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Na ocenění Středočeská Regionální
potravina je navrženo devět výrobků
Praha 25. června 2020 – Ve Středočeském kraji 24.6.2020 odstartoval již jedenáctý ročník soutěže Regionální
potravina. O prestižní ocenění, které mají právo používat pro své výrobky jen ti nejlepší z nejlepších, se zde
ucházelo celkem 78 výrobků od 20 místních výrobců. Na ocenění bylo nakonec nominováno devět výrobků.
Hledání zhruba stovky nových lokálních produktů proběhne ve všech krajích napříč Českou republikou vyjma
Prahy.
Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Středočeská 2020 těmto
výrobkům:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

PAŠTIKA S PEČENÝM MASEM
Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a
polokonzervy

Jestřebický Rancher
WIFCOM a.s.

3.

Sýry včetně tvarohu

Žervé
Bio Vavřinec a Kosař, s.r.o.

4.

Mléčné výrobky ostatní

Zakysaná smetana z obce Ohaře
PROTECO AGRO s.r.o.

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Žitný chléb 600g
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Hruškové tartaletky
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

7.

Alkoholické i nealkoholické nápoje (s
výjimkou vína z hroznu révy vinné)

100% Jablečný mošt odrůdový
Ing. Pavel Voráček

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

9.

Ostatní

Hrách zahradní
HANKA MOCHOV s.r.o.
Selský hovězí guláš
Zdeněk Absolon s.r.o.

„V letošním roce byl v našem kraji i přes koronavirovou krizi vysoký zájem o soutěž ze
strany výrobců, obzvláště v kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje, kde zvítězil 100%
Jablečný mošt odrůdový od Ing. Pavla Voráčka. Vzhledem k unikátní chuti získalo ocenění
prezidentky Potravinářské komory ČR pivo Thomas – Brut IPA z Pivovaru ČZ, s.r.o.“, uvedla
regionální koordinátorka Gabriela Jeníčková z Krajského informačního střediska
Středočeského kraje.
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Ocenění Regionální potravina mohou získat pouze malí a střední producenti
a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává
užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let. Tato „pečeť kvality“
oceněné potraviny jsou poctivé, čerstvé a pocházejí z lokálních surovin.
pevně spjaty s daným regionem a často se jedná o krajové speciality.

zemědělských
právo zdarma
garantuje, že
Výrobky jsou

Nové přírůstky navrhla hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství
ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční
fond značku administruje. V současné době je oceněno 409 produktů od 313 výrobců.
Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na regionalnipotravina.cz.

Vítězové v roce 2020

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF
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Ministr zemědělství: Máme plán na využití
meliorací, většinu přebudujeme tak, aby
zadržely vodu pro období sucha
30.6.2020

Tisková zpráva – Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší
Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací
v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je
souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního
pozemkového úřadu (SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP).
Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, dá MZe k diskusi.
„V poslední době je téma meliorací hodně diskutované a zemědělci jsou napadáni, že takto
zbytečně odvodňují naši krajinu. Je třeba si uvědomit, že v České republice jsou meliorace na
zhruba 1,2 milionu hektarů, z toho ovšem 500 tisíc hektarů bylo vybudováno do roku 1945.
Není to tedy tak, že by dnes zemědělci krajinu odvodňovali. Tam, kde už meliorace jsou,
musíme prověřit jejich funkčnost a upravit je tak, abychom snížili nežádoucí odvodňování
krajiny,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
V následujících deseti letech proto bude MZe na základě studie postupovat a veškerá opatření
koordinovat. „Půjde především o pozemkové úpravy, kterých chceme ročně udělat 150.
Celkové náklady na všechna opatření na zmíněných deset let budou zhruba 34 miliard korun.
Státní pozemkový úřad bude například koordinovat, aby se tato opatření zaměřila do míst v
suchých oblastech. Při pozemkových úpravách budeme také posuzovat vodní bilanci
konkrétních pozemků a opatření upravovat tak, aby voda zůstala tam, kde ji
potřebujeme,“ uvedl ministr Toman.
Prostřednictvím pozemkových úpravy je možné řešit retenci, akumulaci, jakost povrchových
vod v krajině, protierozní opatření a zvyšování biodiverzity, ale i problematiku hydromeliorací.
SPÚ i VÚMOP budou řešit problematiku odvodnění, zejména budou dělat digitální podobu
evidence hydromeliorací, která není nebo neodpovídá skutečnosti, a posoudí vodní bilanci na
konkrétní pozemky a lokality.
„S Českou zemědělskou univerzitou se shodujeme, že odstraňování částí stávajících systémů je
finančně nákladná varianta a hodí se jen tam, kde není systém funkční nebo tam neměl být
zřízen. Kde to půjde, budeme s těmi existujícími systémy pracovat. Přebudujeme je v takzvané
regulační systémy, které v období sucha vodu zadrží a zpřístupní kořenům rostlin,“ uvedl
ministr Toman.
Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, bude pro následující období
prioritou akumulace vody, tedy její dlouhodobé zadržení, a její další efektivní využití v krajině.
Součástí řešení pozemkových úprav bude i návrh zabezpečení zdroje závlahové vody. Jedním
z plánovaných inovativních postupů v pozemkových úpravách je zahrnutí systémů
zemědělského odvodnění do jejich řešení. Předpokládá se, že se proces pozemkových úprav
rozšíří o zajištění dostupné projektové dokumentace a prostřednictvím dálkového průzkumu
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země se zmapuje skutečný rozsah a umístění odvodňovacích zařízení, posoudí technický stav,
vyhodnotí potřebnost a v případě potřeby se navrhne opatření.
Pro ověření a zhodnocení přínosů a rizik jsou vytipována čtyři pilotní území. Jde o lokality na
Pardubicku, zpracování již probíhá v katastrálním území Horní Roveň, Dolní Roveň a
Prachovice, připravuje se katastrální území Chornice. Z pohledu zemědělského hospodaření je
významná také modernizace stávajících závlahových soustav a jejich rozšiřování do dalších
oblastí. V současné době je na SPŮ před dokončením „Studie proveditelnosti závlahové
soustavy Hustopečsko“. V případě realizace závlahových soustav v této lokalitě by mohlo být
zavlažováno až zhruba 9500 hektarů zemědělské půdy, což je v jedné z nejsušších oblastí ČR
z pohledu zemědělského hospodaření zásadní.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


příloha

(PDF, 720 KB)

