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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA:  

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
v únorovém čísle Zpráv jsme psali o problému generační 
obměny, kdy je 40 procentům lidí působících v našem 
zemědělství více než 50 let. Čeští zemědělci nejsou v současné 
době, vzhledem k situaci na trhu práce, schopní pokrýt potřebu 
pracovníků. Pokud chceme tento problém vyřešit, musíme si 
na rovinu říci, že budeme muset přijímat lidi ze třetích zemí. 
Poté, co mě zemědělci oslovili, že potřebují více pracovníků 
ze zahraničí, začal jsem jednat s představiteli Ministerstva 
vnitra, abychom pravidla pro jejich přijímání zjednodušili. 
Výsledkem tak je projekt, který stanovuje roční limit na příchod 
1500 pracovníků z Ukrajiny. Návrh, který předložím vládě, 
počítá s tím, že víza dostanou kvůli vydání zaměstnanecké 
karty. Budou to sezonní pracovníci pro práci na více než šest 
měsíců, ale ne déle než rok. A nepůjde čistě jen o zemědělství, 
ale i o pracovníky pro potravinářství a další agrární oblasti. 
Navrhujeme, že podnikatel nahlásí volné místo na úřadu práce 
a dá souhlas, že ho může obsadit pracovník se zaměstnaneckou 
kartou. Vyplní také žádost o zařazení do projektu. Pokud splní 
podmínky, Ministerstvo zahraničních věcí odešle jeho žádost 
zastupitelskému úřadu na Ukrajině. Podobné projekty zaměřené 
na zaměstnávání Ukrajinců už existují. My navazujeme na projekt 
Ministerstva průmyslu a obchodu, který však není zaměřený na 
pracovníky vyloženě pro agrární oblast.

Marian Jurečka 
ministr zemědělství
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EKONOMIKA

ČESKÉ KVĚTINY 
ZAŽÍVAJÍ RENESANCI
Prodej květin v Česku v posledních letech roste. Jejich tuzemská produkce se 
zvýšila z 2,095 miliardy korun v roce 2015 na loňských rekordních 2,172 miliardy 
korun. Každý obyvatel Česka utratil v průměru za květinu 1 091 korun, což bylo 
o 5,9 procenta víc než v roce 2015.

Levné dovozy květin na začátku 90. let 
minulého století téměř zlikvidovaly české 
květináře. Díky rostoucí poptávce po 
květinách a dotacím z Programu rozvoje 
venkova na obnovu skleníků a fóliovníků 
se snažíme sektor zachránit. Prošel však 
zásadní změnou. Čeští květináři přešli od 
řezaných květin k pěstování rostlin hrnko-
vých, záhonových a balkonových. 
Celková produkce tuzemských květiná-
řů dosáhla podle údajů Svazu květinářů 
a floristů ČR v loňském roce 2,172 miliardy 
korun, což je oproti předešlému roku 

nárůst o 3,7 procenta. Spotřeba květin 
dosáhla hodnoty 11,343 miliardy korun, 
to je o 10 procent více než v roce 2015. 
Čeští pěstitelé vyvezli květiny přibližně 
za 623 milionů korun. Nejvíce jich bylo 
exportováno na Slovensko, do Německa 
a Polska. 
Většina řezaných květin se do květinářství 
dostává z Nizozemska, Afriky a Jižní Ame-
riky. Přesto se najdou nadšenci, kteří nabízí 
české, lokální a sezonní květiny. Zkrátka 
jiný přístup než všudypřítomný globální trh.

greenDECOR
„Je pro nás přirozené podnikat odpovědně, 
s ohledem na lidi a přírodu, a je to pro nás 

jediná možná cesta podnikání. Nabízíme květiny, 
které pěstujeme na naší farmě nebo které jsou 

vypěstované na férových farmách, protože nechceme 
tolerovat praktiky uplatňované na těch konvenčních.“

www.green-garden.cz

Efemér
„Leží nám na srdci některé dnešní postupy v obchodu 
s řezanými květinami. Uvědomujeme si, že globální 
trh zapříčinil zánik téměř všech malopěstitelů 
květin a zahradnictví v našem sousedství. Mizí 
tak přirozená schopnost účelně využívat místní 
zdroje a často i pocit zodpovědnosti za své okolí. 
Kvůli vyšlechtěným květinám se šíří zvrhlá estetika 
floristického umění, která nám podsouvá pocit studu 
za obyčejnou kytku z venkovské zahrady nebo ze 
sobotní vycházky za město.“  
www.efemer.cz/#

http://www.eagri.cz
http://www.green-garden.cz
http://www.efemer.cz/#
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Kytky od potoka
„Vážeme netradiční kytice z květin, které si sami 

