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Pozvánka do stánku KIS 
 

Srdečně jste zváni do stánku Krajských informačních středisek 

na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, kde v pavilonu „T“ dne 

26.8.2016 má službu Krajské informační středisko 

Středočeského kraje. 

Gabriela Jeníčková 
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3. kolo PRV 

Obecná část pravidel: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%

2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni

%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470037933345.pdf 

Specifická část pravidel: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%

2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni

%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf 

 

Zdroj: MZe 

 

Reakce na článek „Na ministerstvu 

zemědělství utratili přes miliardu a neví na 

co“ 

 

Na internetu byl zveřejněn článek o krajských informačních střediscích a konkrétně o KIS 

Středočeského kraje. Dovoluji si reagovat na část článku, který se mne týká. 

Článek: „Nedostatky odhalili kontroloři i u národních dotací. Z nich MZe financuje například krajská 

informační střediska, která mají bezplatně poskytovat informace o zemědělství a rozvoji venkova. 

V praxi se jedná obvykle o pronajatou kancelář, kde pracovník poskytuje konzultace, a to například 

i pomocí e-mailů či SMS zpráv. Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v kontrolovaném 

období mizivé.“  

„Krajské informační středisko Středočeského kraje poskytlo od roku 2010 do roku 2012 jen 35 

osobních konzultací. Další konzultace poskytlo například pomocí 92 e-mailů a 59 telefonních hovorů. 

Cena jedné konzultace v roce 2010 vycházela na 11 tisíc korun, v letech 2011 a 2012 pak na 4500 

korun. Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 milióny korun. 

Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce.“ 

Celá zpráva zde: https://www.novinky.cz/domaci/410716-na-ministerstvu-zemedelstvi-utratili-pres-

miliardu-a-nevi-za-co.html 

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

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470037933345.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470037933345.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470037933345.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1470038007643.pdf
https://www.novinky.cz/domaci/410716-na-ministerstvu-zemedelstvi-utratili-pres-miliardu-a-nevi-za-co.html
https://www.novinky.cz/domaci/410716-na-ministerstvu-zemedelstvi-utratili-pres-miliardu-a-nevi-za-co.html
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Reakce na hodnocení činnosti Krajského informačního střediska 

Středočeského kraje NKÚ 

Informační středisko poskytuje informace mnoha formami osobní, telefonické, mailové, 

webové, pořádá také semináře, například k dotacím, nitrátové směrnici, regionální 

problematice, Programu rozvoje venkova, pořádá propagační akce atd.   

Pro poslední období je to možné doložit konkrétními aktivitami. V roce 2015 bylo pořádáno ve 

středních Čechách 10 seminářů na téma Dotace, kde bylo proškoleno 1956 žadatelů, v roce 

2016 bylo na toto téma pořádáno také 10 seminářů, kde by proškoleno 1410 žadatelů, s důrazem 

na to, aby semináře byly v každém okrese. Seminář k 1. kolu Programu rozvoje venkova se 

v roce 2015 konal na 2 místech Středočeského kraje a potřebné informace získalo 123 

potencionální žadatelů 1. kola PRV.  2. kolo Programu rozvoje venkova bylo pořádáno ve 3 

etapách dle opatření a semináře navštívilo 124 účastníků. Další semináře byly pořádány na téma 

Směrnice rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice), které se uskutečnily na 4 místech 

Středočeského kraje (celkem 212 účastníků) a v roce 2016 se semináře k nitrátové směrnice 

účastnilo 361 zájemců. V souvislosti s vyhlášením CHKO Brdy byl pořádán informační 

seminář pro širokou veřejnost, kterého se účastnilo 50 lidí. Je nutné připomenout, že tyto 

semináře jsou bez vložného a jsou přístupné všem, kdo má o informace zájem. 

Jsou vytvářeny tzv. Informační magazíny, které přehledně informují zemědělce, potravináře, 

místní akční skupiny, zastupitele a další, o novinkách, dotacích, seminářích, nařízeních, 

zákonech apod. Magazíny jsou posílány elektronicky do mailových schránek členů KIS, 

kterých je skoro 900. Všechny magazíny jsou zveřejněny na webových stránkách www.kis-

stredocesky.cz, kde je možné zkontrolovat mé tvrzení. Členem KIS se může stát kdokoliv, kdo 

vyplní přihlášku. Členství je zdarma. 

Informační podpora dobré praxe, zemědělství, potravinářství pro širokou veřejnost jsme 

spoluorganizovali v roce 2015 na Farmářském a řemeslném trhu v Rožmitále p.Tř., kde se 

široká veřejnost mohla blíže seznámit se zemědělstvím, prostřednictvím projektu 

Zemědělského svazu Zemědělství žije. Byly zde propagovány regionální produkty, včetně 

vítězných produktů v soutěži Středočeská Regionální potravina, k prohlédnutí byla zemědělská 

technika starší i nová od místních farmářů. Na podzim letošního roku se bude akce pro velký 

úspěch konat také.  

KIS pořádá dny otevřených dveří pro děti ze škol (základní i střední). V letošním roce se konala 

beseda se žáky základní školy na téma zemědělství s následným poznáváním hospodářských 

zvířat, zemědělských plodin, potravinového řetězce atd. Zábavnou formou se snažíme dětem 

zemědělství přiblížit.  

Každoročně se podílíme na organizaci stánku krajských informačních středisek na Zemi 

živitelce.  

