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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
Zprávy z Ministerstva zemědělství, které jste právě otevřeli, 
přináší kromě jiného Evropské okénko věnované označování 
výživových hodnot na přední straně obalu, například systému 
Nutriscore. Je to téma, kterému se při našem předsednictví 
Evropské unie hodně věnujeme. Nyní, po šesti letech 
povinného nutričního značení na potravinách, se připravuje 
jeho revize a zhruba polovina států Unie je pro dobrovolnost. 
My považujeme stávající povinnosti pro označování potravin 
vyplývající z nařízení EU za dostačující a plně funkční. 
Proto zavádění nové povinné regulace a zvyšování zátěže 
provozovatelů potravinářských podniků nepodporujeme. 
Spotřebitelé mají dostatek informací, ať už jde o seznam složek, 
tabulku nutričních hodnot, povinné značení původu, označení 
daty či výživová a zdravotní tvrzení, na jejichž základě se mohou 
rozhodovat. Co je ale podle nás důležité, to je vzdělávání 
a výchova spotřebitelů tak, aby tyto informace opravdu využívali 
a byli schopni vytvořit si na jejich základě zdravou skladbu stravy 
a zdravý životní styl vůbec.

Pokud jde o systém Nutriscore, který hodnotí potravinu formou 
barevné stupnice, jde o přehledný a na první pohled uživatelsky 
nenáročný systém. Naše ministerstvo ale dlouhodobě tento 
systém nepodporuje. Jeho používání znevýhodní například 
potraviny s chráněným označením a potraviny se značkami 
kvality. Navíc vede k diskriminačnímu hodnocení, když rozděluje 
potraviny na „zdravé“ a „méně zdravé“. Zjednodušeně 
rozdělovat potraviny na zdravé a nezdravé zkrátka není vhodné.

Zmínil jsem potraviny s chráněným označením, lze očekávat, že 
pokud by nový systém rozděloval zjednodušeně do kategorií, 
měl by velký negativní dopad na všechny výrobce potravin. 
Například 90 % potravinářských výrobků CHZO (chráněné 
zeměpisné označení) a CHOP (chráněné označení původu) by 
bylo v systému Nutriscore označeno červenou barvou, tedy 
nejméně zdravé, protože obsahují mléko a maso, ačkoli jinak 
představují vynikající evropskou zemědělskou potravinářskou 
produkci. Tímto by mohly být u spotřebitelů diskriminovány 
i velmi kvalitní potraviny. Je proto velmi důležité před přijetím 
nových povinností pečlivě zvážit již existující pravidla a přínosy 
a dopady jakýchkoli jejich případných změn. A my během 
českého předsednictví děláme vše pro to, abychom v EU 
případná nová pravidla opravdu důkladně prodiskutovali a zvážili 
všechna pro a proti. Tomuto tématu se proto budeme věnovat 
i na prosincové Radě ministrů AGRIFISH.
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PŘÍRODA

POKLES SPOTŘEBY PESTICIDŮ
Na českých polích se každý rok používá méně pesticidů. Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační podpora 
šetrného hospodaření nebo zavádění precizních technologií. Pojďme si naše kroky představit blíže…

Snižování spotřeby pesticidů je jedno z hlavních témat českého 
předsednictví v Radě EU. Česko se zasazuje, aby se zohlednilo dosavadní 
úsilí, které jednotlivé státy EU vynaložily na ochranu životního prostředí,  
a cíle snížení spotřeby pesticidů se mezi členy EU přerozdělily spravedlivě. 
Úplný zákaz používání pesticidů v citlivých oblastech by měl být podpořen 
pouze jasnými odbornými stanovisky.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ 
GLYFOSÁTU
Česká republika byla jedním z prvních 
unijních států, který omezil používání 
glyfosátu, a to prostřednictvím zákazu 
předsklizňové aplikace na plodiny určené 
pro potravinářské využití.

