
PRÁVO  SOBOTA 6. BŘEZNA 2021 STRANA 21FIRMA
PR

00
28

0

Partnerem stránky je

Ve středu 20. ledna schválila 
Poslanecká sněmovna Parla-
mentu ČR novelu Zákona o po-
travinách a  tabákových výrob-
cích, a to včetně pozměňovací-
ho návrhu poslance Radima 
Fialy (SPD) o povinném podílu 
vybraných (130 položek) zá-
kladních potravin na pultech 
větších (plocha nad 400 m2) 
prodejců potravin. Daný po-
změňovací návrh není rozhod-
ně ideální. Pro běžného spotře-
bitele navíc není vůbec snadno 
pochopitelný. Vždyť stojí na ta-
kových parametrech, jako je 
například vážený průměr, a na-
víc operuje s  domněnkou, že 
soběstačnost v  těch nejproble-
matičtějších položkách se bude 
vlivem zavedení podílu zvyšo-
vat.

Já zákon, a  diskusi o  něm, 
beru především jako signál vů-
či veřejnosti, zemědělcům a po-
travinářům, a  především vůči 
samotným řetězcům. Ačkoliv 
se mohou povinné podíly zdát 
jako extrémní řešení, někdy 
zkrátka platí „na hrubý pytel, 
hrubá záplata“.

Jakékoliv méně kontroverzní 
návrhy, se kterými zemědělci 
a  potravináři v  minulosti při-
cházeli, byly totiž vždy a  bez 
větší pozornosti médií i spotře-
bitelů smeteny ze stolu. Řetězce 
se tady za posledních 30  let 
chovaly jako na „divokém vý-
chodě“ a výsledkem je situace, 
kdy se Česká republika stala 
popelnicí Evropy.

Přiznejme si, že české země-
dělství je nesoběstačné a  čeští 
zemědělci jsou závislí na do-
tačních podporách, které navíc 
jako přes průtokový ohřívač 
směřují právě k obchodním ře-
tězcům, jež celou situaci – za-
klínaje se dobrem a volbou zá-
kazníků – zavinily.

Zákon  
potraviny nezdraží

Pokud nám řetězce argumen-
tují tím, že je tu nízká soběstač-
nost, a proto nelze české potra-
viny spotřebitelům nabídnout, 
pak to nelze označit za nic jiné-
ho než za vrchol pokrytectví. 
Asi těžko totiž budou čeští 
bramboráři za pár týdnů sázet 
brambory, když je nakonec ne-
mají komu prodat. A letošní rok 
nám zrovna na bramborách 

ukazuje, jaký obchodní princip 
platí.

Řetězce preferují dovoz pře-
bytečné produkce ze západní 
Evropy, zapříčiněný mimo jiné 
zavřením gastroprovozů a pře-
bytkem hranolkových brambor, 
a naše pěstitele následně posta-
ví před cenu 1–2 Kč za kilo-
gram kvalitní a  bezpečné pro-
dukce, což je likvidační.

Západním kapitálem vlastně-
né řetězce, které ve všech re-
klamách milují pro ně zaslíbe-
né Česko, tak jasně vzkázaly, 
že jim stačí brambory němec-
ké, nakoupené za dumpingové 
ceny, a o ty české nestojí. Že je 
kvalita takových brambor mi-
zerná, řetězcům nevadí. Zákaz-
ník chce přece potraviny levné, 
nikoli kvalitní. Říká se tomu 
údajně lokální preference spo-
třebitele. Stejná situace je 
v chovu prasat. Přitom jsme ze-
mě prostá nákaz a  potravino-
vých skandálů, protože máme 
mimořádně kvalitní a  dobře 
kontrolovanou produkci.

Česká prasata nikdo ani za 
směšné ceny nechce. Proč by je 
také řetězce chtěly, když jim 
nejde ani o  české zemědělce 
a potravináře, ani o blaho spo-
třebitele – i když se nás o  tom 
snažily svými vyjádřeními 
v  médiích přesvědčit –, ale 
o maximalizaci zisku za jakou-
koliv cenu. Ještě jednou se mu-
sím ohradit vůči záměrně zavá-
dějícím tvrzením, že zákon 
zdraží potraviny pro spotřebite-
le. Tím, kdo na českém trhu 
s potravinami určuje ceny, jsou 
řetězce, nikoliv zemědělci 
a potravináři.