Informace pro žadatele o vystavování
dovozních a vývozních licencí
V souvislosti s rozvolněním mimořádných opatření zavedených kvůli zastavení
šíření onemocnění COVID-19 dochází k návratu ke standardním lhůtám při
vystavování licencí. Od 1. července 2020 jsou licence vystavovány každý pracovní
den. Vystavené licence budou zasílány na sídlo firmy nebo na jinou adresu
zadanou na Portálu farmáře. Nově bude možné licence vyzvednout v pondělí a
ve středu od 9:00 do 14:00. Mimo uvedené dny a časy nebude možné licenci
vyzvednout. S případnými dotazy se, prosíme, obracejte na pracovníky Oddělení
záruk, licencí a podpor školního projektu na adrese licence@szif.cz.
Zdroj: SZIF
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Novela mysliveckého zákona změní
myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat
fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se
stanoví podle reálných škod
29.6.2020

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem
je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř
způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách
po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti.
Novelu mysliveckého zákona 29.6.2020 schválila vláda.
Novela mysliveckého zákona připravená Ministerstvem zemědělství má především usnadnit
lov spárkaté zvěře. Myslivci budou například mnohem jednodušším způsobem dokládat
úlovky. Budou moci využít mobilní aplikaci v telefonu, s jejíž pomocí vyfotí ulovenou zvěř.
Fotky pak během 24 hodin pošlou mysliveckému hospodáři, který je po kontrole přepošle
státní správě myslivosti (obec s rozšířenou působností) k evidenci.
„Podle současných zákonů musí myslivci jednou měsíčně odevzdávat papírové hlášení o lovu.
Oproti tomu bude aplikace v telefonu a elektronická evidence administrativně jednodušší,
levnější a prakticky stále aktuální,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Systém Evidence myslivosti pod správou Ministerstva zemědělství bude také obsahovat
kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Orgány státní
správy myslivosti budou mít možnost průběžně z elektronických hlášení vyhodnocovat plnění
plánu lovu a případně zasáhnout do mysliveckého hospodaření. Prostřednictvím elektronické
evidence budou spolu komunikovat a vést veškerou administrativu myslivci, státní správa,
veterinární správa a policie.
Skutečný stav lesa bude zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. „Pokud by byl někde
les nadměrně poškozený, nařídí orgán státní správy myslivosti zvýšení lovu. Za nesplnění plánu
mohou být myslivci nebo myslivecké spolky pokutováni až do výše 200 tisíc korun. Stejně
vysokou sankci budou muset zaplatit, pokud opakovaně nesplní opatření ke snížení stavu
zvěře, které jim nařídí orgán státní správy myslivosti,“ uvedl ministr Toman.
Ministerská novela je také reakcí na už schválenou poslaneckou novelu zákona, která by měla
začít platit od listopadu 2021. Ta například po myslivcích vyžaduje, aby ulovení zvěře složitě
dokazovali takzvanými markanty (odříznutými částmi ulovené zvěře). Počítá také s tím, že by
plán lovu musely stanovit obce s rozšířenou působností. Vycházely by přitom z posudků, které
by musela zajistit a zaplatit státní správa vždy jednou za pět let pro každou honitbu zvlášť. To
by při počtu přibližně 5 700 honiteb v ČR znamenalo náklady kolem 1,7 miliardy korun.
MZe chtělo novelou také maximálně otevřít možnosti lovu. Nově se tak umožňuje lov v noci,
během sklizně nebo s pomocí noktovizorů (zařízení pro lov v noci). Ministerská novela by měla
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začít platit rok poté, co ji schválí poslanecká sněmovna. Od té chvíle by byla také zrušena
všechna nákladná ustanovení posledního poslaneckého návrhu.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministr Toman: V šetrném zemědělském
hospodaření máme náskok, jsme mezi trojicí
zemí EU, kde spotřeba prostředků proti
škůdcům klesá nejvíce
25.6.2020

Tisková zpráva – Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také
suchu bylo věnované Žofínské fórum v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm
hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“
a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české agrární
diplomacie v Bruselu a s požadavky, které prosazuje na podporu českého zemědělství. Velkou
část svého vystoupení věnoval ministr Toman suchu, a to zemědělskému i
vodohospodářskému, a rovněž kůrovcové kalamitě.
Za jednu z priorit při vyjednávání nové podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce
2020 označil ministr zemědělství Toman zajištění dostatečných finančních zdrojů, a to proto,
že peníze určené pro zemědělce budou využity také na plnění požadavků vyplývajících z tzv.
Nové zelené dohody. Ta má představovat zásadní strategii s ambiciózními cíli pro přechod na
klimaticky neutrální a udržitelnou ekonomiku bez skleníkových plynů do roku 2050. Ocenil
směřování Strategie Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě,
je však přesvědčen, že je nutné přitom respektovat výchozí situace a specifika jednotlivých
členských států při stanovování cílů v jednotlivých oblastech.
„Evropská komise chce například do roku 2030 omezit o 50 procent používání pesticidů. My už
jsme dnes v jejich využívání pod průměrem Unie a to samé platí v případě využívání hnojiv. U
nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném
období skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a
Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá
nejvíce. V šetrném zemědělském hospodaření jsme výrazně napřed a pokud je potřeba
redukce, je potřeba se podívat na země, které mají tři až čtyřikrát vyšší produkční zatížení,“ řekl
ministr Toman.
Za důležité považuje nastavení SZP, které zajistí rovné a spravedlivé podmínky pro všechny
zemědělce EU. ČR prosazuje například dobrovolnost při uplatňování nástrojů jako je
zastropování přímých plateb, redistributivní platba či definice skutečného zemědělce, jejíž
obdoba byla zrušena, protože se v tomto programovém období neosvědčila.
Ministr Miroslav Toman účastníky Žofínského fóra seznámil s dílčími závěry studie k závlahám
a melioracím. Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, bude
zveřejněn následující týden a Ministerstvo zemědělství (MZe) jej dá k diskusi.
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„Na základě této studie budeme v následujících 10 letech postupovat a koordinovat naše
opatření. Zejména půjde o pozemkové úpravy, kterých chceme ročně udělat 150 s celkovými
náklady na deset let zhruba 34 miliard korun. Státní pozemkový úřad bude například
koordinovat, aby se tato opatření zaměřila do míst v suchých oblastech,“ řekl ministr
zemědělství Toman.
V souvislosti s opatřeními na zmírnění dopadů sucha ministr Miroslav Toman uvedl, že v
loňském roce je MZe podpořilo částkou 13,6 miliardy korun. Pro letošek má Ministerstvo na
boj se suchem slíbené navýšení o 2,6 miliardy korun. A slíbených má i 7 miliard korun na boj s
kůrovcovou kalamitou. Všechna opatření, ať už zadržování vody v krajině, vodohospodářská
nebo opatření v lesích, jsou podle něj stejně důležitá, protože boj se suchem je komplexní
záležitostí.
„V důsledku sucha se už několik let potýkáme i s kůrovcovou kalamitou. Naším cílem je
zpomalit kalamitu, zajistit obnovu stabilních lesů a vytvořit adekvátní podmínky vlastníkům a
správcům, aby mohli o lesy řádně pečovat. Kromě slíbených 7 miliard korun navíc na boj s
kůrovcem pro letošní rok jsme pro nestátní vlastníky lesů na letošek připravili 2 miliardy korun
na zalesnění a péči o lesy. Další peníze jdou například na klíčové lesnické projekty z Programu
rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Toman.
Připomněl i další opatření, jako například uvolnění zásad přenosu sadebního materiálu, kdy
lze k výsadbě používat lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními
oblastmi a lesními vegetačními stupni ČR.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Přílohy