pěstujeme, ale také sbíráme na loukách, v lesích nebo 
na rumištích. Pro naše květiny jsme zorali rodinné 
pole, které leželo dlouhá léta ladem. Je za vesnicí 

obklopené stromy a keři a hned u potoka, který se 
jmenuje Podmoráňský. Pěstujeme co nejšetrněji, 
v souladu s přírodou. Obejdeme se bez chemie, 

nepoužíváme syntetická hnojiva ani pesticidy.“
www.kytkyodpotoka.cz

Plevel
„Květinářství. Výtvarný projekt. Je to radost 
z manuální práce. Láska k přírodě. Touha ušpinit si 
ruce. Nestydíme se za obyčejnou kytici plnou 
lučního kvítí a plevele. Nejvíce se snažíme čerpat 
z české přírody. Každá kytice je nová zkušenost. Ke 
každé máme osobitý přístup. Jiný příběh. Držíme 
krok s ročním obdobím. A především nás to baví.“
www.plevel.info

Květinové lahůdkářství
„Nabízíme alternativu k dováženým řezaným 

květinám, které nejen že k nám putovaly tisíce 
kilometrů, ale skrývají za svojí krásou i nedůstojné 

sociální a zdravotní podmínky, za kterých byly 
vypěstovány v zemích subsaharské Afriky, Střední 

a Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Jejich produkce 
má značný negativní dopad na místní ekosystémy 

v důsledku používání v Evropě často již desítky let 
zakázaných pesticidů a umělých hnojiv.“

www.wegrowflowers.cz

Loukykvět
„Hnojíme koňskou mrvou, jíchou a dalšími 
přírodními povzbuzováky. Žádná chemie, tak 
nebojte se přivonět! Slunečnice jsou na konci léta, 
pivoňky na jaře a my nevidíme důvod to měnit. 
Pojďme se přizpůsobit přírodě a ročnímu období.“
www.loukykvet.cz

Řezanka
„Řezanka je jeden sen, který se stal skutečností 
– práce s přírodou pod nohama, v rukách i nad 

hlavou, práce tvrdá, ale i tvořivá, práce plná výzev, 
překvapení a potěšení z krásy.“

www.rezanka.cz

Kvítí z lesa
„Kvítí z lesa vzniklo, abychom nezapomněli na 
naši krajinu, divoké zahrady našich babiček, pestré 
louky zářící v letním poledni a hluboké lesy vonící 
mechem. Místa, kde jsme venku.“
www.kvitizlesa.cz

http://www.eagri.cz
http://www.kytkyodpotoka.cz
http://www.plevel.info
http://www.wegrowflowers.cz
http://www.loukykvet.cz
http://www.rezanka.cz
http://www.kvitizlesa.cz
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ROZHOVOR

BAREVNÉ, ČERSTVÉ 
A ČESKÉ. NA VLASTNÍ 
FARMĚ SKLÍZÍ KVĚTINY
Květinářství je založeno na intenzivním používání pesticidů. Bez chemie si toto 
zemědělské odvětví umí představit málokdo. Tedy až na pár výjimek včetně 
květinářky Michaely Krobové, spoluzakladatelky obchodu GreenDecor. Její 
květinářství se specializuje na prodej květin a rostlin, které jsou vypěstované z velké 
části v české zahradě bez chemie a doplňkově na zahraničních farmách dodržujících 
principy fair trade. Mimo jiné nám v rozhovoru vysvětlila, proč by si nikdy nekoupila 
kytku v supermarketu.

Jak vaše květinářství vzniklo?
Na zahradě jsem se pohybovala od dětství, 
zahrady jsem i studovala a otevřením květi-
nářství to vyústilo. Nejsem příliš konvenční 
člověk a od začátku jsem věděla, že je na 
čase zákazníkům nabídnout nový přístup.

V čem se odlišuje od těch 
tradičních?
Snažíme se být maximálně ekologičtí, 
v provozních i výrobních postupech. 
Společenská odpovědnost je pro nás sa-
mozřejmostí. Podporujeme i pěstování ve 
městech, jejich ozeleňování, české zahrad-
níky, fair trade a osvětu v těchto směrech.

Proč by měli zákazníci 
upřednostnit ekologicky pěstované 
květiny?
Z naprosto stejných důvodů, proč to dělají 
u zeleniny a ovoce. Květiny sice nekonzu-
mují (i když i to si již získává oblibu), ale 
tím, že koupí ekologicky pěstované květiny, 
odmítnou podporovat devastaci půdy, 
plýtvání vodou a chemikáliemi. Myslím si, 

že každý chce mít květiny, ke kterým může 
přivonět či je použít na ozdobu salátu, aniž 
má obavy, že se přiotráví.