Nedílnou součástí činnosti Informačního střediska je od roku 2010 pořádání soutěže 

Středočeská Regionální potravina. Jako koordinátor ve spolupráci s Regionální agrární 

komorou máme na starosti vyhlášení výzvy ve Středočeském kraji, organizaci hodnotitelské 

komise, zajištění propagace vítězných potravin jak v tisku, tak na 15 ochutnávkách, zajištění 

propagačního stánku na výstavišti v Lysé nad Labem při podzimním Zemědělci. Propagovat 

vítězné potraviny jsme byli i na akci MZe Poznej svého farmáře. 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.kis-stredocesky.cz/
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Činnost Krajského informačního střediska je pestrá, ale i náročná. Velké pozitivum je třeba 

hledat v tom, že KISy po celé České republice jsou jedinými poskytovateli informací, kteří své 

služby poskytují zdarma a nediskriminačně. Podle vyjádření NKÚ jsou tato střediska 

nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, již existující instituce. Zajímalo by mne, jaké již 

existující instituce budou poskytovat informační servis, vzdělávání pro širokou veřejnost (nejen 

svým členům), a to bezúplatně. KISy nejsou nově vzniklá střediska, fungují zde již od roku 

2005 a veškerou poradenskou činnost, jak bylo uvedeno výše, provádí bezúplatně. 

NKÚ uvedlo, že KISy stály 45 milionů za posledních 8 let. Pokud tuto částku vydělím 8lety a 

ještě 13ti informačními středisky v ČR, vyjde mi částka 432.692,- Kč 1kraj/1rok. Z této částky 

se financují zaměstnanci, nájem a vybavení kanceláře, telefon, internet, některé semináře, 

propagační akce, propagační předměty atd.  

Zpráva tvrdí, že MZe utratilo peníze, a že neví za co. S tím zásadně nesouhlasím. Kontrola měla 

k dispozici údaje o činnosti od výběru subjektů, které zajišťují provoz KIS až po činnost, kterou 

každoročně vykonávají. Činnost KIS se řídí každoročním metodickým plánem, vypracovaným 

Ministerstvem zemědělství (tzv. Metodika). Každé krajské pracoviště je povinné zpracovat 

Plán činnosti a Rozpočet pro daný rok. Za první pololetí se předkládá na MZe tzv. "Dílčí 

hodnotící zpráva" a na konci roku "Závěrečná hodnotící zpráva". V těchto zprávách je popsána 

podrobně činnost KIS za uplynulé období a detailně rozepsán rozpočet (čísla faktur nebo 

dokladů, popis nákladové položky a částka). Na základě detailně rozpracovaného rozpočtu 

přijdou peníze: za 1.pol (únor – červen) přichází peníze koncem srpna či začátkem září. Za 2. 

pol (červenec – listopad) přichází peníze v prosinci. Prosinec není nákladově uznatelným 

měsícem.  

Přehled činnosti KIS Středočeského kraje od roku 2010 do roku 2014 

ROK 2010  

www sledovanost – 2.167.643 náhledů, 333 článků 

veřejné konzultace – 278 účastníků 

písemné informace – 937 

emailových informací – 26.778 

telefonické informace – 384 

CELKEM  - 2.196.020 

V roce 2010 jsme obdrželi dotaci 409.999,34Kč/poskytnuté konzultace 2.196.020. Cena jedné konzultace 0,187Kč. 

ROK 2011 

www sledovanost – 2.416.311 náhledů, 666 článků 

veřejné konzultace – 280 

písemné informace – 37.950 

emailových informací – 84.058 

telefonické informace – 374 

CELKEM   -  2.538.973 

V roce 2011 jsme obdrželi dotaci 399.997,97Kč/poskytnuté konzultace 2.538.973. Cena jedné konzultace 0,158Kč. 
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ROK 2012 

www sledovanost – 1.680.377 náhledů, 527 článků 

veřejné konzultace – 843  

písemné informace – 900 

emailových informací – 21.181 

telefonické informace – 235 

CELKEM    -   1.703.536 

V roce 2012 jsme obdrželi dotaci 280.000Kč/poskytnuté konzultace 1.703.536. Cena jedné konzultace 0,164Kč. 

 

ROK 2013 

www sledovanost – 984.363 náhledů, 387 článků 

veřejné konzultace – 254 

písemné informace – 43.100 

emailových informací – 15.880 

telefonické informace – 120 

CELKEM    -   1.043.717 

V roce 2013 jsme obdrželi dotaci 499.999,92Kč/poskytnuté konzultace 984.363. Cena jedné konzultace 0,5Kč. 

 

ROK 2014 

www sledovanost – 1.438.123 náhledů, 497 článků 

veřejné konzultace – 574 

zaslaných písemných informací – 43.500 

emailových informací – 42.225 

telefonické informace – 118 

CELKEM   -   1.524.540 

V roce 2014 jsme obdrželi dotaci 499.999,19Kč/poskytnuté konzultace 1.438.123. Cena jedné konzultace 0,348Kč. 

www sledovanost byla čerpána ze statistiky webové stránky dne 5.8.2016. 

Celkem od roku 2010 do 2014 poskytlo Krajské informační středisko Středočeského kraje všem 

cílovým skupinám a nediskriminačně 9.006.786 informací. Od roku 2010 do roku 2014 získalo 

KIS Středočeského kraje od Mze ČR příspěvek na činnost částku ve výši 2.089.996Kč. Cena jedné 

informace byla cca 0,23 Kč na jednoho příjemce. Domníváme se, že levnější a efektivnější systém 

informačních center neexistuje. 

Ing. Gabriela Jeníčková,  

ředitelka Krajského informačního střediska Středočeského kraje, o.p.s. 

 

 

http://www.sledovanost/
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Krajská informační střediska nejsou 

zbytečná, i když to tvrdí NKÚ 

Agrární komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení NKÚ, že Krajská informační 

střediska (KIS) jsou zbytečnou institucí a jejich činnost není pro zemědělce v krajích 

žádným přínosem. Opak je pravdou, jen za poslední rok zorganizovaly KIS v jednotlivých 

krajích například několik desítek seminářů o dotacích v zemědělství, kterého se 

zúčastnily tisícovky zemědělců – žadatelů o dotace v celé republice. 