Zákaz nákupu  
pod výrobní cenu

Již dříve jsme se snažili pro-
sadit zákaz nákupu pod výrob-
ní ceny a  zákaz prodeje pod 
ceny nákupní. Oboje deformuje 
trh a  devalvuje v  očích zákaz-

níka skutečnou cenu potravin. 
Marně. Stejně tak jsme požado-
vali dodržování zákona o  vý-
znamné tržní síle. Také marně. 
Pamětníci si možná vzpome-
nou na tabule deklarující pro-
centuální zastoupení zboží 
podle země původu. I to řetězce 
obcházely vytvořením fiktivní 
nákupní aliance, která sice na-
kupovala v  zahraničí, ale na 
faktuře pro řetězec byl nakonec 
„český“ dodavatel.

Povinné podíly sice možná 
nejsou nejšťastnějším řešením, 
ale jsou budíčkem pro řetězce, 
které nyní v  panice torpédují 
média a  snaží se prostřednic-
tvím lží, nepravd a za vlasy při-
tažených populistických při-
rovnání odvádět pozornost od 
skutečného problému. Tím je 
jejich chamtivost, která naše 
prvovýrobce a zpracovatele do-
vedla tam, kde jsou, tedy k ex-
portu základních surovin a  ke 
ztrátě přidané hodnoty. Projed-
nání novely zákona o  potravi-
nách v Senátu a následně další 
týdny a měsíce tak ukážou, zda 

zákonodárci chtějí řešit skuteč-
né problémy této země, který-
mi nesoběstačnost, závislost na 
dotacích a záporné saldo agrár-
ního zahraničního obchodu 
jsou, nebo hrát „politiku“.

Je tomu již rok, kdy nám 
všem koronavirus prakticky 
obrátil život naruby, a zároveň 
přitom postupně rozdělil spo-
lečnost na dva nesmiřitelné tá-
bory. Jedni volají po návratu 
k normálu, druzí, kteří patří do 

tzv. rizikových skupin, případ-
ně mají s  covidem až příliš 
osobní zkušenost spojenou na-
příklad s  vlastními zdravotní-
mi komplikacemi nebo s  úmr-
tím blízkého člověka, zase va-
rují před rizikem zlehčování 
nebezpečné nákazy.

Obojí je naprosto pochopitel-
né. Životní situace, která s  se-
bou nese nejen omezení osob-
ních svobod, ale pro mnohé ta-
ké existenční potíže ne kvůli 
vlastní neschopnosti, ale kvůli 
nezbytným, i když někdy zma-
teným vládním rozhodnutím, je 
pro mnohé neúnosná a frustru-

jící. Na druhou stranu v  době, 
kdy ještě není dokončeno ploš-
né očkování a  není tu stopro-
centně účinný lék, neexistuje 
skutečně udržitelná a  zodpo-
vědná alternativa.

Proti sobě tak nakonec stojí 
dva extrémy. Na jedné straně 
Klausova „bezroušková“ lehko-
myslnost, na straně druhé mra-
záková panika. Odpovědí na-
konec, pokud budeme chtít žít 
jako před virem, ovšem dlou-
hodobě není omezování našich 
životů, ale především zodpo-
vědný přístup společnosti 
a  technologický pokrok, tedy 
efektivní vakcína, bezpečný 
a  účinný lék pro těžší případy 
a vyhovující personální a tech-
nické vybavení nemocnic.

Vypjatá debata 
o klimatu

Podobně extremistická deba-
ta se vede již delší dobu na té-
ma udržitelnost a  budoucnost 
lidstva a  planety obecně. Na 
rozdíl od covidu se však v tom-
to případě nejedná o  hrozbu 
krátkodobou a  bezprostřední, 
ale o záležitost, která se proje-
vuje postupně a v delším časo-
vém horizontu. Navíc se změny 
klimatu nepřipomínají denno-
denně v běžném životě v podo-
bě zarouškovaných lidí a zavře-
ných služeb, ale tu a tam napří-
klad suchem, za které podle 
většinové veřejnosti stejně mů-
žou zemědělci, a jindy zase ká-
záním milionářských celebrit 
o  tom, jak bychom se měli 
omezit v našich rozmařilých ži-
votech.