příloha

(PDF, 4 MB)

Nový program PGRLF se těší velkému zájmu.
Titul PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru je stále otevřen.
23. června 2020, PRAHA
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem
žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. O tento druh podpory je
mezi zemědělci zájem, což dokládá více než 1.200 žádostí přijatých PGRLF během několika dnů
od spuštění. I přes vysoký počet přijatých žádostí je tento program pro zájemce o podporu
stále otevřen, a mohou se do něj hlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického
formuláře na www.pgrlf.cz. Společnost PGRLF dlouhodobě podporuje české zemědělství
prostřednictvím specializovaných programů podpor. Spolu s těmito stávajícími programy
PGRLF ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství spustilo zcela nový program PROVOZ 2020,
kterým tak, jakožto jedno z mnoha opatření, MZe reaguje na nastalou situaci spojenou s
pandemií COVID-19.

8

Samotný program je zacílen na malé a střední podniky, které významně napomáhají
potravinové soběstačnosti ČR, což jsou především pěstitelé zemědělských plodin včetně tzv.
citlivých komodit, či chovatelé hospodářských zvířat.
„Od počátku jsme předpokládali, že počet žadatelů bude v řádech tisíců. S ohledem na tento
počet jsme proto dbali na to, abychom našim potenciálním klientům nabídli včas oficiální a
relevantní informace, což se také stalo ihned po schválení programu Evropskou komisí, kdy
pravidla spolu s odpověďmi na základní, předpokládané dotazy byla vyvěšena na webových
stránkách společnosti. Díky tomu měla zemědělská veřejnost možnost se seznámit s tímto
programem skutečně detailně a s předstihem. Rovněž jsme se snažili, aby samotné podání
žádosti a její forma zbytečně žadatele nezatěžovala. Tudíž je koncipována v co možná
nejjednodušší podobě a neklade na uživatele žádné zvláštní nároky,“ řekl předseda
představenstva PGRLF, Vladimír Eck.
V programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru mohou zemědělští prvovýrobci zažádat až o
150.000 Kč, částka však nesmí přesáhnout 50 % nesplacené výše jistiny daného úvěru. Klienti
rovněž mohou využít pro posílení svého podnikání dalších programů PGRLF, které běží
kontinuálně s programem PROVOZ 2020 a které PGRLF poskytuje zejména v oblasti
investičních podpor.
Mgr. Barbora Šenfeldová
Tisková mluvčí PGRLF
Kontakt pro média: e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032 653
Kontakt pro žadatele: e-mail: info@pgrlf.cz / tel.: 225 989 480

Na Litoměřicku je tularemie
zajíců, nemoc přenosná na
člověka
Vydáno: 19. 6. 2020

SVS zavedla na tři měsíce v místě nálezu zajíce mimořádná opatření.
Na Litoměřicku potvrdily laboratorní testy tularemii u uhynulého zajíce. Nebezpečná nemoc
je přenosná na člověka. Státní veterinární správa zavedla na tři měsíce v místě nálezu zajíce
mimořádná opatření. Uvedl to ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous.
Tularemie se v přírodě vyskytuje sporadicky. V Ústeckém kraji v minulosti byla právě na
Litoměřicku, v okolí zříceniny Hazmburk. Nyní je ohniskem Mnetěš, obec pod horou Říp.
Nemoc se šíří přímým kontaktem. „Nejčastěji onemocní myslivci nebo někdo, kdo manipuluje
s nakaženou zvěří,“ uvedl Pilous. Do těla se dostává například přes poraněnou kůží. Nemoc
může mít různé formy, může se projevit jako celkové onemocnění s vysokými teplotami,
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angínou a zápalem plic. Zvířata stižená tularémií ztrácejí plachost, jsou malátná a dají se
snadno chytit.
Zdrojem přenosu jsou hlodavci. „Pozor se musí dávat třeba při přespávání někde ve stohu, pro
přenos stačí kontakt s močí myši, která je přenašečem,“ upozornil ředitel.
V ochranném pásmu, které zahrnuje katastr obce Mnetěš, Vražkov a Ctiněves, je zakázán
odchyt zajíců a nařízeny jsou povinnosti uživatelům honiteb.
Na nemocného zajíce upozornili místní obyvatelé. Křeče zvířete a jeho malátný pohyb na poli
natočila dívka na mobilní telefon. „Vzniklo podezření na otravu u zajíce, výsledky testů zatím
nejsou, my jsme ale jednoznačně prokázali tularemii u tohoto kusu,“ uvedl Pilous.
Zdroj: zemedelec.cz