Informace, které z nálezu NKÚ zazněly, jsou vytržené z kontextu a neposkytují reálný obraz 

aktivit jednotlivých KIS, jejichž činnost je široká a proaktivní směrem k odborné i široké 

veřejnosti. K těmto činnostem patří mimo jiné i další desítky seminářů na aktuální témata, 

opatřeními Programu rozvoje venkova počínaje, přes nitrátové směrnice až po informační 

semináře o dalších aktuálních legislativních předpisech, jako je například zákon o potravinách 

či jednotlivé oborové vyhlášky. 

V každém kraji jsou pak zpracovávány pravidelně Informační magazíny, které přehledně a 

uceleně informují zemědělce, potravináře, místní akční skupiny, zastupitele a další zájemce, o 

novinkách, dotacích, seminářích, nařízeních, zákonech apod. Tedy informace, které se 

samozřejmě dají získat i z jiných zdrojů, ale rozhodně s daleko větší námahou a obrovskou 

časovou náročností. Tento informační servis je zpravidla distribuován elektronicky do 

mailových schránek všem členům KIS a je zveřejňován i na příslušných webových stránkách 

každého krajského střediska. Kdokoliv, kdo chce být takto pravidelně a komplexně informován 

o tom, co se děje v zemědělství a potravinářství se může samozřejmě stát členem KIS. Stačí jen 

vyplnit přihlášku a členství je zdarma. Nejde tedy o službu pro vybrané jedince, ale pro všechny, 

kdo se o tuto problematiku zajímají. 

Krajská informační střediska se ale nesoustředí jen na zemědělskou a podnikatelskou veřejnost, 

ale cílí i na veřejnost širší. Mnohé KIS pořádají dny otevřených dveří pro děti ze základních a 

středních škol, organizují besedy se žáky, studenty a širokou veřejností na téma zemědělství s 

poznáváním hospodářských zvířat, zemědělských plodin, fungováním potravinového řetězce 

atd. Veřejnost tak má díky činnosti KIS možnost seznámit se daleko více se zemědělstvím a 

zpracováním zemědělské produkce. A to je zvláště v dnešní době, kdy bojujeme o potravinovou 

soběstačnost ČR i o radikální snížení naší závislosti na dovozech potravin, velmi důležitá 

činnost. 

V této souvislosti je tedy potřeba zdůraznit, že KIS, které vznikly již roce 2005 v každém kraji 

České republiky, jsou prakticky jedinými poskytovateli informací, kteří své služby poskytují 

zdarma a nediskriminačně, tedy všem zemědělcům bez ohledu na jejich „příslušnost“ k té či 

oné nevládní organizaci. Ovšem, podle vyjádření NKÚ jsou tato střediska nepotřebná a jejich 

funkci by měly plnit jiné, již existující instituce. Zajímalo by nás ovšem, jaké, již existující 

instituce budou poskytovat informační servis a vzdělávání pro širokou veřejnost (nejen svým 

členům), a to výhradně bezúplatně.  

Ani MZe, ani SZIF nemá na organizování takovýchto akcí ani kapacity ani personální zajištění, 

a je tedy více než logické, že se těchto akcí ujme instituce, která má největší znalost regionu a 

zemědělců v něm – Krajské informační středisko. Jakákoliv jiná cesta, jak dostat aktuální a 
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potřebné informace k zemědělcům, by byla přinejmenším mnohem složitější a nepochybně také 

podstatně dražší. 

Ostatně, podíváme-li se právě na peníze, pak NKÚ ve své zprávě uvedlo, že Krajská informační 

střediska stála za období 2007 – 2014, tedy za posledních 8 let, více než 45 milionů korun. 

Pokud ovšem tuto částku vydělíme 8 lety, vyjde nám suma 5,6 milionů korun na rok. A pokud 

tuto částku dále vydělíme 13, což je počet Krajských informačních středisek v ČR, vyjde nám 

výsledek 432.692 Kč. A z toho necelého půl milionu financuje každé jednotlivé informační 

středisko zaměstnance, nájem a vybavení kanceláře, telefon, organizaci seminářů, propagační 

akce apod. Obáváme se, že mnohým, NKÚ zmíněným, jiným institucím, by taková částka 

stačila s bídou na měsíční provoz. 

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace  
tel.: 296 411 184, 602 704 859 
e- mail: vecerova@foodnet.cz 

 

 

Nelze souhlasit s hodnocením KIS 
 

Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (dále jen NKÚ) z 1.8.2016 mimo jiné hodnotí 

existenci a činnost  Krajských informačních středisek  (KIS), cituji:  

"V praxi se jedná obvykle o pronajatou kancelář, kde pracovník poskytuje konzultace, a to 

například i pomocí e-mailů či SMS zpráv. Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v 

kontrolovaném období mizivé. Krajské informační středisko Středočeského kraje poskytlo od 

roku 2010 do roku 2012 jen 35 osobních konzultací. Další konzultace poskytlo například 

pomocí 92 e-mailů a 59 telefonních hovorů. Cena jedné konzultace v roce 2010 vycházela na 

11 000 korun, v letech 2011 a 2012 pak na 4 500 korun" konec citace.  

Je absurdní, že natolik významná instituce, jakou NKÚ je, dokáže a je vůbec schopna veřejnost 

takto informovat. Vybrat zlomek z mnoha činností tohoto střediska, na tento zlomek přiřadit 

celý rozpočet a vyděsit veřejnost není z mého pohledu ani profesionální, ani seriózní. Jaká byla 

ve sledovaném období celková činnost kontrolovaného střediska, k tomu se vyjadřovala její 

ředitelka Gabriela Jeníčková. Nechce se věřit, že o tomto nebyla kontrola informována. Víc by 

se chtělo věřit tomu, že si nepřála takové informace přijmout.  