PODPORA EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ
Výměra ekologicky obhospodařovaných 
ploch i počet ekofarem každoročně 
narůstá. Aktuálně v České republice 
ekologicky hospodaří přibližně 5 tisíc 
farem na celkové výměře téměř  
600 tisíc hektarů. S tímto podílem na 
celkové zemědělské půdě Česko zaujímá 
6. místo mezi zeměmi EU. Do roku 2030 
chceme v ekologickém režimu spravovat 
čtvrtinu veškeré zemědělské půdy.

PODPORA 
INTEGROVANÉ 
PRODUKCE
Pro snižování přípravků na 
ochranu rostlin je důležitá 
podpora integrované 
produkce rostlin, což 
je způsob produkce 
s omezeným používáním 
těchto přípravků, 
popřípadě jejich náhrada 
biologickými preparáty.

MECHANICKÁ LIKVIDACE 
PLEVELE
V roce 2020 jsme zavedli dotační titul 
pro pěstitele cukrové řepy zaměřený 
na mechanickou likvidaci plevele, která 
nahradila plošný chemický postřik. Za účinné 
možnosti likvidace se považuje opakované 
meziřádkové plečkování, ruční okopávání 
v meziřádku a v řádku a odstraňování 
rostlin mimo pole. Mechanická likvidace 
plevelné řepy patří k agro-environmentálním 
opatřením a také souvisí se zákazem 
neonikotinoidních látek na moření osiva 
cukrové řepy.

Česká republika je ve využívání 
pesticidů pod průměrem Evropské 
unie. Z čísel evropského statistického 
úřadu Eurostat dokonce vyplývá, že 
mezi lety 2011 a 2020 v Česku prodej 
prodej pesticidů klesl nejvíce ze všech 
členských států. Pokles byl o 38 %. 
V Lotyšsku vzrostl ve stejném období 
o 77 %, v Rakousku o 61 %.

ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ
V roce 2020 jsme spustili v okolí 
vodárenské nádrže Švihov projekt, 
při kterém zemědělci využívají 
šetrnější technologie a méně 
chemických prostředků. Postupně 
bude projekt rozšířen i na území 
kolem dalších vodárenských nádrží.

PODPORA PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Podporujeme investiční dotace na technologie, které 
pomáhají využívat prvky precizního zemědělství. 
Ty dokážou efektivně optimalizovat zemědělské 
vstupy. S ohledem na využívání přípravků na 
ochranu rostlin jde například o omezení překryvu 
aplikace těchto látek, a to za využití satelitní navigace 
a aplikační techniky vybavené sekční kontrolou. Patří 
sem i pásová aplikace přípravků jen v prostoru nad 
vysetou plodinu, nebo variabilní aplikace herbicidů 
založená na aktuálním vyhodnocení stavu zaplevelení 
na základě připravených aplikačních map či využití 
technologií analyzující stav zaplevelení přímo 
v reálném čase. 
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ROZHOVOR

SUPERMARKETY 
NÁS VNÍMAJÍ JAKO 
SPOTŘEBITELE DRUHÉ 
KATEGORIE
„Zákazníka ovlivňuje to, co má obchodní řetězec v regálu. Pokud není v nabídce 
český výrobek, dá si do košíku zahraniční, i když leckdy pochybné kvality. Přitom 
česká potravina je podle mnohých průzkumů jedna z nejkvalitnějších na světě,“ 
říká majitel drůbežářské firmy Drumo, spol. s r. o. a tajemník Českomoravské 
drůbežářské unie Vlastislav Klaška.

Jaká je situace v drůbežářském 
sektoru?
Situace není dobrá. V posledních měsících 
jsme zaznamenali raketový nárůst krmiv, 
výkupní cena jen taktak pokryje naše 
náklady. Většina chovatelů zastavila 
investice, protože nemá záruku, jestli se 
vůbec chov drůbeže v příštím roce vyplatí. 
Nejistota je kvůli cenám energií veliká. Od 
jara vyrábíme o osm korun na kilo kuřete 
dráž než před krizi. A přestože od nového 
roku budeme mít zastropované ceny 
energií, budeme vyrábět o dalších pět až 
šest korun dráž.