Varování před nebezpečnou
sýrovou pomazánkou
Vydáno: 19.6.2020

Na českém trhu se objevila potenciálně zdravotně nebezpečná sýrová pomazánka dovezená
z Velké Británie. Státní veterinární správa (SVS) informaci obdržela prostřednictvím systému
rychlého varování (RASFF). Ve výrobku byla podle hlášení detekována baktérie Clostridium
botulinum, která produkuje jed botulotoxin. Produkt od britského výrobce Primula Ltd. ve
třech různých příchutích v ČR distribuoval obchodní řetězec Iceland. Zákazníci by v žádném
případě neměli výrobek konzumovat a mohou jej vrátit v prodejnách Iceland.
Identifikace výrobku:
Název:
Primula Original Cheese 150g
Primula Light Cheese 150g
Primula Cheese Jalapeno 1 50g
Výrobce:
Primula Ltd.
Stahování se týká všech šarží uvedeného výrobku.
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Podle informace v RASFF byl výrobek distribuován i do dalších evropských zemí, do nichž byl
exportován i v dalších příchutích. Ke kontaminaci výrobku mělo dojít na základě „chyby ve
výrobě“. Přestože se nález má týkat jen malého množství výrobku, v případě ČR jde o cca 150
balení, z trhu jsou preventivně stahovány veškeré šarže.
Botulotoxin známý také jako „klobásový jed“, který způsobuje otravu botulismus, vzniká pouze
za anaerobních podmínek (za nepřítomnosti vzduchu). Z potravin se může
nejpravděpodobněji vyskytnout ve špatně tepelně opracovaných konzervách, uzeninách
či mořských plodech. V potravinách se v ČR vyskytuje velmi zřídka.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Agrární komora ČR si zvolila nové vedení,
prezidentem je Jan Doležal
16. červen 2020, Olomouc - V Olomouci se v náhradním termínu konal 29. sněm Agrární
komory ČR, který byl uspořádán jako volební. Z důvodu pokračujících preventivních omezení
byla zajištěna jen účast nezbytně nutných osob, tedy delegátů z jednotlivých krajů a členských
organizací a personálu zajišťujícího samotný průběh akce. Jediným hostem sněmu byl Miroslav
Toman, ministr zemědělství, který ve svém vystoupení vyzdvihl pozici AK ČR jako
dlouhodobého spolehlivého a zásadního partnera pro tvorbu agrární politiky v podmínkách
České republiky.
Sněm, jako vrcholný orgán Agrární komory ČR, zvolil přesvědčivým mandátem 95,5 % hlasů
nového prezidenta, kterým se stal jediný kandidát, Ing. Jan Doležal. Zvoleno bylo také 28 členů
představenstva, z nich dále vzešlo šest nových viceprezidentů a 11 členů dozorčí rady. Mandát
všech zvolených osob je tříletý. Sněm také přijal usnesení, ve kterém vyhodnotil uplynulé
období z pohledu vývoje agrární politiky jak z národního, tak z úrovně Evropské unie. Zároveň
sněm stanovil priority pro další období. Mezi ně zcela zásadně patří udržení výkonnosti
agropotravinářského sektoru, zvyšování jeho konkurenceschopnosti na evropském trhu,
obhájení národních priorit při vytváření nového rámce SZP a jeho financování, silný důraz na
místní produkci kvalitních potravin, racionální podmínky pro hospodaření v krajině s půdou a
vodou, opatření tlumící tlaky klimatické změny, zásadní je také komunikace s vládou ČR a
ministerstvy a samozřejmě také směrem k široké veřejnosti, apod. Usnesení je k dispozici na
portále AK ČR.
Viceprezidenty za Sněmovnu všeobecnou jsou Ing. Leoš Říha (Pardubický kraj), který je
zároveň předsedou této sněmovny, Ing. Jiří Milek (Olomoucký kraj) a Ing. Václav Hlaváček
(Jihomoravský kraj). Viceprezidenty za Sněmovnu společenstev jsou Ing. Martin Pýcha
(Společenstva zájmová vyjmenovaná), který je zároveň předsedou této sněmovny, Ing.
Bohumil Belada (Společenstva zájmová ostatní) a Ing. Martin Ludvík (Společenstva zájmová
rostlinná výroba). Předsedou dozorčí rady AK ČR se opětovně stal Ing. Pavel Veselý (OAK
Hradec Králové).
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Jan Doležal, nový prezident AK ČR, ve svém vystoupení uvedl: „České zemědělství má nyní i do
budoucna v národním hospodářství svou nezastupitelnou roli, jejíž zásadní význam jsme si
opět uvědomili v uplynulých měsících, kdy jsme byli i za ztížených podmínek schopni naší
společnosti zajistit kontinuální a stabilní výrobu kvalitních českých potravin. Ukázali jsme, že
tuzemští spotřebitelé se na nás mohou i během krize spolehnout a nyní bychom měli
upozorňovat, že ve srovnání se Západem dlouhodobě podfinancované a zákonodárci
opomíjené zemědělství potřebuje zaslouženou podporu.“ Doplnil pak, že pokud chceme řešit
zadržování vody v krajině, musíme pokračovat v podpoře živočišných odvětví, systematicky
řešit problematiku klimatické změny a ochranu přírodních zdrojů. Zaměřit se chce také na
komunikaci se širokou veřejností, které je nezbytné vysvětlovat samotnou podstatu práce
zemědělců, jejíž finálním výstupem je zajištění dostatku kvalitních, bezpečných a chutných
potravin pocházejících z domácí prvovýroby. Jak v tomto směru dodal: „Řada spotřebitelů bere
plné regály stále jako samozřejmost, ale je nutné si uvědomit, že z „farmy na vidličku“ vede
dlouhá cesta plná nejistot a rizik a práce zemědělců a potravinářů nebývá mnohdy oceněna
symbolicky, ani finančně. Zemědělci totiž stále potraviny prodávají za ceny ne o mnoho vyšší
než v roce 1990, přičemž musí plnit stále se zpřísňující standardy produkce a legislativní
požadavky“. Zdůraznil také, že jeho zásadní vizí je spojování názorů uvnitř komory i napříč
jednotlivými nevládními organizacemi se silnou obhajobou společně vydiskutovaných priorit
směrem k vládě a dalším institucím v ČR tak k orgánům EU. K tomuto tématu říká: „Čekají nás
těžké zápasy o obhajobu již tak v minulosti značně omezeného rozměru našeho zemědělství a
potravinářství. Dosavadní roztříštěnost poškozuje všechny zemědělce a vytváří nedůvěru v
jejich práci. Naším společným cílem musí být posílení konkurenceschopnosti celého českého
zemědělství, zpracovatelského průmyslu a dalších oborů vycházející ze silné pozice venkova,
který musí zůstat důstojným a plnohodnotným místem k životu.“ Poděkoval zároveň
končícímu prezidentovi a dalším členům vedení za široký objem kvalitně vykonané práce, která
v sektoru jednoznačně zanechala svou nesmazatelnou stopu a je tedy kde navázat.
Ministr Miroslav Toman úvodem vyzdvihl práci zemědělců a zpracovatelů v době stavu nouze,
kdy bylo nezbytné i kvůli utlumení paniky a strachu z neznáma, zajistit trvalé zásobování
obyvatel potravinami, což se úspěšně podařilo. Ve svém vystoupení se věnoval aktuální
problematice resortu a posílení jeho financování, zacílení národních podpor, nastavení nového
rámce SZP, který musí odpovídat potřebám našeho zemědělství se zasazením se o dvouleté
přechodné období, podílu českých potravin v prodeji či zajištění pracovníků do jednotlivých
odvětví a řešení dopadů změny klimatu především formou adaptace hospodaření a činností v
krajině. K aktivitám resortu uvedl také: „Zemědělci do svého hospodaření zahrnují ochranu
přírody a krajiny už dlouho. Právě Česká republika patří mezi země, která aktivně posiluje
požadavky výrobních standardů, kde zároveň nejrychleji klesá objem prodaných pesticidů,
přijali jsme zákaz používání glyfosátu, ale také dotační podporu na mechanickou likvidaci
plevelné řepy. Omezili jsme plochu hospodaření na erozních plochách na 30 hektarů jedné
plodiny či opatření k dalšímu prohlubování welfare chovu zvířat. To vše ale s ohledem na
podporu tuzemské výroby, např. podporami PRV a zvyšování soběstačnosti v základních
potravinách od prvovýroby po zpracování a jejich následný prodej. I proto bychom například
měli důsledně prosazovat stejné podmínky ve všech zemích EU, příkladem může být emocemi
zasažená diskuze ohledně klecových chovů nosnic.“
Komora, zřízená zákonem č. 301/199 Sb., sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví
a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání a její členové obhospodařují více
než 1,6 milionů hektarů zemědělské půdy a 1,3 miliónů hektarů lesní půdy. Produkují více než
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80 % veškerých komodit. Počet členů organizovaných prostřednictvím 56 okresních, 2
regionálních a 12 krajských komor je 2 748, zemědělských organizací je 2 354. Z toho je 1 206
soukromě hospodařících rolníků.
Úřad Agrární komory ČR