 

V kontrolním závěru z kontrolní akce zveřejněném na stránkách NKÚ pod číslem 15/09 se v 

případě hodnocení kontroly KIS uvádí mj.: 

 

 MZe nezdůvodnilo potřebnost podpory krajských informačních středisek (dále též „KIS“) 

 NKÚ je toho názoru, že úkoly, které vykonávají KIS, mohou plnohodnotně zastat ostatní 

poradenské instituce resortu MZe. 

 Krajská informační střediska vznikla v roce 2005. Cílem těchto středisek je bezplatné 

poskytování informací se zaměřením na zemědělství a rozvoj venkova. Za tímto účelem 

mailto:vecerova@foodnet.cz
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střediska využívají různé druhy komunikace: e-mail, krátké textové zprávy, internet, 

informační letáky, telefon, osobní konzultace. 

 Počet poskytnutých osobních konzultací (maximálně do dvaceti za rok) svědčí o 

nepotřebnosti kontaktního místa KIS v regionu.  

Kontrolní závěr je sice v souladu s tiskovou zprávou, avšak nikoliv se skutečností. Kontrola 

měla nepochybně možnost zajistit relevantní údaje o činnosti od výběru subjektů, které zajišťují 

provoz KIS až po činnost, kterou každoročně vykonávají. Výběr subjektů zajišťující činnost 

střediska KIS probíhal na základě předložených projektů. Činnost se řídí každoročním 

metodickým plánem, vypracovaným Ministerstvem zemědělství (tzv. Metodika). Každé 

pracoviště je povinné zpracovat "Plán činnosti" pro daný rok a podrobný rozpočet. Za první 

pololetí předkládá na MZe tzv. "Dílčí hodnotící zprávu" a na konci roku "Závěrečnou zprávu". 

V těchto není nic pouze formálně uvedené, ale naopak musí být detailně rozepsané a 

vyargumentované včetně rozpočtu. Kontrola činnosti je významně snadná i bez těchto zpráv. 

Každé pracoviště KIS musí zajišťovat provoz webových stránek na kterých se prezentují 

veškeré akce a činnosti, které v daném kraji probíhají. Je tomu tak i v Libereckém kraji a zcela 

záměrně nevyjmenovávám veškeré akce a činnosti, které pracoviště KIS zajišťuje, neboť právě 

z těchto stránek to je patrné.   

Toto vše zmiňuji jenom proto, že tyto dokumenty jsou k dispozici jednak na MZe a jednak na 

každém ze třinácti pracovišť. Pokud nebyl záměr, či přání někoho, hodnocením poškodit KIS 

jak z kontrolního závěru vyplývá, pak je na místě otázka, proč se tyto informace ve zprávě 

neobjevují. 

V Libereckém kraji by nebylo schopné pracoviště KIS zajistit veškerou jím prováděnou činnost 

bez dalších finančních prostředků nad rámec dotací přiznaných MZe. Stejně tak tomu je i v 

ostatních krajích. Přesunout činnost KIS na jiné státní instituce, jak se ve zprávě navrhuje, by 

přineslo zrušení významné části obsahové náplně těchto dnes existujících pracovišť nebo zcela 

určitě ke zvýšení nákladů na tuto činnost.  

Zpráva NKÚ tak pro mě zůstává jako vysoce neobjektivní a nesprávné hodnocení, které je pro 

mě zarážející s ohledem na význam této instituce. Pokud je obecně ve zprávě kritizováno 

Ministerstvo zemědělství že: 

 nestanovilo žádnou konkrétní cílovou skupinu, na kterou by se chtělo zaměřit 

 neověřovalo kvalitu vzdělávacích aktivit 

 neověřovalo přiměřenost způsobilých výdajů 

 v Zásadách NNO ani v rozhodnutích o poskytnutí dotace nenastavilo limity výdajů 

 neexistuje kvalitní a funkční vyhodnocování naplnění účelu a přínosu těchto dotací 

pak v případě KIS tato kritika není na místě.  

 

Existence KIS v jednotlivých krajích jsou jednoznačně přínosem. Aniž bych chtěl snižovat 

vážnost NKÚ, agrární veřejnost by měla být tou, která bude rozhodovat o účelnosti existence 

KIS. Věřím, že takto na celou věc bude nahlížet i Ministerstvo zemědělství a dokáže potřebu a 

účelnost obhájit.  

 

Robert Erlebach, předseda sdružení APIC LK  a Regionální agrární rady Libereckého kraje 
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Plnit plán kontrol 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na 

vzdělávání a poradenství, a došel k závěru, že spíše špatně. Ministerstvo zemědělství podle něj 

nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout, přistupovalo k rozdělování peněz formálně 

a zpětně neověřilo, zda byly vynaloženy účelně. Zdá se však, že podobným způsobem 

postupovali při zmíněné kontrole i samotní kontroloři. Zvlášť výtka o formálním přístupu 

ministerstva je pozoruhodná.  