Nedávno jste dostali od 
Ministerstva zemědělství 
mimořádné dotace, pomohly vám?
Samozřejmě, jsme rádi za každou 
podporu. Pokud to však srovnáme 
s ostatními chovateli v EU, tak čeští 
drůbežáři jsou na chvostu. Pevně věřím, 
že se ještě najde další možnost podpory 
pro naše chovatele, abychom se vyrovnali 
těm zahraničním a mohli udržet světovou 
kvalitu.

Co by pomohlo, aby se váš sektor 
rozvíjel i v budoucnu?
Zemědělci a potravináři by měli být 
chráněni před zvůlí supermarketů, které 
diktují výkupní ceny. Dodavatel nemůže 
nic, protože zahraniční supermarkety mají 
za sebou zástupy právníků, kteří vždy 
najdou nějakou kličku. Přestože máme 
společný jednotný trh, tak realita je jiná. 
Některé státy podporují své zemědělce 
navíc přes národní dotace, čímž se otevírají 
nůžky mezi zemědělci, protože to vytváří 
tlak na cenu a (ne)konkurenceschopnost. 
Čeští zemědělci by měli mít stejné 
dotace jako na Západě, podle mě to není 
přehnaný požadavek.

Měly by vás dotačně podpořit 
i další resorty?
Určitě. Evropská komise vydala Dočasný 
krizový rámec na podporu hospodářství 
po agresi Ruska vůči Ukrajině. Tento 
program je v kompetenci Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Jsme velmi rádi, že 
po dlouhých debatách a diskusích byli 
zemědělci do tohoto programu zařazeni. 
Získáme tak podporu, která nám pomůže 
částečně vykrýt ztráty.

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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Někteří by mohli namítnout, že si 
zemědělci pořád stěžují. Co byste 
vzkázal těm, kteří tento názor 
opakují na sociálních sítích?
I sami zemědělci jsou proti dotacím. Získat 
dotaci u nás je velmi pracné a složité. 
Máme přílišnou byrokracii, protože tolik 
papírů, co musíme vyplnit, to člověk jen tak 
nevidí… V zahraničí je systém jednodušší, 
i peníze dostávají rychleji. Je nutné si 
uvědomit, že dotace není od toho, aby 
pomohla zemědělci, ale aby potraviny byly 
dostupné všem vrstvám společnosti. Aby 
tady nebyl hlad. Podle mě by dotace měly 
být všude stejné. Například ještě před  
7 lety jsme v drůbežnictví nedostávali 
žádné dotace, v současnosti se pohybují 
kolem 2 až 3 korun na kilogram kuřecího 
masa. V západní Evropě je to 15 až  
17 korun. Troufám si tvrdit, že zemědělci 
šetří státní rozpočet. Stačí se podívat na 
výkupní cenu kuřat. Od roku 1987 do 
letošního dubna se cena držela na  
21 korunách za kilogram. Díky šikovnosti 
našich zemědělců byla tato potravina 
dlouho levná.

V posledních měsících se hodně 
diskutuje o brojlerových kuřatech, 
která jsou šlechtěna na rychlý růst. 
Jaký je váš názor?
Jde o specializovanou kategorii výkrmu 
kuřat na maso. České firmy odebírají 
genetický materiál od světových firem, 
neděláme tedy nic jiného než kdokoliv 
jiný na světě. Chováme stejná kuřata jako 
v Anglii, Francii, Brazílii nebo v asijských 
zemích. Populární začínají být pomalu 
rostoucí kuřata, která chováme i u nás 
v Česku. V Nizozemsku ale od toho 
ustupují, protože konečná cena takového 
kuřete je výrazně vyšší a málokdo si 
ho koupí. Dvojnásobná cena výkrmu 
znamená téměř dvojnásobnou cenu na 
pultech obchodů. Nelze opomenout, že 
k tomuto způsobu chovu kuřat bychom 
potřebovali dvojnásobný počet hal, což 
je téměř nereálné. Sehnat dnes povolení 
na výstavbu zemědělského objektu, 
zvláště pokud v něm budete provozovat 
živočišnou výrobu, je hodně problematické. 
Za důležité také považuji ještě jeden 
argument, supermarkety musí chtít taková 
kuřata nakupovat, jenomže v současnosti 
jsou drůbežáři spíše tlačeni do co nejnižší 
výkupní ceny. A pokud by skutečně byla 
poptávka od supermarketů, aby se pak 
nestalo, že je zákazníci nebudou kupovat, 
a supermarkety je tak přestanou odebírat.