Ministři zemědělství V4+ k nové Společné
zemědělské politice: Je potřeba zohlednit
různé podmínky v jednotlivých členských
státech
19.6.2020

Tisková zpráva – Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s
důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a
doprovodných strategií vyvrcholilo dne 19.6.2020 videokonferenční jednání ministrů
zemědělství rozšířeného formátu Visegrádské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili
potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit
dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři
věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili
si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.
„Prohlášení, které jsme s kolegy přijali, podtrhuje důležitost celého zemědělskopotravinářského sektoru, a to i v kontextu současné krizové situace, a zdůrazňuje zachování
konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Souhlasíme s obecným směřováním strategií
Evropské komise, tedy Evropskou zelenou dohodou, strategií Od zemědělce po vidličku,
Strategií pro biologickou rozmanitost v EU a se snahou napomoci ochraně životního prostředí.
Shodli jsme se však, že konkrétní cíle a jejich provádění vyžadují další diskusi a musí
zohledňovat specifika a výchozí situaci v každém členském státu. S ohledem na řadu nových
výzev, které Společnou zemědělskou politiku čekají i v souvislosti se stále rostoucími požadavky
na náš sektor, jsme se také shodli, že zásadní je zajištění dostatečných finančních
prostředků,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ocenil, že Evropská komise (EK) v rámci svého nového návrhu Víceletého finančního rámce
zvýšila financování pro SZP. „Zejména vnímám pozitivně navýšení peněz na rozvoj venkova.
Pokud ale porovnám alokované finanční prostředky se současným programovým obdobím,
stále dochází k poklesu,“ uvedl ministr Toman.
Podle ministrů spočívá základ úspěchu nové SZP v realistickém a jednoduchém nastavení
pravidel, která budou jednoduše implementovatelná a srozumitelná pro zemědělce.
V prohlášení zdůrazňují, že nové administrativní požadavky, jako je zastropování přímých
plateb, musí být pro členské státy dobrovolné podle jejich konkrétní situace. Poukazují také
na význam dostatečně dlouhého přechodného období, aby byl zajištěn hladký přechod mezi
současným a novým programovým obdobím. Shodli se na nutnosti přijmout co nejdříve
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legislativu upravující přechodné období v optimální délce. Ministr Toman považuje i s ohledem
na současnou situaci jako nezbytné minimálně dvouleté přechodné období.
Dokument ministrů zemědělství V4+ také upozorňuje, že požadavky, které se již v minulosti
neosvědčily, by neměly být opětovně zařazovány do souboru nástrojů nové SZP. Jako příklad
uvádí institut skutečného zemědělce.
V souvislosti se změnou klimatu ministři upozornili na zjevné negativní důsledky na evropskou
krajinu a ekonomiku, včetně sektoru zemědělství a lesnictví. „Sucha zaznamenaná v období
posledních pěti let významně ohrozila ekonomické přežití mnoha zemědělských a lesnických
podniků v zasažených oblastech. Dalším problémem jsou výskyty nových škůdců a chorob. V
tomto ohledu je nutné přizpůsobit zemědělské a lesní ekosystémy změnám klimatu,“ uvedli
ministři ve společném prohlášení s tím, že EU nemůže při naplňování environmentálních a
klimatických ambicí zůstat osamocena. Ministři proto vyzývají EK k vyvinutí maximálního úsilí
vedoucího k aktivnímu zapojení ostatních klíčových aktérů, jako jsou třetí země.
Když ministři hovořili o ochraně spotřebitelů a zamezení nekalým obchodním praktikám,
ocenil ministr Miroslav Toman, že se společnými silami podařilo zahájit diskusi na unijní úrovni
a přijmout společný předpis upravující tuto oblast. „Jde o moji dlouhodobou prioritu. Za
Českou republiku jsem sice požadoval ambicióznější text, ale výslednou podobu vnímám jako
kompromis přijatelný pro všechny,“ řekl ministr Toman.
Členské státy nyní mají dva roky, aby text převedli do národních legislativ. Ministerstvo
zemědělství již ustanovení upravující problematiku dvojí kvality potravin zakotvilo v zákoně o
ochraně spotřebitele a v zákoně o potravinách. Pokud jde o nekalé obchodní praktiky,
směrnice se nyní zapracovává do stávajícího zákona o významné tržní síle.
„Pro české spotřebitele je tato problematika velmi citlivá, a proto jsme se na národní úrovni
rozhodli být ještě přísnější, než nám ukládá unijní předpis. Mou ambicí je úplně zakázat většinu
nekalých obchodních praktik, zejména pak dvojí kvalitu potravin,“ informoval kolegy Miroslav
Toman.
Účastníci videokonference se shodli na potřebě další ochrany spotřebitele a na nutnosti
koordinovaného postupu v této věci. Vyzdvihli, že mezinárodní obchodní dohody vyjednávané
a uzavřené EU zakotvují principy, že dovozy ze třetích zemí musí splňovat vysoké standardy
EU v oblasti ekologie, hygieny a fytosanitárních opatření. Zároveň podporují udržitelnou
produkci potravin, sociální a pracovně-férovou produkci a dobré životní podmínky zvířat.
V závěru jednání ministr zemědělství Miroslav Toman předal předsednictví zemí Visegrádské
skupiny od 1. července na další rok polskému kolegovi Janu Krzysztofovi Ardanowskému.
Videokonference se zúčastnili ministři a ministryně zemědělství a státní tajemníci Polska,
Maďarska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Prezentace ze seminářů k Nitrátové směrnici
– Ing. Klíra
https://www.kis-stredocesky.cz/attachments/%C3%9Apravy-p%C5%99edpis%C5%AF-NSbilance.pptx