Kontrolní úřad například tvrdí, že nestačí hodnotit projekty a vzdělávací akce jen podle toho, 

kolik lidí je navštívilo. Jeho pracovníci však právě o to opírají svoje závěry, když argumentují 

přepočtem nákladů vynaložených na jednoho účastníka té které akce a podle toho hodnotí její 

úspěšnost. Kontroloři také zdůrazňují, cituji, že je důležité si ověřit, jestli podpořená akce k 

něčemu byla, tedy například udělat průzkum nabytých znalostí, nebo zjistit, jak účastníci 

úroveň akce hodnotili. Jen takový přístup může podle úřadu zajistit, aby veřejné prostředky 

byly využity cíleně a smysluplně. Ministerstvo by tedy mělo stanovit „jasné, měřitelné a 

konkrétní cíle, aby byl zřejmý účel vynakládání peněžních prostředků“, píše se v kontrolní 

zprávě. Možná úředníci kontrolního úřadu vědí, jak jasně a měřitelně zjistit, co uvízlo v hlavě 

dítěti, jehož účast na akci vyšla na třicet korun, a co si pamatuje dítě, za jehož dvoudenní pobyt 

stát zaplatil čtrnáct set korun. Možná také umí jasně a měřitelně zhodnotit, jak konkrétní akce 

ovlivnila pohled veřejnosti na odvětví nebo zájem o studium zemědělských oborů. Bohužel ve 

svých závěrečných doporučeních to nezmínili. Ministerstvo má samozřejmě vědět, na co a proč 

vydává peníze daňových poplatníků. V tomto konkrétním případě však pochybuji, že jsou 

kontroloři schopni účelnost těchto výdajů kvalifikovaně posoudit. Jejich závěrečná zpráva tedy 

svědčí spíš jen o tom, že si může úřad ve svém plánu kontrol odškrtnout další položku. 

Zdroj: Oldřich Přibík, Zemědělec 

 

PGRLF 

 

Formuláře žádostí k Investičním a Provozním úvěrům se budou měnit. Až budou schváleny, 

budou uveřejněny na webových stránkách www.pgrlf.cz. 

Ing. Monika Novotná, SZIF 

 

http://www.pgrlf.cz/
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Ve vepřovém z Lidlu dovezeném z Polska 

byly bakterie salmonely 
16. 8. 2016 | iDNES.cz  

V půlkilogramovém balení vepřového mletého masa prodávaného v Lidlu zjistila Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přítomnost bakterií rodu Salmonella. Jde o 

šarži od polského výrobce, která měla datum použitelnosti do 4. srpna. 

Řada lidí si však uchovává doma maso mražené i po tomto datu, proto SZPI varuje před 

případnou konzumací, uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. 

Výrobce Zaklady Miesne Henryk Kania z Mokrska dodal do Lidlu 2 376 balení, tedy více než 

tunu vepřového v dané šarži. Nyní se již v tržní síti vzhledem k datu trvanlivosti nenachází. 

„Případné zmražení nemá na kontaminaci prakticky žádný vliv,“ uvedl Kopřiva. 

Požití kontaminovaného masa však automaticky neznamená, že u člověka propukne 

salmonelóza. Záleží na odolnosti jedince, na množství bakterie a také na tom, zda bylo maso 

dostatečně tepelně upravené. 

Inspekce zahájí s obchodním řetězcem správní řízení o uložení sankce a bude pokračovat v 

intenzivních kontrolách tohoto druhu výrobků. 

Zdroj: Svět potravin 
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Postup sklizně obilovin a řepky ve 
Středočeském kraji a v  ČR k 22.8. 

 

   celá ČR 

Stav ke dni: 22. 
srpen 2016         

Pšenice ozimá 
Pšenice 

jarní 
Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale 

Obiloviny 
celkem 

Řepka 

          

Celkově ke sklizni 
(ha) 

809 112,00 30 601,00 104 007,00 221 719,00 20 950,00 37 564,00 39 596,00 1 263 549,00 392 990,00 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 

151 042,97 7 164,68 21 580,42 41 402,10 2 506,34 3 570,19 3 747,20 231 013,90 85 776,56 

Podíl sklizených 
ploch (%) 

18,67 23,41 20,75 18,67 11,96 9,50 9,46 18,28 21,83 

Celkově sklizeno (t) 1 038 251,46 40 717,22 133 817,10 234 186,80 13 961,43 12 769,51 17 383,31 1 491 086,84 303 224,36 

Průměrný výnos 
(t/ha) 

6,87 5,68 6,20 5,66 5,57 3,58 4,64 6,45 3,54 

 

Zdroj: MZe a SZIF 

 

Výsledky agrárního zahraničního obchodu 
ČR za první pololetí roku 2016 

15.8.2016 Český statistický úřad zveřejnil 10. srpna první předběžná data o zahraničním 

obchodě za březen 2016. 

Obrat českého AZO se v 1. pololetí roku 2016, v souladu s dlouhodobě rostoucím trendem, 

meziročně zvýšil o 5,0 %, viz tab. 1. Na straně vývozu vzrostla hodnota o 3,8 % (o 3,7 mld. 

Kč), zatímco na straně dovozu byla vyšší o 6,1 % (o 6,5 mld. Kč). Záporná bilance českého 

AZO se tak prohloubila o více než jednu třetinu (o 2,8 mld. Kč) na 11,0 mld. Kč, což je 

vzhledem k předchozím pěti letům přibližně průměrná hodnota. Stupeň krytí dovozu vývozem 

se ve stejné době meziročně snížil o 2,0 p. b. na 90,3 %. Toto zhoršení zapříčinil zejména 
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meziroční vývoj obchodu v 1. čtvrtletí roku, v samotném 2. čtvrtletí se agrární vývoz a dovoz 

meziročně zvýšily stejnou měrou a schodek bilance se navýšil jen mírně (o 2,5 % na 4,3 mld. 

Kč). 