Vypjatost debaty o  klimatu 
a udržitelnosti si nicméně s tou 
covidovou v ničem nezadá. Na 
jedné straně stojí klimatičtí 
alarmisté, na druhé zase popí-
rači oteplování Země a dopadu 
člověka na ekosystém planety. 
Zcela zásadně je nutné ohradit 
se proti tvrzením, že jestli zá-
sadně neproměníme náš dosa-
vadní způsob života, je konec. 
Tohle bohužel dnes děti běžně 
slýchají ve školách a  nezřídka 
to dokonce vede až k  úzkost-
ným poruchám u sugestibilněj-
ších jedinců. Z  podobných ne-
podložených proklamací pak 
bohužel vycházejí i některé ná-
vrhy z  pera Evropské komise, 
pravděpodobně brzy posvěcené 

ultrazeleným evropským parla-
mentem, jako je třeba zeměděl-
cům velmi známý „Zelený 
úděl“, tedy Green Deal.

Pravda je uprostřed
Ke skutečnému řešení však 

ani strašení a omezování osob-
ních svobod, ani popírání pro-
blémů bez reálných řešení ne-
přispěje. Tak jako u debaty co-
vidové, je i  v  debatě 
„greendealové“ pravda někde 
uprostřed. Odpovědí na součas-
né problémy není žít pod tota-
litní nadvládou korporací nebo 
vlád, které nás chtějí proti naší 
vůli zachránit, ani pokrytecky 
zachraňovat svět z Evropy, ale 
zároveň přihlížet přelidňování 
a  devastaci ekosystémů ve 
zbytku třetího světa. Je proto 
třeba přijít s  přijatelným řeše-
ním pro pokračování normál-
ního života. Velkým, a  ze své 
podstaty samozřejmě populár-
ním tématem, se v  posledních 
letech a  měsících stala otázka 
konzumace masa a živočišných 
produktů obecně a úvahy o je-
jím omezení, například vyso-
kým zdaněním. Také Green 
Deal evropských úředníků 
a  politiků se přidal. Navrhuje 
již do blízké buducnosti takové 
„lahůdky“, jako výrazné ome-
zení živočišné výroby, označo-
vání potravin podle dopadu je-
jich produkce na planetu a ko-
ketuje i s uvedenou myšlenkou 
daně na maso.

Tak jako v případě koronavi-
ru, je i zde jasnou odpovědí ap-
likace poznatků vědy a techni-
ky spojená s  odpovědným pří-
stupem. Totéž platí i  pro další 
současné výzvy v zemědělství, 
jako je udržitelné vodní, odpa-
dové a  oběhové hospodářství. 
Témat, ke kterým může země-
dělství přispět, nebo být přímo 
klíčem k  řešení, je celá řada 
a  jdou nad rámec omezeného 
rozsahu tohoto textu. Každo-
pádně ale platí, že stejně jako 
v případě koronaviru není řeše-
ním ukazovat na někoho prs-
tem a hledat viníka, ale je nut-
né vést racionální debatu o tom, 
co je a co není možné bez apo-
kalyptických vizí na straně jed-
né a strkání hlavy do písku na 
straně druhé.

Jan Doležal
prezident Agrární komory ČR

Řešme skutečné problémy zemědělství
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V  únoru bylo v  Úředním 
věstníku EU zapsáno označení 
Český modrý mák jako chráně-
né zeměpisné označení 
(CHZO/PGI). Spolek Český 
modrý mák pracoval na žádosti 
o  uznání více než sedm let. 
První počin podal spolek, teh-
dy ještě sdružení Český mák, 
24. července 2014.

V  průběhu tohoto dlouhého 
období bylo nutné Evropské 
 komisi opakovaně prokazovat, 
že se skutečně nejedná o  far-
maceutickou surovinu, ale 
o  v  Česku běžně konzumova-
nou potravinu. Na podání žá-
dosti i  doplňujících stanovisek 
spolupracovalo mnoho odbor-
níků z různých institucí, zejmé-
na z Potravinářské komory ČR, 
Agrární komory ČR a  Minis-
terstva zemědělství. Ústav prů-
myslového vlastnictví naše sta-
noviska obhajoval před Evrop-

skou komisí. Děkujeme 
mnohokráte všem za vynalože-
nou práci, vytrvalost a  péči 
o  tento náš zlatý makový po-
klad. My všichni kolem jsme 
tuto práci dělali s radostí a ne-
zištně, a to pro veřejnost a naši 
zem. Té to pomůže nejvíce, ze-
jména při exportu této naší tra-
diční komodity. Čeká nás v této 
souvislosti ještě mnoho práce, 
abychom tento nový „makový 
titul“ pořádně zpropagovali 
a uvedli do života.

