a svěží recept za použití našich vý-
robků, a to Kysané smetany z Valašska a Čerstvé smetany z Va-
lašska," říká Radka Benešová Marketing manager Mlékárny 
Valašské Meziříčí. 

Valentýnská srdíčka s kysanou smetanou
2 balíčky dětských piškotů
3 - 4 Kysané smetany z Valašska
cukr moučka
1 Čerstvá smetana z Valašska 
kompotované ovoce nebo čerstvé dle sezony 
1 želatina v sáčku 

Připravíme si plech, na jehož dno pokládáme dětské piškoty, 
tak aby bylo celé pokryté. Mezitím smícháme Kysanou smeta-
nu z Mlékárny Valašské Meziříčí a zvlášť ušlehanou Čerstvou 
smetanu z Valaška, kterou postupně přidáváme. Osladíme 
cukrem dle chuti. Vzniklou hmotu pak rozetřeme na piškoty 
a poklademe ovo-cem. Na ovoce opět dáme vrstvu piškotu 
a zakryjeme další smetanovou směsí. Nakonec ozdobíme ovo-
-cem. V hrnci připravíme želatinu dle návodu, můžeme použít 
šťávu z kompotovaného ovoce. Necháme lehce vychladnout 
a nalijeme na plech. Přes noc necháme v lednici vychladnout 
a poté vykrajujeme formičkou srdíčka.  (egi)

Nedostatečný příjem vitaminu D 
může ovlivnit imunitu
Významem vitamínu D pro lidský organismus se zabývala 
v druhé polovině ledna tisková konference uspořádaná Agrární 
komou ČR, na níž vystoupili vedle prezidenta Agrární komo-
ry Ing. Jana Doležala také předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského ing. Jiří Kopáček, MUDr. Petr Tláskal z Fakultní 
nemocnice Motol a profesor RNDr. Jan Krejsek z Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové.

Všichni vystupující se shod-
li, že vitamin D zásadním 
způsobem posiluje obranné 
reakce člověka a jeho pří-
tomnost v těle je naprosto 
nezbytná, přesto jeho příjem 
v české populaci není z po-
hledu odborníků optimální. 
Přitom dostatečný příjem 
vitaminu D nás může pomoci 
ochránit i před virovými in-
fekcemi. 

Vitamín D je 
nenahraditelný

Vitamin D je pro fyziologic-
ké funkce člověka naprosto 
nenahraditelný. Vedle dobře 
známé úlohy v novotvor-
bě kostní hmoty zasahuje 
do obranných reakcí a má 
řadu dalších metabolických 
aktivit. Lidské tělo si ho doká-
že vytvořit v letních měsících 
s pomocí slunečního záření, 
v zimním období je však náš 
organismus odkázán na jeho 
příjem většinou pouze z po-
travinových zdrojů, kdy jeho 
vhodným zdrojem jsou mimo 
jiné mléko a mléčné výrobky. 
S nedostatkem příjmu vita-
minu D se nepotýkají v Evro-
pě jenom Češi, tento problém 
řeší i ostatní země, výjimkou 
jsou pouze severské státy 
– Norsko, Švédsko, Finsko 
– a to díky vysoké spotřebě 
mořských ryb. 

S věkem konzumace 
mléka klesá

Studie Společnosti pro výživu 
při Fakultní nemocnici Motol 
z let 2007 až 2018 ukázaly, 
že příjem vitaminu D je nízký 
prakticky ve všech věkových 
skupinách. „Řešením může 
být přiměřené vystavová-
ní slunečnímu záření v létě 
a v zimním období vyšší kon-
zumace přirozených zdrojů 
vitaminu D, nebo o tento vi-
tamin obohaceného mléka 
či mléčných výrobků,“ uvedl 

na zahájení konference Petr 
Tláskal a připomněl, že kon-
zumace mléka ale s věkem 
klesá. „Mezi třetím a pátým 
rokem lidského života konzu-
muje denně mléko zhruba 45 
procent dětí a 14 procent dětí 
mléko zcela odmítá. Ve věku 
mezi desátým a patnáctým 
rokem už mluvíme pouze 
o pravidelné konzumaci u 39 
procent dětí a 24 procent dětí 
mléko odmítá. Stabilnější je 
konzumace mléčných výrob-
ků. Nicméně u starších dětí 
se již častěji objevuje i nižší 
příjem vápníku, který je pro 
optimální účinek vitaminu 
D rovněž potřebný,“ podtrhl 
Petr Tláskal.

Dopřejme si mléčný tuk

„Zvláště v zimním období, 
kdy slunečních dnů je oprav-
du poskromnu, je velice dů-
ležité zvýšit přísun vitaminu 
D ve stravě,“ navázal na dok-
tora Tláskala královéhra-
decký imunolog Jan Krejsek. 
Podle něj je velmi vydatným 
zdrojem mléčný tuk, který 
používáme v podobě másla, 
smetany a je přítomen také 
v plnotučném mléce. Lze tedy 
jednoznačně doporučit, aby 
v zimním a chladném období 
děti ale i dospělí měli ve své 
stravě mléčné produkty zařa-
zeny v dostatečné míře. Dále 
pak objasnil, že vitamin D je 
nezbytný pro tzv. homeosta-
tické regulace obranného 
zánětu. „Je zapotřebí, aby 
intenzita zánětu odpovídala 
závažnosti podnětu. Musíme 
zabránit přemrštění obranné 
reakce. Přesně k tomu slouží 
dostatečná hladina vitami-
nu D. Lze s jistotou tvrdit, 
že během chladných měsíců 
je potřeba vitaminu D, ne-
jen u dětí, ale také například 
u seniorů, v porovnání se 
zbytkem roku zvýšena. V nej-
lepší formě můžeme vitamin 
D získat ve zmiňovaných 

mléčných výrobcích,“ řekl Jan 
Krejsek. 