Schodek bilance českého agrárního obchodu s EU 28 se na rozdíl od 1. pololetí roku 2015 ve 

stejném období roku 2016 meziročně skokově navýšil (na 2,7 mld. Kč), zatímco s třetími 

zeměmi se bilanční pasivum mírně snížilo (na 7,4 mld. Kč). V samotném 2. čtvrtletí 2016 však 

došlo mezičtvrtletně (tj. vzhledem k 1. čtvrtletí) ke zřetelnému zlepšení agrárně obchodní 

bilance s Unií i mimo ni, viz graf 1. Jak v případě obchodu s EU 28, tak s třetími zeměmi 

dosahovala hodnota bilance ve 2. čtvrtletí roku 2016 řádově podobné úrovně jako ve 2. čtvrtletí 

roku 2015. V rámci agrárního obchodu s Unií došlo ve 2. čtvrtletí roku 2016 k nezvyklému 

mezičtvrtletnímu poklesu hodnoty na straně dovozu z ní, zatímco na straně vývozu došlo, stejně 

jako v předchozím roce, k nárůstu hodnoty.  

V celkovém českém vývozu zaujímalo v 1. pololetí roku 2016 agrární zboží 5,0 % 

a v celkovém českém dovozu tvořilo 6,5 %, viz tab. 1. Podíl agrárního zboží na obratu 

celkového zahraničního obchodu ČR za posledních šest sledovaných let vzrostl, a to o 0,9 p. b. 

na 6,6 % na jednotném trhu Unie a o 0,5 p. b. na 2,8 % mimo něj. Meziroční nárůst podílu v 1. 

pololetí roku 2016 se však týkal pouze strany dovozu. 

Hlavními exportovanými položkami z ČR byly v první polovině roku 2016 cigarety, pšenice, 

řepkový olej[1], pekařské zboží, káva, přípravky používané k výživě zvířat, čokoláda a ostatní 

kakaové přípravky, potravinové přípravky[2], nezahuštěné mléko a smetana (surové mléko[3] 

z toho tvořilo dvě třetiny), pivo, cukrovinky (bez kakaa), limonády, živý skot, sýry a tvaroh, 

slad, masné přípravky a konzervy, cukr, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich 

bázi), semena řepky, uzenky a salámy, ječmen, řepkové pokrutiny, zahuštěné mléko a smetana 

a živá drůbež. 

Nejvíce importovaným zbožím do ČR byly v první polovině roku 2016 vepřové maso, káva, 

čokoláda a ostatní kakaové přípravky, pekařské zboží, cigarety, sýry a tvaroh, potravinové 

přípravky, přípravky používané k výživě zvířat, řepkový olej, maso a droby drůbeže, limonády, 

banány, víno, citrusové plody, sójové pokrutiny, hovězí maso, lihoviny, výtažky a koncentráty 

z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, rajčata, 

cukrovinky (bez kakaa), konzervované ovoce a ořechy, ryby (čerstvé, chlazené nebo 

zmrazené), venkovní a pokojové rostliny, papriky, omáčky, ochucovadla a hořčice a kukuřice. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn1
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn2
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn3
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V komoditním pohledu byla v meziročním porovnání bilance českého AZO v 1. pololetí roku 

2016 negativně ovlivněna zejména poklesem aktiva v obchodě s řepkovými semeny 

(o 2,4 mld. Kč), jež byl zapříčiněn v převážné míře nižší hodnotou vývozu do Německa, dále 

(v řádově již nižších hodnotách) v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou, s pšenicí[4] 

(rovněž v obou případech vlivem nižší hodnoty vývozu do Německa) a cukrem (v důsledku 

poklesu exportu do řady zemí v čele s Rakouskem a Slovenskem, ale i v roce 2016 nulovým 

vývozem do Egypta). Mimo to se prohloubil schodek bilance v obchodě s bramborami (vyšší 

hodnota dovozu z Německa, ale i Francie) a kukuřicí (patrný byl především pokles hodnoty 

vývozu do Německa a Rakouska[5]). Naproti tomu výrazný meziroční přírůstek hodnoty 

bilančního aktiva zaznamenal v první polovině roku 2016 obchod s cigaretami (o 2,0 mld. Kč). 

Dále stojí za povšimnutí změna aktivní bilance zpátky na zápornou u potravinových přípravků 

a naopak poprvé byla kladná bilance u skupiny pekařských výrobků (zejména zásluhou vyšších 

vývozů sušenek). Netto-dovoz hlavní české importní položky – vepřového masa – se v hodnotě 

meziročně snížil o 10 %, v množstevním vyjádření však stagnoval. 

U řady komodit došlo v 1. pololetí roku 2016 k meziročnímu nárůstu průměrných jednotkových 

cen, u některých však v důsledku vysoké nabídky na trhu vývozní a dovozní ceny výrazně 

poklesly. Týkalo se to zejména mléka, mlékárenských výrobků, masa a některých obilovin (s 

výjimkou kukuřice).   

Dominantním teritoriem, kam ČR vyváží a odkud dováží agrární zboží, je jednotný trh 

Evropské unie. V první polovině roku 2016 činil podíl EU 28 na straně exportu 91,8 % 

a na straně importu 85,3 %[6], což jsou hodnoty nevybočující z rámce předchozích let. 

V členění na jednotlivé země český agrární vývoz směřoval v první čtvrtině roku 2016 

především na Slovensko (23,0 %), do Německa (17,1 %) a Polska (12,5 %), dále do Itálie 

(9,4 %), Rakouska (5,4 %), Maďarska (4,6 %) a Spojeného království (3,6 %). Z třetích zemí 

bylo nejdůležitějším partnerem nadále Rusko (1,3 %) a svou pozici posílilo Turecko (0,8%). 