Od koho odebíráte přírodní 
květiny?
Dlouhodobě spolupracujeme s několika 
českými zahradníky, například s panem 
Stránským nebo Hruškou, kteří nám 
dodávají sezonně. Zahradníků, kteří pěstují 
řezané květiny, je u nás jak šafránu a vět-
šina z nich se zaměřuje pouze na několik 
málo druhů v krátkých časových úsecích. 
Proto jsme nakonec založili vlastní farmu 
v Dolních Měcholupech, potřebovali jsme 
totiž stálý přísun širší škály květin.

Které druhy rostlin pěstujete?
Většinu druhů, které pěstujeme, zákazník 
běžně v květinářstvích nenajde nebo jen 
velmi okrajově. Jsou to například zvonky, 
třapatky, cínie, hrachory a podobně. Kromě 
toho, že jsou krásné, je to dáno i nutností 
přizpůsobit druhy našemu způsobu pěsto-
vání, to znamená bez vyhřívaných skleníků.

http://www.eagri.cz
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Jaká je vaše oblíbená květina?
To je častá otázka a já zjišťuji, že na ni 
nedokážu odpovědět. Vždycky mě nějaký 
druh znovu a znovu nadchne.

Která vydrží ve váze nejdéle?
Z našich květin to jsou chryzantémy, ty 
vám budou dělat radost i déle než dva 
týdny. 

Poraďte našim čtenářům, jak 
prodloužit životnost řezaných 
kytek. Co by pro to měli udělat? 
V první řadě kupovat čerstvé květiny ve 
správné zralosti. Ty naše jdou například 
z pole rovnou do prodeje. Doma květiny 
znovu seříznout, než je dají do vody. Vodu 
vyměňovat každé dva dny a stonky vždy 
znovu seříznout. Květinám je samozřejmě 
dobře v chladu – alespoň na noc je mohou 
dávat třeba na balkon. Speciální přípravky, 
které se prodávají v květinářstvích, nejsou 
nutné. 

Koupila byste si někdy 
v supermarketu kytku? 
Ne. Důvodů je spousta. Nesouhlasím 
s praktikami, které vůči zemědělcům su-
permarkety uplatňují. Také chci znát původ 
květin, ten v supermarketu nezjistíte. Kva-
lita květin, o které se tam nikdo nestará, je 
také bídná.

Šetrně produkované květiny jsou 
asi dražší. O kolik?
V případě férových květin to může být 
přibližně o 10 až 20 procent. V případě 
těch českých se spíš setkávám s tím, že se 
zahradníci podceňují a prodávají je příliš 
levně. Což je škoda, protože tak škodí 
nejen sobě, ale i celému trhu s českými 
květinami.

Je po ekologických kytkách 
poptávka?
Řekla bych, že ano, a neustále roste. 
Zákazníci začínají sledovat původ nejen 
potravin, ale i dalších produktů. Důležité je 
v tomto směru jejich vzdělávání, na kterém 
neustále pracujeme.

Byla jste první, kdo s konceptem 
ekologických květin v ČR začal. 
Postupně jste prošlapala cestu 
ostatním. V zahraničí je to přitom 
běžná věc. Těší vás, že obchodů 
s českými řezanými květinami 
přibývá?
Samozřejmě mě to těší, v jednotě je síla. 
Společně s námi začínalo ještě Květinové 
lahůdkářství. Většinu lidí z dalších projektů 
jsem pak potkala osobně a myslím si, že 
prostoru je na našem trhu pořád dost – 
jak říkáte, mohla by to být běžná věc.

ZÁKAZNÍCI ZAČÍNAJÍ 
SLEDOVAT PŮVOD 
NEJEN POTRAVIN, 
ALE I DALŠÍCH 
PRODUKTŮ VČETNĚ 
KVĚTIN. DŮLEŽITÉ 
JE V TOMTO SMĚRU 
JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ, 
NA KTERÉM NEUSTÁLE 
PRACUJEME.

http://www.eagri.cz
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Vaše květinářství jako jediné v ČR 
usiluje o certifikaci Fair Flowers 
Fair Plants. Co to znamená?
V květinách se mohou uplatňovat dva 
certifikáty, Fair Flowers Fair Plants, zkráce-
ně FFP, a klasický Fair trade. Oba zaručují 
dobré ekologické a sociální standardy při 
produkci květin hlavně v rozvojových ze-
mích. FFP má jednodušší systém distribuce, 
proto na něj budeme schopni dosáhnout 
dřív než na Fair trade. Jinak ale doufáme, 
že se i v České republice brzy najde nějaký 
velký hráč, který bude schopen zajistit 
distribuci fair trade květin.