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ
NÁRODNÍ DOTACE
ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ FORMULÁŘE – ZMĚNA DOKLADŮ
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/nar
odni_dotace/zakladni_informace/1592311839008/1592414497449.pdf
ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ FORMULÁŘE – ZMĚNA ŽÁDOSTI
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/narodni_dotace/nar
odni_dotace/zakladni_informace/1592311839008/1592414528735.pdf

Platnost mimořádných Nařízení ÚKZÚZ proti
hraboši polnímu vypršela
Vydáno: 15.6.2020

Upozorňujeme, že platnost Nařízení ÚKZÚZ k omezenému a kontrolovanému použití přípravku
Ratron GW a Stutox II, k omezení populací přemnoženého hraboše polního vypršela ke dni
11. 6. 2020.
ÚKZÚZ již přijímá pouze podněty k provedení šetření početnosti hraboše polního a ověření
dosažení jeho kalamitního přemnožení za účelem vydávání stanovisek pro SZIF - více.
Šetření za tímto účelem lze realizovat v porostech plodin, kde jej lze s ohledem na vývoj
porostu objektivně provést.
ÚKZÚZ bude i nadále provádět rutinní monitoring výskytu hraboše a informace o vývoji jeho
populace budou v měsíčních intervalech publikovány na webových stránkách i FB profilu
ÚKZÚZ.
Zdroj: ÚKZÚZ
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Ministři Toman a Mičovský se shodli, že je
nutné podporovat menší zemědělce a v
oblasti používání pesticidů vycházet ze
skutečného stavu v každé zemi
12.6.2020
Tisková zpráva – Budoucí podoba Společné zemědělské politiky v souvislosti se zveřejněnou
strategií Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a k biodiverzitě byla hlavním
tématem prvního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s jeho novým slovenským
protějškem Jánem Mičovským. Na setkání v Židlochovicích se věnovali i budoucí spolupráci
resortů, suchu, kůrovcové kalamitě, soběstačnosti, dvojí kvalitě potravin a situaci kolem
koronavirové pandemie.
Ministři se v souvislosti s nastavováním budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP),
kdy Evropská komise (EK) navrhuje zásadní změny s velkým dopadem na zemědělce, shodli, že
zásadní je zajištění dostatečných finančních prostředků a jejich plynulá výplata zemědělcům.
„Oceňuji, že Komise v rámci svého nového návrhu Víceletého finančního rámce zvýšila
financování pro Společnou zemědělskou politiku. Zejména vnímám pozitivně navýšení peněz
na rozvoj venkova. Pokud ale porovnám alokované finanční prostředky se současným
programovým obdobím, stále dochází k poklesu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ministři se shodli, že je důležité v nové SZP podporovat menší zemědělce a nezatěžovat je
nadbytečnou administrativou. ČR plánuje menší farmy podpořit takzvanou platbou na první
hektary.
Cíle v představených strategiích považuje ministr Toman za velmi ambiciózní a obtížně
splnitelné, ale postrádá ze strany EK detailní analýzu možných dopadů na zemědělský a
potravinářský sektor. Komise navíc návrhy nediskutovala s členskými státy, které budou muset
tyto cíle plnit.
„V rámci nadcházející diskuse bude nutné zohlednit nejen specifika jednotlivých států, ale také
jejich dosavadní úsilí vynaložené k ochraně životního prostředí, udržitelnému využívání
přírodních zdrojů a dalších oblastí. Česká republika je například ve využívání pesticidů pod
průměrem Evropské unie, stejně tak je pod průměrem v případě používání hnojiv. Spotřeba
pesticidů u nás za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období
skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent,“ uvedl Miroslav Toman. I jeho
slovenský protějšek považuje za důležité, aby se při plánech na snižování pesticidů vycházelo
z konkrétní situace v každém členském státě EU, namísto plošného snižování.
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Inspirací je pro slovenského ministra zavedení maximální výměry jedné plodiny v České
republice na 30 hektarů. Ocenil také snahy o posílení soběstačnosti, které i Slovensko považuje
za důležité u komodit, které lze v našich klimatických podmínkách produkovat.
„Zavedení maximální výměry jedné plodiny nám pomůže krajinu více rozčlenit, zvýšit její
biodiverzitu. Souvisí s tím ale i další opatření, ať už je to vyšší podpora pěstování zeleniny,
ovoce, budování remízků, biopásů, malých rybníků, ale i podpora živočišné výroby, která
produkuje organickou hmotu tolik potřebnou pro naši půdu,” řekl ministr Toman.
Ministr Mičovský ocenil, že se česká krajina viditelně mění a překvapilo jej množství remízků,
mezí a vodních ploch, které v ní viděl. Považuje to za inspiraci pro Slovensko, které podle něj
omezení velikosti jedné plodiny potřebuje ještě více než Česká republika.
Ministr Miroslav Toman informoval svého slovenského kolegu také o opatřeních, která
Ministerstvo zemědělství (MZe) přijímá v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Uvedl, že loni
bylo z rozpočtu MZe na podporu lesního hospodářství vyplaceno více než 2 mld. Kč, a to