Český agrární dovoz pocházel ve sledovaném pololetí zejména z Německa (20,2 %) a Polska 

(19,5 %), dále z Nizozemska (7,6 %), Slovenska (6,2 %), Španělska (5,8 %), Itálie (5,5 %), 

Rakouska (3,5 %), Maďarska (3,4 %), Francie (3,2 %). V rámci třetích zemí byly 

nejdůležitějšími dodavateli Čína (1,2 %), Brazílie (1,2 %), Turecko (1,1 %) a Spojené státy 

(0,9%). 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn4
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn5
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn6
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K meziročnímu zhoršení bilance v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2016 zejména 

v českém agrárním obchodu s Německem (o 2,8 mld. Kč) a Polskem (o 1,8 mld. Kč)[7], z nichž 

došlo k nárůstu netto-dovozu, s Francií (v jejímž případě se vyrovnaná bilance[8] posunula do 

záporných čísel o 1,4 mld. Kč), a dále s Rumunskem a Rakouskem (do nichž došlo k poklesu 

netto-vývozu). 

Naopak zlepšení vykázal ve stejné době obchod s Itálií (o 2,1 mld. Kč), Slovenskem (o 1,4 mld. 

Kč), dále Brazílií, Spojeným královstvím a Bulharskem. S výjimkou Brazílie, u níž se snížil 

netto-dovoz,  došlo v případě těchto zemí ke zvýšení netto-vývozu. 

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2011 až 1. pololetí 2016 podle čtvrtletí (mld. Kč) 

 
Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí 

(mimounijní) země. Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, srpen 2016, výpočet ÚZEI 

 Údaje o zahraničním obchodu za červen 2016 zveřejnil Český statistický úřad 8. srpna 2016. 

Data za 1. pololetí 2016 a za rok 2015 jsou předběžná, údaje za předchozí roky jsou již 

definitivní. 

 

[1] Řepkový olej vymezený kódy HS 1514 11 a 19, tj. s nízkým obsahem kyseliny erukové. 

[2] Potravinové přípravky jiné, vymezené dle celního sazebníku číslem HS 2106. 

[3] Surové mléko vymezeno přibližně položkou KN 0401 20 99 „mléko s obsahem tuku převyšující 3 % a nepřevyšující 6 % v balení nad 2 
litry“. 

[4] Zatímco hodnota vývozu ve finančním vyjádření u pšenice, ale i např. ječmene, sladu, zahuštěného mléka a smetany a sýrů a tvarohu byla 

v první polovině roku 2016 meziročně nižší, vyvážené množství se zvýšilo. Na straně dovozu byl obdobný vývoj patrný u masa a drobů 
drůbeže, popř. sýrů a tvarohu, u nichž importované množství meziročně stagnovalo. 

[5] Při současném nárůstu dovozu z Maďarska a Polska, který nebyl vykompenzován nižším importem ze Slovenska. 

[6] Dovoz je sledován podle země původu, nikoliv odeslání. 
[7] K čemuž přispěla výrazně vyšší hodnota netto-dovozu kávy (způsobená především výraznějším poklesem hodnoty vývozu nežli dovozu) a 

poprvé záporná hodnota bilancí obchodu s řepkovými semeny a cukrovinkami. 

[8] Vlivem poklesu dříve vysokých vývozů cigaret a dalších tabákových výrobků. 

 

Přílohy 

 AZO_IIQ2016 (DOCX, 295 KB)  

 

Zdroj: MZe 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn7
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-5.html#_ftn8
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref1
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref2
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref3
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref4
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref5
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref6
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref7
https://portal.mze.cz/ssl/app/jnp/edit/EditorPage#_ftnref8
http://eagri.cz/public/web/file/479925/vyvoj_AZO_CR_v_1.pol._2016_fin_web.docx
http://eagri.cz/public/web/file/479925/vyvoj_AZO_CR_v_1.pol._2016_fin_web.docx
http://eagri.cz/public/web/file/479925/vyvoj_AZO_CR_v_1.pol._2016_fin_web.docx
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Informační materiály k 
Agroenvironmentálně-klimatickým 

opatřením 

Informační materiály jsou tematicky věnovány jednotlivým podopatřením 

Agroenvironmentálně-klimatických opatření. Informační brožury seznamují nejen zemědělce, 

ale i širší zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby podporovaného hospodaření. 

 Integrovaná produkce ovoce (PDF, 514 KB)  

 Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku (PDF, 674 KB)  

 Integrovaná produkce révy vinné (PDF, 2 MB)  

 Ošetřování travních porostů (PDF, 549 KB)  

 Zatravňování orné půdy (PDF, 848 KB)  

 Biopásy (PDF, 210 KB)  

 Ochrana čejky chocholaté (PDF, 887 KB)  

 Zatravňování drah soustředěného odtoku (PDF, 747 KB)  

Související legislativa 
 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

Zdroj: MZE 

 

Informační materiály k opatření Ekologické 
zemědělství 

Informační materiály jsou tematicky věnovány jednotlivým typům dotací podle druhu kultury 

na Ekologické zemědělství. Informační brožury seznamují nejen zemědělce, ale i širší 

zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby podporovaného hospodaření. 

 Orná půda (PDF, 678 KB)  

 Vinice a chmelnice (PDF, 563 KB)  

 Sady (PDF, 803 KB)  

 Trvalé travní porosty (PDF, 495 KB)  

 Dodatek k informačním materiálům k opatření Ekologické zemědělství (PDF, 

925 KB)  

Související legislativa 
 Nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

Zdroj: MZe 

 