Nedostatečný příjem vita-
minu D, především u starší 
populace, zvyšuje rozvoj os-
teoporózy a tím podmiňuje 
i snadnější vznik zlomenin 
kostí při úrazu, snižuje sva-
lovou sílu a zvyšuje riziko 
pádů. „A nejen to. Uvádí se, 
že nedostatečný příjem vita-
minu D souvisí se vzestupem 
civilizačních onemocnění, 
zvláště kardiovaskulárních, 
ale může zvyšovat i riziko 
rozvoje nádorů trávicího 
traktu a celkově tak nepříz-
nivě ovlivňovat délku života 
člověka,“ uvedl ještě na dopl-
nění Petr Tláskal.

Obsah vitamínu D je 
proměnný

Jiří Kopáček připomněl, že 
oproti některým jiným potra-
vinám, například rybám, je 
obsah vitaminu D v mléčných 
výrobcích proměnný a jeho 
skutečný obsah je ovlivněn 
mnoha faktory, mezi které 
například patří místo, kde 
jsou krávy chovány, zda jsou 
ve stáji nebo na venkovní 
pastvě, typ a způsob krmení, 
zda konzumují čerstvou pas-
tvu, seno, šrot nebo krmné 
směsi obohacené právě o vi-
tamin D a v neposlední řadě 
je nutné také zmínit roční 
období. V zimě je totiž obsah 
vitaminu D až čtyřikrát nižší 
kvůli nízké intenzitě UV slu-
nečního záření, což je u doj-
nic stejné jako u lidí.

Mléčné výrobky jako 
alternativa mořských ryb

Pokud se týká vitamínu D, 
nepatří mléčné výrobky mezi 
potravinami sice ke špičce, 
ale vzhledem k nízké konzu-
maci mořských ryb v České 
republice jsou považovány 
za jedinou alternativu. „Navíc 

obsah vitaminu D v mléčných 
výrobcích je možné několi-
kanásobně zvýšit forti ikací. 
K obohacování vitaminem 
D se hodí konzumní mléko, 
jogurty, mléčné a tvaroho-
vé dezerty, mražené krémy 
a sýry. Lepší stabilita se do-
sáhne aplikací emulgované 
formy vitaminu D,“ uvedl 
Jiří Kopáček a dodal, že for-
ti ikace mléčných výrobků 
vitaminem D patří mezi vý-
znamné reformulační směry 
moderních mlékárenských 
společností, protože tento 
vitamin hraje důležitou roli 
v posilování lidské imunity. 
„Pokud budeme chtít vita-
minu D z mléčných výrobků 
získat více, zvolme raději for-
ti ikované mléčné výrobky. 
Například konzumní mléko 
obohacené vitaminem D ho 
může obsahovat až 4-5 krát 
více,“ vysvětlil Jiří Kopáček. 

Kvalita mléka začíná 
u zemědělců

Základem prospěšných mléč-
ných výrobků stále zůstá-
vá kvalitní mléko, které je 
zdrojem nejenom vitaminu 
D. Mléko a mléčné výrobky 
mimo jiné obsahují vitaminy 
B2 a B12 a hlavně jsou boha-
té na vápník, který se díky vi-
taminu D lépe vstřebává.

„Kvalita mléka a mléčných 
výrobků začíná u zeměděl-
ců,“ zdůraznil prezident AK 
ČR Jan Doležal s tím, že dů-
kazem dobrých vlastností tu-
zemského mléka je program 
režimu jakosti Q CZ, v němž 
produkuje mléko stále více 
farmářů. 

Přestože se za posledních 
třicet let let výrazně snížil po-
čet chovaných dojnic, chova-
telé dosahují vyšší užitkovosti 
a dojivost krav stoupla z 3.800 
litrů na 8.526 litrů mléka, což 
pro Českou republiku zna-
mená pomyslné druhé místo 
v Evropě. Kvantita však nejde 
na úkor kvality. Vysoká kvali-
ta mléka je dosahována díky 
dobré genetice, modernizaci 
stájí a technologií a také neu-
stálému zlepšování podmínek 
zvířat, tzv. welfare. „Výzvou 
pro další roky pro nás zůstá-
vá udržet tuzemskou kvalitní 
produkci a to i v kontextu pří-
padných změn ve Společné 
zemědělské politice a v sou-
časné době nedostatečných 
výkupních cen mléčné suro-
viny,“ uzavřel Jan Doležal svůj 
příspěvek.
Text a foto Bohumil Brejžek

Sladké srdce 
pro oslavence

Profesor Jan Krejsek a ing. Jiří Kopáček
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