Co je Chráněné 
zeměpisné označení?

Chráněné zeměpisné označe-
ní (CHZO), resp. v  angličtině 
„PGI“ (Protected Geographical 
Indication), je název, který 
identifikuje produkt pocházejí-
cí z určitého místa, regionu ne-
bo země a  jehož danou jakost 

lze přičíst především tomuto 
zeměpisnému původu. Česká 
republika má doposud zapsané 
tyto produkty: Olomoucké tva-
růžky, Jihočeská zlatá Niva, 

 Jihočeská Niva, Černá Hora, 
Březnický ležák, Brněnské pi-
vo/Starobrněnské pivo, Mari-
ánskolázeňské oplatky, Zno-
jemské pivo, České pivo, Ho-

řické trubičky, Pardubický 
perník, Třeboňský kapr, 
Lomnické suchary, Karlovar-
ský suchar, Štramberské uši, 
Budějovické pivo, Budějovický 
měšťanský var, Českobudějo-
vické pivo, Valašský frgál, Kar-
lovarské trojhránky, Karlovar-
ské oplatky a Chelčicko – Lhe-
nické ovoce.

Hlavním smyslem je rozlišit 
od sebe dva typy komodit, 
i když mají stejné jméno. Mák, 
který se pěstuje zejména v zá-
padní Evropě, je mák technic-
ký. Cíleně se využívá pro far-
maceutické účely a  semeno se 
nesmí použít jako potravina. 
Naproti tomu Český modrý 
mák, specifikovaný českou ce-
chovní normou, je zcela jiných 
kvalit. Je to ze své podstaty po-
travina, která má své místo ne-
jen v  ČR a  na Slovensku, ale 
také v  Bavorsku, Rakousku, 

Maďarsku a  dalších státech, 
které spojuje slovanská histo-
rie. Název Český modrý mák 
tak nyní nebude možné v rámci 
EU použít, pokud skutečně ne-
bude původem z ČR. Evropská 
unie tak uznala jeho skutečnou 
kvalitu a  prokazatelný země-
pisný původ.

Na rozdíl od jiných produktů 
s označením CHZO je pro mák 
výjimečné, že se vztahuje na 
veškerý modrosemenný mák 
vyprodukovaný v  ČR, který 
splňuje normy na potravinářské 
využití. Firmy v ČR tak nebu-
dou muset pocházet z určitého 
regionu, jako je tomu například 
u Olomouckých tvarůžků nebo 
Třeboňského kapra.

„Český modrý mák má mno-
ho unikátních charakteristik, 
kterými se odlišuje od máků 
farmaceutických. Senzorické 
vlastnosti, jako jeho vzhled, 

chuť a vůně, jsou navíc tak spe-
cifické, že je již nyní mák ceně-
ným exportním artiklem. Proto 
je dobře, že nově získal CHZO, 
a  byl tak z  pohledu zahranič-
ních obchodních partnerů po-
staven na stejnou úroveň jako 
třeba italské sýry nebo fran-
couzská vína, což s  sebou při-
náší nejen zvýšenou ochranu 
před případným pančováním 
a  falšováním, ale také zvyšuje 
jeho atraktivitu pro koncového 
spotřebitele“, doplnil k přínosu 
značení prezident Agrární ko-
mory Jan Doležal.

Český modrý mák je nyní 
uznanou evropskou potravinou. 
V  evropském obchodě mák 
z  Česka již nepřehlédneme. 
K  tomu dopomáhá jak česká 
cechovní norma, tak chráněné 
zeměpisné označení.

Český modrý mák z.s.

Český modrý mák je v rytířském stavu

Přiznejme si,  
že české zemědělství  
je nesoběstačné 
a čeští zemědělci 
jsou závislí na 
dotačních podporách