 

http://eagri.cz/public/web/file/479827/A_AEKO_IPOvoce.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479829/C_AEKO_IPZelenina.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479831/B_AEKO_IPVino.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479833/D_AEKO_Osetr_trav_porostu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479835/E_AEKO_Zatrav_orne_pudy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479837/F_AEKO_Biopasy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479839/G_Cejka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479841/H_AEKO_Drahy_odtoku.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-75.html
http://eagri.cz/public/web/file/479855/J_EZ_Orna_puda.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479857/L_EZ_Vinice.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479859/K_EZ_Sady.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479861/I_EZ_Travni_porosty.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479930/Dodatek_k_brozuram_EZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479930/Dodatek_k_brozuram_EZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-76.html
http://eagri.cz/public/web/file/479827/A_AEKO_IPOvoce.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479827/A_AEKO_IPOvoce.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479829/C_AEKO_IPZelenina.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479829/C_AEKO_IPZelenina.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479831/B_AEKO_IPVino.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479831/B_AEKO_IPVino.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479833/D_AEKO_Osetr_trav_porostu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479833/D_AEKO_Osetr_trav_porostu.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479835/E_AEKO_Zatrav_orne_pudy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479835/E_AEKO_Zatrav_orne_pudy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479837/F_AEKO_Biopasy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479837/F_AEKO_Biopasy.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479839/G_Cejka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479839/G_Cejka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479841/H_AEKO_Drahy_odtoku.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479841/H_AEKO_Drahy_odtoku.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479855/J_EZ_Orna_puda.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479855/J_EZ_Orna_puda.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479857/L_EZ_Vinice.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479857/L_EZ_Vinice.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479859/K_EZ_Sady.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479859/K_EZ_Sady.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479861/I_EZ_Travni_porosty.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479861/I_EZ_Travni_porosty.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479930/Dodatek_k_brozuram_EZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/479930/Dodatek_k_brozuram_EZ.pdf
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Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA 

Praha, 10. srpna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě protokolu o 

nevyhovujícím výsledku kontroly Státní veterinární správy rozhodl o odebrání značky KLASA 

u výrobku ŠUNKA NA KOSTI společnosti Michal Kratochvíl (Smíchovské uzeniny), a to k 

dnešnímu dni.    

Důvodem odebrání značky výrobku ŠUNKA NA KOSTI je porušení Pravidel pro udělování 

národní značky KLASA. Kontrola ze strany Státní veterinární správy zjistila obsah škrobu, 

který nebyl výrobcem deklarován a navíc se jeho použití do tohoto typu výrobku dle požadavků 

vyhlášky č. 326/2001 Sb. nepřipouští.   

Výrobce tak porušil ustanovení platné v Pravidlech pro udělování národní značky KLASA a z 

tohoto důvodu SZIF jako administrátor značky KLASA odebírá uvedenému produktu značku 

ke dni 10. srpna 2016.   

Výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu uvedeného 

výrobku.    

Předmětem kontroly byla také Šunka Mandolína, která je rovněž oceněna značkou KLASA. V 

případě tohoto výrobku kontrola dopadla dobře, všechny zjištěné hodnoty odpovídají deklaraci 

výrobcem.   

Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s 

oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a 

předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu 

oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.   

Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF    
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Nutno nazvětšovat 
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O pomalu rostoucí kuřata je zájem 

Pomalu rostoucí hybridy brojlerových kuřat se u nás chovají bezmála asi dvacet let. Zatím 

jediný rodičovský chov tohoto typu slepic s masnou užitkovostí provozuje státní podnik MTD 

Ústrašice, který k tomu účelu využívá kombinaci Hubbard JA 757.  

 Zejména podnikům, pro které je produkce drůbežího masa pouze doplňkovou aktivitou 

živočišné prvovýroby, se nabízí výkrm pomalu rostoucích kuřat. Inspirací jsou některé 

drůbežnicky vyspělé státy Evropské unie, zejména pak Francie, kde má výkrm pomalu 

rostoucích brojlerů šedesátiletou tradici. Podle doby výkrmu, hustoty zástavu, využívané 

technologie ustájení a složení krmných receptur se ve francouzských chovech vykrmují tři 

kategorie pomalu rostoucích kuřat, a to tzv. certifikovaná, ekologická a Label Rouge kuřata. 

Certifikovaná kuřata se vykrmují 56 až 60 dnů, jsou ustájená  v hale a v podávaných krmných 

směsích se mohou používat tradiční krmné komponenty včetně GM, syntetických aminokyselin 

a vitamínů. Kuřata Label Rouge se vykrmují minimálně 81 dnů, ekologická ještě alespoň o 

deset dnů déle. Obě kategorie jsou ustájené v halách s venkovním výběhem a ve výživě je 

omezení na některé krmné komponenty. Například se nesmí používat rybí moučka, GM 

plodiny, řepka, živočišné moučky či živočišné tuky. 

„Zpočátku jsme dováželi násadová vejce z Francie nebo se nakupovala na Slovenska. Po 

testování několika hybridů a snaze vybrat nejvhodnější alternativu do našich podmínek jsme 

vybrali genotyp  Hubbard JA 757. Rodičovský komplet tvoří kohout s označením Hubbard 

M77, který má bílé peří a žlutě zbarvenou kůži, běháky a zobák. Matka má označení Hubbard 

JA 57. Jedná se o slepici s červeným peřím a rovněž se žlutě zbarvenou kůží, běháky a zobákem. 

Je velice odolná a tuto vlastnost přenáší i na potomstvo. K zabezpečení plynulé produkce 

násadových vajec máme tři hejna. Momentálně líhneme 25 až 30 tisíc jednodenních kuřat, které 

dodáme asi 15 výkrmcům, respektive smluvním partnerům společnosti Vodňanské 

kuře.  Kuřata se vykrmují 49 dnů, kdy dosahují porážkové hmotnosti 2,1 kg při konverzi 2,1 až 

2,2 kg. Jejich svalovina je pevnější, vyzrálejší s výraznými chuťovými vlastnostmi,“ uvedl 

ředitel státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, Ústrašice Ing. Vlastislav Machander, 

Ph.D. 

Více se dočtete v některém z aktuálních čísel časopisu Náš chov 

Zdroj: Zemědělec, Martin Jedlička 



23 
 

Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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