Co je na vašem podnikání 
nejnáročnější? 
Jednoznačně byrokracie a administrativa, 
stejně jako v jiných odvětvích. Tomu čelím 
neustále a rozčiluje mě trávit zbytečně čas 
u počítače nebo na úřadech. K rozmarům 
počasí a života vůbec musí podle mě každý 
pěstitel přistupovat s pokorou a tak trochu 
s nimi počítat.

Lze se pěstováním květin uživit? 
Co děláte v zimě?
Už se tím živíme několik let. Jde to těžce, 
ale každý rok se to zlepšuje. Člověk musí 
být nejen farmář, ale taky sekretář, marke-
tér, obchodník, manažer. Co se týče zimy, 
představte si, poslední květiny, když se 

zadaří, sklízíme ještě na začátku prosince. 
V únoru začínáme výsevy. Takže během 
volnějšího ledna jsme všichni rádi, že si 
můžeme dát chvíli nohy nahoru. 

Jaké máte plány do budoucna?
Na nápady jsem přebornice, letos bych 
však ráda několik z nich dotáhla do konce. 
Musíme zdokonalit vybavení farmy, dodělat 
kompletní závlahu a fóliovníky, které nám 
prodlouží sezonu. Chtěli bychom farmu 
také zpřístupnit veřejnosti. Připravené 
máme i opravdu speciální koncepty prode-
je ve městě, nechte se překvapit.

Věříme, že kvůli pomíjivé 
kráse květin nestojí za to ničit 
přírodu a lidské životy a že 
jejich produkce musí přinášet 
radost a užitek, stejně 
jako je přináší konečnému 
zákazníkovi.

http://www.eagri.cz
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SPOTŘEBITEL

CO (NE)VÍTE 
O JAHODÁCH?
Jahody jsou jednou z nejzdravějších potravin, které si můžete během jarních 
a letních měsíců dopřát. Věděli jste však, že patří do rodiny růží? A že mají zázračné 
afrodiziakální účinky? Rozšiřte si své „jahodové“ znalosti.

Jahoda není bobule, ani 

plod. To, co se jí, je
 květní 

lůžko: plody jso
u malá 

zelená zrn
íčka na 

červené slupce. 

Průměrná jahoda 

má na svém 

povrchu kolem 

200 semínek.

1
Na světě existují 
i jahody, které jsou bílé 
a mají ananasovou 
příchuť. Říká se jim 
proto ananasové 
jahody.

2 Jahody jsou bohaté na 

vitamin C. Obsahují 

ho dokonce více než 

například citrony 
nebo pomeranče. 
Dále v nich najdete 

vitaminy A, B, 
E a spoustu minerálních látek 

– draslík, fosfor, 
hořčík, vápník.

3

Žádné jiné české ovoce 

není tak bohaté na stopový 

prvek mangan, který je 

důležitý třeba pro tvorbu 

krve. Jahody pomáhají 

i při léčbě jaterních 

chorob, dně, artróze. 

Vyživují nervy a mozek, 

odvodňují a podporují 

činnost ledvin 

nebo působí proti 

vzniku močových 

a žlučových 

kamenů. 

Harvardští vědci 

zjistili, ž
e jahody 

ochraňují před 

některými 

typy rakoviny. 

4
Zrníčka obsahují zinek, který přispívá k čištění zubů a odstraňování bakterií. Uvádí se také, že díky kyselině jablečné pomáhají zuby bělit.

6

I když chutnají sladce, obsahují 
pouze kolem 10 procent 
cukru. Patří tak mezi ovoce 
s nejnižším obsahem 
kalorií. Přes 90 procent 
tvoří voda, jsou tedy 
dobrým zdrojem tekutin. 

5

Vysoký obsah zinku zvyšuje sexuální výkonnost obou pohlaví.

7

Tato červená lahůdka však 

není pro každého. Neměly 

by je jíst m
alé děti 

(nejdříve od dvou let) 

nebo lidé alergičtí na 

acylpyrin (kyselinu 

acetylsalicylovou).

8

Nejlepší je nakupovat jahody přímo 

od pěstitelů. Na jahodových farmách 

je navíc seženete za polovinu ceny. 

A při samosběru je dokonce 

můžete nejdřív ochutnat, takže 

víte, co kupujete. 

9

Jahody konzumujte čerstvé, jedině tak si vychutnáte jejich chuť naplno. 
Nemyjte je pod tekoucí vodou, tím totiž ztrácí až 50 procent vůně. 
Položte je do mísy 
s vodou a nechte 
je okapat. 