zejména na obnovu lesních porostů, zajištění a výchovu lesních porostů, šetrné technologie
pro hospodaření v lese, ochranu lesa před kalamitními škůdci a na ochranu výsadby před zvěří.
V roce 2019 byla spuštěna i nová podpora formou finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Na podzim je v rámci Programu rozvoje venkova na
lesnické operace připraveno 590 mil. Kč, zejména na investice do lesnické infrastruktury a
obnovu lesů po kalamitách.
„Změna klimatu se mimo zemědělskou krajinu projevuje i v lesích. Proto podporujeme obnovu
lesů, které budou pestré, a to nejen druhově, ale i věkově. Veřejnost se ale musí připravit na
to, že takové lesy budou vypadat jinak, než jsou lidé dnes zvyklí, nebudou tak snadno
prostupné, nebude se v nich tak snadno houbařit, ale odolají lépe suchu. Boj se suchem je
komplexní záležitostí, proto i v lesích děláme projekty, které jim vrátí vodu, nejen menší
rybníky, ale i tůně nebo mokřady,“ uvedl ministr Toman.
Dalším podstatným krokem k lepšímu zadržení vody v krajině je podle Miroslava Tomana
změna metodiky pozemkových úprav. V oblasti vodohospodářských opatření pak budování
závlah, stavba rybníků, propojování vodárenských soustav i budování vodárenských nádrží.
Český i slovenský ministr zemědělství předpokládají, že jejich diskuse bude pokračovat v rámci
plánované videokonference s kolegy z rozšířeného formátu Visegrádské skupiny, která se
uskuteční 19. června. Ministr Mičovský také pozval českou delegaci na návštěvu Slovenska.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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I letos veterinární inspektoři kontrolují
farmářské trhy
Vydáno: 11. 6. 2020

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa
(SVS)

v rámci

svého

dozoru

dlouhodobě

kontroluje, je prodej potravin živočišného
původu na farmářských trzích. V letošním roce,
kdy start sezóny trhů zbrzdila a ovlivnila
koronavirová

epidemie,

zatím

provedli

veterinární inspektoři na trzích zhruba stovku
kontrol prodejců. Nějakou závadu zjistili u devíti procent z nich. Jelikož nechtěli prodejcům
v nelehké situaci komplikovat život, zaměřili se především na plnění základních hygienických
zásad prodeje, naopak kontroly plnění administrativních povinností dočasně omezili na
minimum. Dnes provedli veterinární inspektoři kontrolu farmářského trhu na Mírovém
náměstí v Ústí nad Labem.
Inspektoři SVS opět zahájili kontroly trhů po jejich znovuotevření, které bylo umožněno
po 20. dubnu, postupně. Minimálně do konce dubna situaci na otevíraných tržištích pouze
monitorovali. Na základě pokynů vedení SVS kontroly probíhaly ve vstřícném duchu
a zaměřovaly se především na případy, v nichž bylo na první pohled patrné porušení
hygienických zásad, zejména ochrany potravin před kontaminací, teploty uchování, prodeje
prošlých potravin či potravin zcela bez označení.
Mezi nejčastější zjištěné závady patřily nedostatky v dodržování pravidel správné výrobní
a hygienické praxe. Mezi tato pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči
vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce. Druhým nejčastějším prohřeškem byly
nedostatky v prokazování původu zboží a označování nabízených výrobků. V několika
případech zjistila kontrola nedostatečné vybavení stánku pitnou vodou či problémy v čištění
a sanitaci prodejní plochy.
„Úkolem kontrol bylo bezprostředně zajistit zdravotní nezávadnost nabízených produktů,
naopak kontroly těch povinností, jejichž dodržování je důležité, nicméně nemají okamžitý vliv
na zdraví spotřebitele, jsme odložili na pozdější období,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk
Semerád. „Od začátku června již probíhají kontroly ve standardním režimu,“ dodal.
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V Ústeckém kraji v dosavadním průběhu letošního roku provedli veterinární inspektoři na
farmářských trzích 17 kontrol. Závadu zjistil v jednom případě. Jednalo se o nedodržení teplot
nabízených produktů. V současné době probíhá správní řízení, v jehož rámci bude uložena
pokuta. V evidenci SVS a pod jejím dozorem je v současné době v kraji 36 tržišť.
Za celý loňský rok SVS provedla na trzích celkem 557 kontrol. Nějakou závadu zjistila u 80
z nich, tedy cca u 14 procent kontrol. Zatímco kontrol meziročně cca o stovku přibylo,
procento kontrol se závadou se opět snížilo (v roce 2018 činilo zhruba 19 procent). Za zjištěné
závady byly v roce 2019 uloženy pokuty za více než 480 000 Kč. Mezi nejčastější závady patřilo
sestupně dodržování pravidel správné výrobní a hygienické praxe, nedostatky v označování
výrobků, manipulace s nimi a nedostatečná sledovatelnost.
V souvislosti

s farmářskými

SVS každoročně

připomíná

trhy
prodejcům

i nakupujícím takzvané „Desatero“ k prodeji na
farmářských trzích, které shrnuje základní
povinnosti
upozorňuje,

prodejců
na

co

a jejich
si

zákazníky
mají

dát

pozor: http://www.svscr.cz/zivocisneprodukty/farmarske-trhy/.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS
Zdroj: SVS