Není od věci se podívat
na zisky supermarketů. 
Jednotlivé české
pobočky v jejich 
korporacích patří mezi
nejziskovější divize.

Můžou za tuto situaci obchodní 
řetězce?
Bezesporu. Obchodní řetězce tvrdí, že 
není na tuzemském trhu dostatek pomalu 
rostoucích kuřat, ale v Česku jsou farmy, 
které se tomuto chovu věnují. Takže 
problém není v zemědělcích. Pokud bude 
poptávka, jsme schopni se přizpůsobit. 
Supermarkety ale tato kuřata nechtějí 
prodávat, protože na nich nemůžou mít tak 
velkou obchodní přirážku. Pomalu rostoucí 
druhy výrazně zvyšují výkupní ceny, 
a pokud by řetězce měly ještě promítnout 
svou obchodní přirážku, šlo by téměř 
o neprodejný výrobek, protože zákazníci 
by takovou cenu vůbec neakceptovali.

Když jsme otevřeli téma 
obchodních řetězců, není na 
každém supermarketu, jakou 
politiku si nastaví?
Souhlasím, každý obchodní řetězec by však 
měl dodržovat určitá pravidla. Nelze, aby si 
je určoval výhradně sám, což se podle mě 
v našem prostředí děje. Stačí se podívat, 
jak se chovají řetězce v jejich mateřských 
zemích, tam by nikdy nedovezly potravinu 
dvojí kvality. Bohužel, nás vnímají jako 
spotřebitele druhé kategorie, protože si 
necháme vše líbit. Není od věci se podívat 
na zisky supermarketů. Jednotlivé české 
pobočky v jejich korporacích patří mezi 
nejziskovější divize. Stejně je to v případě 
bank. České banky také vydělávají nejvíce 
ze všech dceřiných bank v Evropě.

Obchodní řetězce jsou největšími 
zadavateli reklam, takže těžko si dovolí 
někdo proti nim vystoupit v médiích. Jejich 
chování je brutální. Dělají nám speciální 
audity, které když nesplníme, tak nám 
jednoduše oznámí, že zboží nechtějí 
a dovezou ho například ze třetích zemí, 
kde podle mě nemohou zaručit podmínky 
produkce.

 
 

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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Měl by podle vás mít hlavní slovo 
zákazník?
Zákazníka ovlivňuje, co má obchodní 
řetězec v regálu. Pokud není v nabídce 
český výrobek, dá si do košíku zahraniční, 
i když leckdy pochybné kvality. Přitom 
česká potravina je podle mnohých 
průzkumů jedna z nejkvalitnějších na světě. 
Uvedu příklad. Pokud si koupíte kuře 
v Anglii, bude zabaleno ve velmi krásném 
obalu, mnohdy však nedočištěné. Zatímco 
v Česku se kuře prodává převážně 
v průhledném obalu, a zákazník tak může 
vidět, že je skvěle očištěné bez jediného 
pírka.

Jak vnímáte zahraniční konkurenci?
My se zahraniční konkurence nebojíme. 
Kdybychom všude ve světě smazali dotace, 
tak by se jasně ukázalo, kdo je lepší. Moc 
se to neví, ale čeští zemědělci v mnohých 
ukazatelích patří ke špice nejen evropské, 
ale i světové. Čeští zemědělci by rozhodně 
obstáli.