10
Připravit je můžete na nespočet 

způsobů (zavařit, zamrazit, na 

sladko, na slano). Tepelným 

zpracováním se však 
v jahodách ničí vitamin 
C, proto jahodové 
džemy řadíme spíše 
mezi sladkosti než 
zdravé jídlo. Mražení 
uchovává většinu živin 
a účinných látek.

11
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EKONOMIKA

ČEŠI NAKUPUJÍ STÁLE 
VÍCE BIOPOTRAVIN
O biopotraviny je mezi českými spotřebiteli stále větší zájem. V roce 2015 si koupili 
chemicky neošetřené potraviny v hodnotě 2,25 miliardy korun. Oproti předešlému 
roku je to nárůst o 11,4 procenta – to je nejvyšší hodnota růstu od roku 2008.

Celkový obrat obchodu s biopotravinami (včetně dovozu) v ČR

 2006 2015
 0,76 mld. Kč 2,25 mld. Kč

Jaké biopotraviny Češi nakupují nejčastěji?

37,1 %

Ostatní 
zpracované 
potraviny 

(dětská výživa, 
káva, čaj)

20,2 %

Mléko 
a mléčné 
výrobky

12,6 %

Ovoce 
a zelenina

7,3 %

Pekařské, 
cukrářské 

a jiné moučné 
výrobky

6,9 %

Maso 
a masné 
výrobky

Z celkové spotřeby 
biopotravin činil 

obrat v maloobchodě 
1,842 mld. Kč. Ve 

veřejném stravování 
obrat meziročně vzrostl 

na 73 miliony korun 
(59 milionů korun 
v roce 2014), obrat 

přímého prodeje (jde 
zejména o přímý prodej 

z ekofarem) dosáhl 
158 milionů korun, prodej 
prostřednictvím e-shopů 

pak činil 175 milionů 
korun.

I když většina našich 
výrobců biopotravin 
prodá své výrobky na 

českém trhu, roste 
i export. Čeští výrobci 

a obchodníci vyvezli 
nejvíce biopotravin do 
Německa (336 milionů 

korun) a Rakouska 
(243 miliony korun).

Export bioproduktů roste

 2006 2015
 0,08 mld. Kč 1,48 mld. Kč

Kolik za ně utratí? 
Spotřeba na obyvatele za rok

 2006 2015
 74 Kč 213 Kč

Kde je nakupují?

46,2 %

Supermarkety
(za 1 040 mil. Kč)

14,7 %

Drogerie
(za 330 mil. Kč)

14,3 %

Prodejny 
zdravé výživy

(za 321 mil. Kč)

7 %

Farmy
(za 158 mil. Kč)

7,8 %

E-shopy
(za 175 mil. Kč)

Nezávislé prodejny 
4,2 % (za 94 mil. Kč)

Gastronomická zařízení 
3,2 % (za 73 mil. Kč)

Lékárny 
2,6 % (za 58 mil. Kč)

Biopotravináři frčí 
Vývoj počtu registrovaných výrobců biopotravin

 2008 2015
 429 579
 výrobních provozoven výrobních provozoven

BIO vzkvétá
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

MINIMLÉKÁREN 
V ČESKU PŘIBÝVÁ
Mléčná krize a stále větší zájem lidí o regionální potraviny přivádí zemědělce 
k rozhodnutí založit si vlastní minimlékárnu. Zatímco před čtyřmi lety jich bylo 106, 
letos už jich je 241. A lze předpokládat, že toto číslo dále poroste.

Malé mlékárny vznikají mimo jiné právě 
proto, že se malým farmářům nevyplatí 
dodávat mléko jinam, a to kvůli nízké 
výkupní ceně. Rodina Martínkových začala 
zpracovávat část mléka od svých dojnic na 
statku v Dolní Lhotě na Klatovsku již v roce 
2000. „V devadesátých letech farmy těžko 
prosperovaly, protože velké mlékárny zadr-
žovaly platby běžně i několik měsíců. Kdyby-
chom se nerozhodli pořídit 
si malou mlékárnu a tím 
si alespoň částečně zajistit 
příjmy, asi by farma neměla 
šanci přežít,“ vysvětluje 
Jaroslava Martínková. 
Výrobky z minimlékáren 
mají několik výhod. Far-
máři si zpracovávají vlast-
ní mléko sami, výrobky 
z něj bývají čerstvé, mívají 
vyšší nutriční hodnotu 
a jejich převoz méně za-
těžuje životní prostředí. 
A právě kvalita a tradice 
jsou hlavní hodnoty napří-
klad v mlékárně JOMA. 
„Využíváme výhradně kvalit-
ní mléko od našich krav. Naše výrobky neobsa-
hují žádné konzervanty, éčka ani dochucovadla, 
proto skvěle chutnají. Vážíme si všech stálých 
zákazníků i těch nových, kteří nás objevují,“ 

říká Jaroslava Martínková. A Šumaváček, 
kysané mléko i přírodní sýry z této farmy 
navíc získaly titul Regionální potravina.