Je české drůbeží maso zdravé, 
mohou je zákaznici jíst bez obav?
České maso je jedno z nejkvalitnějších na 
světě. Podmínky v chovech jsou na vysoké 
úrovni. Řízení kontroly jako máme u nás 
nemá nikdo jiný na světě, od hygieny až 
po veterinární dozor. Bohužel se o tom 
moc nemluví, většinou se o zemědělcích 
mluví s opovržením. Počet veterinářů, 
který máme v okrese, má Anglie na dva 
kraje. A pokud by chtěli mít Poláci stejnou 
síť kontrol jako máme my u nás, museli by 
ještě nabrat dalších 1 200 veterinářů.

Pojďme se ještě vrátit k welfare 
zvířat. Co děláte pro zlepšení 
podmínek chovu?
Děláme to nejlepší, co můžeme. Vytváříme 
nejlepší podmínky, protože jen zdravé kuře 
má dobré výsledky. Úpravou podmínek 
v prostředí se dá ovlivnit mnoho věcí. 
V našem případě jde o zlepšení klimatu 
v halách, kde snižujeme obsah čpavku. 
Zároveň optimalizujeme vlhkost, dáváme 
drcenou slámu, aby vsakovala vlhkost, 
a kuřata tak zůstala v suchu. Máme 
stálou veterinární kontrolu. Děláme 
stěry na bakterie, kontrolujeme vodu 

přímo na páječkách a dodržujeme také 
hustotu osazení kuřat v hale. V zahraničí 
je totiž zcela běžné, že se naskladní více 
kuřat a postupně se z haly odebírají, 
zatímco v českých chovech dáváme 
méně kuřat, aby se netlačila a nebyla ve 
stresu. U nás se nepoužívají antibiotika 
k jiným než léčebným účelům. Také se 
snažíme o zkrácení doby přepravy kuřat 
na porážku a lepší podmínky při jejich 
vyskladňování. Rozhodně se nemáme za co 
stydět. Český drůbežnický sektor je, co se 
týče kvality, konkurenceschopný nejlepším 
farmám na světě.

Kuřecí maso je považováno za 
prospěšné. Proč jej lze doporučit?
Kuřecí maso je dietologicky kvalitní, oproti 
jiným druhům masa má výhodu v rychlé 
přípravě. V jeho složení jsou bílkoviny 
s obsahem všech esenciálních aminokyselin. 
Dále obsahuje minerální látky a vitamíny. 
Je bohaté na fosfor, hořčík, železo, vápník, 
draslík nebo selen. Z vitamínů stojí za 
zmínku hlavně ty ze skupiny B. Především 
pak vitamin B3 (niacin), vitamin B5 
(kyselina pantothenová) a vitamin B6.

Které části kuřete byste doporučil 
konkrétně?
Záleží podle chuti. Já mám rád šťavnatá 
stehýnka, mé dcery zase kuřecí prsa, která 
obsahují minimum tuku, což je pro mnohé 
nejatraktivnější část. Pokud patříte mezi 
fajnšmekry, jistě neodmítnete vypečená 
křidélka, která mají křupavou kůrčičku. Jiní 
zase milují játra… Každý si může vybrat.

Mění se vkus zákazníků ohledně 
toho, jaké drůbeží maso kupují 
nejčastěji?
To je otázka spíše na prodejce, kteří by 
řekli, co se prodává nejvíce. Podle mě je 
to vyrovnané, asi také záleží na ročním 
období, v létě se hodně griluje, tak jdou 
více na odbyt stehna.

Jakou úpravu kuřecího masa máte 
nejradši?
Pečené nadívané kuře.

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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VEDEME EVROPU
V rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“), která je součástí 
klimatického balíčku „Zelené dohody pro Evropu“ („Green Deal“), Evropská komise 
navrhuje zavést povinný systém značení výživových hodnot na předních stranách obalů. 
Jak se k tomu staví evropské instituce a co to znamená pro potravinářství? Tomu se 
věnovala konference, kterou v Bruselu pořádalo české předsednictví.