Chcete si založit vlastní minimlékárnu?
Požádejte o podporu v dalším kole příjmu 
žádostí Programu rozvoje venkova, kte-
ré se uskuteční v říjnu 2017. Konkrétně 
jde o projekt zaměřený na zpracování 

zemědělských produktů 
(Operace 4.2.1 – Zpra-
cování a uvádění na trh 
zemědělských produktů). 
Více informací k podpoře 
najdete zde.

„Nyní je daleko jednodušší 
začínat s provozem minimlé-
kárny než v době, když jsme 
začínali my. Byli jsme jedni 
z prvních a trvalo chvíli, než 
si naše výrobky našly své 
zákazníky. V zahraničí takto 
fungovaly farmy běžně už 
léta, ale u nás se tento trend 
začal rozvíjet až po roce 
2007. Dnes už lidem není 

jedno, co jí, a zajímají se o složení výrobků, což 
by mělo motivovat všechny výrobce k výrobě 
co nejkvalitnějších produktů, aby v konkurenci 
uspěli,“ dodává Jaroslava Martínková.

http://www.eagri.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-hmotneho-majetku/x4-2-1-zpracovani-a-uvadeni-na-trh/
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VÝBĚR ZPRÁV

HLAVNÍ ZPRÁVY MĚSÍCE: 
MRAZY OPĚT ŠKODILY 
A O CHMEL JE ZÁJEM
Letošní jarní mrazy poškodily úrodu vína, ovoce a zeleniny. Čeští chmelaři loni 
vyvezli 3 818 tun chmele. Brazilské maso nesmí na český trh bez kontroly. Čeští 
vědci přečetli genom ječmene. Budějovický Budvar má nového šéfa. Tady jsou zprávy 
za poslední měsíc.

NEVÝHODNÉ 
POSTAVENÍ 
EVROPSKÝCH 
VÝVOZCŮ…
Podmínky pro vývoz a dovoz mezi Evrop-
skou unií a třetími zeměmi nejsou vyvážené. 
Třetí země kladou evropským vývozcům 
řadu nových administrativních překážek, kte-
ré jim znesnadňují vývoz, sami přitom do EU 
vozí zboží za výrazně jednodušších podmí-
nek. Do Číny chce například vyvážet hovězí 
maso 8 tuzemských potravinářských podniků, 
o vývoz vepřového má zájem 7 firem. Na 
jednodušším vývozu vepřového masa se 
přitom česká strana s čínskou dohodla už 
loni v květnu. Protekcionistické tendence se 
začínají projevovat i u vyspělých partnerů. 
Jde zejména o USA, kdy nová administrativa 
prezidenta Donalda Trumpa vystupuje proti 
dalšímu uvolňování pravidel mezinárodního 
obchodu. V nejbližších dnech se proto obrá-
tíme na komisaře Phila Hogana či komisařku 
Cecilii Malströmovou s návrhem, aby EU 
hledala nástroje, jak těmto praktikám čelit. 

NEJVÍCE PIVA 
V HISTORII
Výstav českých pivovarů se loni zvýšil 
o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milio-
nu hektolitrů piva. Z toho se v ČR vypilo 
16,2 milionu hektolitrů, což je o 200 tisíc 
hektolitrů zlatavého moku více než v roce 
2015. Je to především díky rostoucímu počtu 
obyvatel Česka a pozitivnímu vývoji cestovní-
ho ruchu. Češi se stále drží v čele světového 
žebříčku konzumace piva, v roce 2016 se 
vypilo 143 litrů piva na osobu. 

ÚSPĚCH ČESKÝCH 
VĚDCŮ: PŘEČETLI 
GENOM JEČMENE
Pět miliard písmen má genom ječmene, to 
je o polovinu více než u člověka. Na této 

dědičné informaci pracoval mezinárodní tým 
vědců, ve kterém jsou i odborníci z Ústavu 
experimentální botaniky Akademie věd ČR. 
Přečtení genomu pomůže urychlit šlechtění 
lepších a odolnějších odrůd.

JARNÍ MRAZY OVLIVNÍ 
LETOŠNÍ ÚRODU
Pěstitelé ovoce, zeleniny a révy vinné začali 
sčítat ztráty, které způsobily dubnové a květ-
nové mrazy. Vinaři škody vyčíslili na téměř 
1,2 miliardy korun, ovocnáři na 474 milionů 
korun. Zemědělci však mohou počítat 
s naší finanční podporou. O míře případné 
náhrady, jakmile bude stanovena, budeme 
informovat.

ZAHRÁDKÁŘŮ V ČR 
STÁLE UBÝVÁ
Zahrádkářský svaz letos slaví 60 let od 
založení, počet členů však dlouhodobě ubývá. 
Celkem svaz sdružuje přibližně 2 600 základ-
ních organizací a 17 specializovaných organi-
zací. Nyní má asi 140 tisíc členů, před pádem 
komunistického režimu však svaz měl i přes 
400 tisíc členů. 

PLOCHA CHMELNIC 
ROSTE
Už čtvrtý rok po sobě se v Česku rozšiřují 
plochy chmelnic. Ty letos zaberou 4 945 hek-
tarů, ke konci dubna je to meziročně 
o 3,5 procenta více. Nejvíce se zvýšila plocha 
u naší tradiční odrůdy Žatecký poloraný 
červeňák, a to o 131 hektarů na současných 
4 321 hektarů.

PŘÍSNÉ KONTROLY 
MASA Z BRAZÍLIE
Od začátku května platí po celém Česku 
mimořádné veterinární opatření kvůli masu 
z Brazílie. Kontroloři odhalili další tuny masa 
obsahujícího salmonelu. Proto je možné 
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všechny zásilky masa z Brazílie uvádět na 
český trh až po jejich vyšetření na přítomnost 
salmonely. Příchod všech zásilek brazilských 
potravin živočišného původu navíc musí pří-
jemci zboží hlásit SVS. Za porušení nařízení 
hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

NOVÝ ŠÉF BUDVARU
Budějovický Budvar má nového ředitele. 
Stal se jím Petr Dvořák, který v minulosti 
pracoval jako ředitel marketingu v Pivovarech 
Staropramen nebo jako mezinárodní ředitel 
značky Pilsner Urquell. Předchozí ředitel 
Budějovického Budvaru Jiří Boček, který ve 
funkci působil 25 let, rezignoval ze zdravot-
ních důvodů koncem minulého roku.

ZPOPLATNĚNÍ 
PLASTOVÝCH TAŠEK 
Od příštího roku lidé nedostanou v obcho-
dech zadarmo plastové tašky. Bezplatné 
zůstanou jen tenké sáčky, například na pečivo 
nebo masné výrobky. Změnu přináší novela 
o obalech, kterou na začátku května pode-
psal prezident Miloš Zeman.

ČEŠI HRAJÍ PRIM VE 
VÝVOZU CHMELE
Chmel je důležitou položkou agrárního 
zahraničního obchodu ČR. Dlouhodobě 
se obchod s touto komoditou pohybuje ve 
výrazně kladné bilanci. Vývoz chmele loni 
meziročně vzrostl o 150 tun na 3 818 tun. 
Zvýšila se také hodnota exportu, a to téměř 
na miliardu korun. Rok předtím to bylo 877 
milionů korun. Nejvíc chmele mířilo do Ně-
mecka, na druhém místě byla Čína. 

MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ PRO 
ZEMĚDĚLCE
Chceme, aby se administrativa, kterou musí 
zemědělci a potravináři vykazovat, snížila po 

roce 2020 o 40 procent. Ministr zemědělství 
Marian Jurečka o to požádal eurokomisaře pro 
zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana.

BUDVARKA DO 
KAŽDÉHO KRAJSKÉHO 
MĚSTA
Národní podnik Budějovický Budvar otevřel 
v pivovarském areálu v Českých Budějovicích 
novou pivnici Budvarka. Do dvou let bude síť 
těchto restaurací ve všech krajských měs-
tech. Hosté najdou v každé nové restauraci 
dokonale ošetřené čepované pivo, českou 
gastronomii, profesionální a kvalitní servis 
a nadčasové prostředí moderní a zároveň 
tradiční pivnice.