Povinné značení  potravin pomocí 
písmen a barevného semaforu, jako 
je např. Nutriscore, je přibližně pro 
polovinu členských států nepřijatelné. 
Podle nich musí být případný nový 
unijní harmonizovaný systém nutričního 
označování na přední straně obalu 
založen na vědeckých základech, musí být 
jednoduchý, srozumitelný a reflektovat 
konzumované porce potravin. Spotřebitel 
by měl být také informován o vhodném 
množství potravin, které může sníst.

Odborníci připomínají, že je třeba pečlivě 
zvážit zavádění nových povinností, které 
by mohly nejvíce dopadnout na malé 
farmáře a výrobce. Velmi negativní dopad 
na všechny výrobce potravin lze očekávat 
v případě, že by nový systém rozděloval 
potraviny barvami zjednodušeně do 
kategorií na „zdravé“ a „méně zdravé“.

Takový systém navíc může vést 
k diskriminaci kvalitních a tradičních 
potravin a také potravin, které mají 
legislativně stanovené složení. Řeč je 
o potravinách nesoucích „Chráněné 
zeměpisné označení“, „Chráněné označení 
původu“ nebo označení „Zaručená 
tradiční specialita“. Některé z nich by totiž 
byly označeny červenou barvou, protože 
obsahují mléko a maso, ačkoli jinak jsou 
vynikajícím evropským zemědělským 
potravinářským výrobkem. Pozornost 
by měla být věnována i adekvátnímu 
hodnocení vysoce zpracovaných potravin 
a vyvarování se špatného hodnocení 
základních potravinářských komodit.

Existuje několik hodnotících profilů 
pro různé kategorie potravin. Je velmi 
pravděpodobné, že spotřebitelé budou 
porovnávat i potraviny různých kategorií, 
což povede k absurdním situacím. Do 
„nezdravější“ zelené kategorie spadne 
třeba nápoj s umělými sladidly, naopak 
olivový olej je označen jako méně zdravý 
žlutě. 

uvedené grafické příklady  
jsou pouze ilustrativní

KOLOVÝ NÁPOJ 
S UMĚLÝMI 
SLADIDLY

MÁSLO

OLIVOVÝ OLEJ

CROISSANT

http://www.eagri.cz
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CHYTRÉ TECHNOLOGIE 
V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
Přinášíme vám předposlední díl seriálu o projektech, které jsme finančně podpořili 
v programu „Dotace nestátním neziskovým organizacím“. Pokračujeme projektem 
„Žijeme jídlem – Půda, jídlo, život“, který v loňském roce společně připravila 
Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR.

Projekt představuje veřejnosti moderní 
pěstování, skladování a zpracování 
kvalitních tuzemských potravin. Kuchařka 
a moderátorka Chili Ta Thuy navštívila 
celkem 8 zemědělských a potravinářských 
podniků, aby zjistila, co vše předchází široké 

nabídce českých potravin v prodejní síti. 
Chili poté z konkrétních potravin uvařila 
podle vlastního originálního receptu. 
Pořad Žijeme jídlem můžete zhlédnout na 
Stream.cz.

JABLKA
Bohemia Apple

VEJCE
Česká drůbež

BRAMBORY
Hanka Mochov

CIBULE
ZD Všestary

PEČIVO
Pekárna Zelená louka

HOVĚZÍ MASO
Uzeniny Příbram

VEPŘOVÉ MASO
Farma Choťovice

MLÉČNÉ VÝROBKY
Polabské mlékárny

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/jablko-je-tradicni-ceske-ovoce-mame-duvod-proc-byt-na-nej-hrdi-64239613
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/bez-slepice-neni-vejce-a-bez-nich-by-nebyl-kompletni-ani-nas-serial-64248702
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/v-16-stoleti-priplula-z-jizni-ameriky-dnes-je-u-nas-jako-doma-seznamte-se-s-bramborou-64252316
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/jake-je-tajemstvi-vsestarske-cibule-seznamte-se-s-plodinou-ktera-je-zakladem-receptu-64245307
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/odhalte-tajemstvi-lokalniho-chleba-ktery-prekvapive-nepecou-jen-v-male-rodinne-pekarne-64248687
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/ceske-mlete-hovezi-aneb-co-musi-udelat-reznik-nez-se-dostane-maso-na-vas-stul-64239638
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/co-je-svycarska-metoda-chovu-v-chotovicich-si-davaji-zalezet-aby-se-veprici-meli-dobre-64252341
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/podebrady-to-nejsou-jenom-lazenske-oplatky-chili-v-tomto-krasnem-meste-na-labi-ochutna-i-tvaroh-64253606
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VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Zisky Lesů ČR i Budvaru do státní pokladny. Národní zemědělské dotace půjdou 
v příštím roce na lepší podmínky hospodářských zvířat. Miliardy pro Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond. Rekordní úroda semen lesních dřevin a plodů.