MLÉČNÝ SEKTOR SE 
ODRÁŽÍ ODE DNA
Po krizi v letech 2015 a 2016 se situace 
v mléčném sektoru pomalu stabilizuje. V ČR 
se podařilo udržet stavy dojnic, rostla jejich 
užitkovost a také celkové stavy skotu. Napo-
mohly tomu naše systematické kroky. Loni 
jsme nad rámec běžných opatření v živočiš-
né výrobě zajistili pro zemědělce více než 
3,6 miliardy korun.
Výroba syrového kravského mléka v ČR 
v roce 2016 dosáhla objemu 2 984,2 milionu 
litrů, což v meziročním porovnání představuje 
nárůst o 1,3 procenta. Mlékárny na našem 
území nakoupily ke zpracování 2 458,6 milionu 
litrů mléka, tj. meziročně o 1 procento více. 
Zvýšila se i užitkovost dojnic z 8 001 litrů (rok 
2015) na 8 061 litrů (rok 2016) na jeden kus.
Loni meziročně narostly početní stavy 
krav celkem o 3 745 kusů na 583 747 kusů.  
Rostlinná produkce vzrostla o 3,5 procenta 
a dosáhla 77,3 miliardy korun. Živočišná pro-
dukce se nepatrně snížila, vzhledem k pokle-
su cen zejména mléka, drůbeže a vajec, a to 
o 0,2 procenta na 46,3 miliardy korun.

PODPORA BIOPALIV LONI KLESLA
Jak je vidět z tabulky níže, v roce 2016 dramatickým způsobem poklesla celková poskyt-
nutá podpora, a tím i spotřeba vysokoprocentních biopaliv v dopravě. Je to dáno pře-
devším dlouhodobě nízkou cenou fosilních paliv a současně i vyšším daňovým zatížením 
těchto vysokoprocentních biopaliv od roku 2016.

  2012 2013 2014 2015 2016

Líh v Etanolu 
E85 (Kč)

194 441 012 277 637 918 290 930 013 150 808 249 37 099 646

Směsná 
motorová 

nafta B30 (Kč)
504 231 650 477 683 985 605 754 362 519 941 190 169 782

Čisté FAME 
B100 (Kč)

691 357 497 779 196 032 1 315 033 998 1 331 825 417 1 236 193

Celkem (Kč) 1 390 030 159 1 534 517 935 2 211 718 373 2 002 574 856 38 505 620

Zdroj: Celní správa ČR
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AKCE

ZAPOJTE SE 
DO ZÁCHRANY 
SRNČAT
Doba senosečí je tu. Od května do začátku července vyrážejí zemědělci posekat louky. 
Ty však poskytují úkryt mláďatům – srnčatům, zajíčkům, drobným savcům, koroptvičkám 
a dalším, která nestihnou před sekačkou utéct. Mnoho zvířat se dá přitom zachránit 
jednoduše a levně. Pomáhá v tom i web a mobilní aplikace Senoseč.

Program je určený pro zemědělce, myslivce, ale i veřejnost. Zemědělci mohou pomocí 
chytrého telefonu zadávat místo a čas seče, zaregistrovaný myslivec v dané oblasti pak 
může založit akci, na kterou se mohou přihlásit dobrovolníci.

1

dobrovolník
Chcete-li se jako dobrovolníci zapojit do záchrany zvířat a zvěře 
při sečích, vždy se nejprve registrujte na portálu senosec.czu.cz 
či v mobilní aplikaci (pro Android a Windows Mobile). Samotné 
vyhánění zvířat však může být provedeno pouze v případě, že je 

dohodnuto a odsouhlaseno uživatelem honitby, tedy místními myslivci. 
Nikdy se do záchrany zvířat nepouštějte sami, jelikož byste se mohli 

dopustit nezákonného jednání – pytláctví! Riziko konfliktu se zákonem 
o myslivosti se týká i případu, kdy máte s sebou psa. Mějte ho proto 
vždy na vodítku, aby zvířata nepronásledoval a případně jim neublížil.

2

zemědělec
Jste-li majitelem nebo nájemcem zemědělského pozemku, na kterém 

jsou louky, jeteliny či vojtěšky, využijte možnosti registrovat se na webu. 
Ze zákona máte totiž povinnost, pokud hospodaříte  na honebních 

pozemcích, informovat uživatele honitby (myslivce) nejen o plánované 
seči, ale i o zemědělských pracích v noci a použití chemický přípravků 

na ochranu rostlin, a to s takovým předstihem, aby mohli učinit 
opatření k záchraně zvěře.

3

myslivec
Uživatel honitby – myslivec se aktivně účastní záchrany zvěře. 

Registrujte se na webovém portálu, spolupracujte se zemědělci 
a dobrovolníky tak, aby bylo zachráněno co nejvíce živočichů 

včetně zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče zemědělcem je 
povinností myslivců zajistit potřebná opatření pro záchranu zvěře.

Registrovat se jako:

http://www.eagri.cz
http://senosec.czu.cz
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.czu.senosec&hl=cs
https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/senosec/9nblggh6htdc
http://senosec.czu.cz
http://senosec.czu.cz