4 360 000 000
korun převedou státní podnik Lesy ČR a národní podnik Budějovický 
Budvar do státního rozpočtu. Lesy ČR odvedou 3,81 miliardy korun, 

Budějovický Budvar 550 milionů korun. Za posledních devět let, kdy začala 
platit novela zákona o státním podniku umožňující převody peněz ze 

státních firem do rozpočtu, podniky odvedly do státní pokladny téměř 
40 miliard korun.

2 000 000 000
korun navíc budou v příštím roce v rozpočtu Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu. Tyto peníze pomohou žadatelům například 
s dlouhodobými investicemi, nákupem zemědělské techniky a s náklady 

spojenými s úhradou pojištění. Podpory poskytnuté přes Fond mají 
větší multiplikační efekt. V průměru je to zhruba šest a půl násobek 
a u programu Zemědělec dokonce až třináctinásobek. To znamená, 

že dvě miliardy korun ze státního rozpočtu mají v resortu Ministerstva 
zemědělství násobně pozitivní vliv v celkovém objemu zhruba  

třináct miliard korun.

o 128
katastrálních území se nově rozšiřuje takzvané červené zóny. V těchto 
oblastech mohou lesníci upustit od některých opatření tak, aby mohli 

efektivněji zasáhnout proti kůrovci. V roce 2019, kdy byly označeny první 
zóny, se tyto plochy díky zrychlující výsadbě lesů nové generace zase 

začínají zelenat.

2 700 000 000
korun je pro zemědělce připraveno v národních zemědělských dotacích na 

příští rok. Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část jich je určená 
i na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, pro nevládní 

organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata. Podrobnosti k programům 
zveřejníme na našem webu do konce letošního roku. Více k jednotlivým 

programům najdete zde.

mimořádně
se letos urodily plody a semena lesních dřevin. Pomohou tak zajistit dostatek semen 

pro sazenice na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě. Nadprůměrně se 
urodily žaludy, bukvice či jeřabiny. Sbírat semena lesních dřevin je možné pouze 

v lese, který je uznán pro sběr osiva pro pěstování sadby.

http://www.eagri.cz
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https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_narodni-zemedelske-dotace-pujdou-i-v.html
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SPOLEČNOST

MINISTR NAVLÉKL ZÁSTĚRU, 
ŽÍT KRAJINOU MÁ SVÉ VÍTĚZE

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v prodejně ve Znojmě 
daroval potraviny ve Sbírce potravin, spolu s ostatními také 
rozdával letáčky pro osvětu zákazníků.

V Senátu Parlamentu ČR slavnostně vyhlásili 15. ročník soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci 
se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější 
pozemkové úpravy, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami 
i s vlivy zemědělské činnosti. Více k výsledkům soutěže najdete zde.

Na galavečeru České ceny za architekturu byly vyhlášeny výsledky 
sedmého ročníku této soutěže. Mezi finalisty byl i rekonstruovaný 
Národní pavilon Z Výstaviště České Budějovice, který porotu 
zaujal efektivností renovace. Ukazuje podle ní možnost pracovat 
„s vynikajícími výsledky také na stávajících budovách, vyhnout se 
zbytečným demolicím a obnovit i s nevelkým rozpočtem prostory 
s netušenými stavebními a architektonickými kvalitami.“

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2022/jubilejni-15-rocnik-souteze-zit-krajinou-ma-sve-viteze.html