Registrace výdejních jednotek PHM
V dubnu vstoupila v účinnost novela zákona 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění
pozdějších předpisů. Tato novela zavedla novou povinnost pro všechny, kdo mají provozní
nádrže na PHM větší než 5m3. Do 31. května 2020 měli vlastníci povinnost si tyto tzv. výdejní
jednotky zaregistrovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu (a to i přesto, že PHM neprodávají
a mají je pouze pro svou potřebu).
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Smyslem novely je zabránit podvodům a daňovým únikům. Původní návrh byl mnohem
přísnější a požadoval, aby i provozní nádrže byly registrovány jako čerpací stanice, včetně
všech povinností z toho vyplývajících, což by bylo v některých případech velmi komplikované,
často i nemožné. Zemědělský svaz se proti tomu postavil a náš tým v čele s inženýrem
Šimonem a doktorem Marchalem vyjednával velmi intenzivně a dlouho s Ministerstvem
průmyslu a obchodu. Nakonec jsme dosáhli úspěchu a provozní nádrže se staly výdejními
jednotkami, k nimž se pojí pouze nezbytně nutné množství povinností, tedy měřidlo výdeje
(instalace do září 2020), vedení záznamů a jejich zpřístupnění kontrolnímu orgánu a
samozřejmě některá bezpečnostní pravidla. Z výdejních jednotek není povolen prodej, a to ani
za nákupní cenu. Ovšem i zde se našemu týmu podařilo vyjednat výjimku, a to pro výdej
subjektům tvořícím skupinu podle zákona o DPH.

Formulář naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacichstanic-pohonnych-hmot/prihlaska-do-evidence-cerpacich-stanic-vydejnich-jednotek-podlezakona-c--311-2006-sb---o-pohonnych-hmotach--253404/

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

V České republice je důsledně
kontrolována kvalita krmiv
Vydáno: 9.6.2020

Inspektoři ÚKZÚZ provedli v loňském roce 2.028 kontrol krmiv, což také představuje celkem
29tisíc stanovení sledovaných parametrů, potřebných k hodnocení dodržení kvality krmiv.
V ČR převládá vysoká úroveň povědomí krmivářských provozů o požadavcích legislativních
předpisů a snaha o jejich dodržování. Hodnocení odebraných krmiv nicméně každoročně
odhalí přibližně 10 % nevyhovujících vzorků.
Bezpečnost potravin je nepochybně v zájmu každého spotřebitele a přispívají k ní i bezpečná
a kvalitní krmiva, která vyžadují důslednou a trvalou pozornost výrobců i státního dozoru.
V České republice kvalitu všech druhů krmiv uváděných na trh průběžně sleduje ÚKZÚZ. Mimo
běžné kontroly spolupracují inspektoři s výrobním sektorem v oblasti prevence výskytu závad
(například formou modifikací plánu HACCP), kontrolují dodržování platných legislativních
požadavků a mj. ověřují bezpečnost a kvalitu finálních výrobků. Každoročně je sestavován
plán krmivářských kontrol, a to s ohledem na potenciální rizika. V hledáčku dozoru jsou jak
velcí producenti s rozsáhlým spektrem zpracovávaných aditiv i vyráběných produktů a širokou
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distribuční sítí odběratelů, tak výrobci krmiv pro vlastní zvířata. ÚKZÚZ zároveň vede Registr
krmiv s více než 30 tisíc subjekty, které v ČR krmiva vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají.
Nejvíce kontrol proběhlo u dodavatelů (602), prvovýrobců (559) a registrovaných (352) a
schválených (255) výrobců krmných směsí.
Pro ověření bezpečnosti a jakosti bylo odebráno a v akreditovaných národních referenčních
laboratořích ÚKZÚZ analyzováno více než 1 tisíc vzorků krmiv, z tohoto počtu se 62 vzorků
týkalo krmiv pro domácí zvířata (pet food).
Krmiva jsou obvykle testována na více parametrů a celková suma laboratorně prověřených
ukazatelů, které měly vliv na hodnocení krmiv, překročila 29 tisíc stanovení.
Z celkového počtu provedených kontrol bylo zaznamenáno v prověřovaných provozech
celkem 35 závad neodstranitelných v průběhu kontroly. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k
nárůstu o 16 %. Na základě zjištěných deliktů bylo s odpovědnými osobami vedeno 31 případů
správních řízení, souhrnná výše uložených pokut činí 336 tis. Kč.
Provozovatelé nejčastěji nedodrželi deklarované hodnoty doplňkových látek (stopové prvky,
vitamíny), méně často pak porušili limity maximálního obsahu nežádoucích látek v krmivu,
včetně případů křížové kontaminace krmiv rezidui kokcidiostatik či léčiv, případně překročili
maximální obsah doplňkové látky v krmivech, stanovený pro jednotlivé druhy a kategorie
zvířat.
Systémem RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci EU) obdržel ÚKZÚZ
podněty k prošetření případů vysokého obsahu vitamínu D3 v krmivech pro psy, králíky a
akvarijní ryby. Rovněž byl notifikováno zjištění přítomnosti zakázané látky DDT v travině
ježatce japonské či nepovolené GMO bakterie ve vitamínu B2. ÚKZÚZ v obdobných případech
dohledává a stahuje závadná krmiva z trhu v ČR.
V posledních letech byly ojediněle zaznamenány případy falšování rybí moučky nebo
pivovarských kvasnic. Nejzávažnější případy nevyhovujících krmiv se týkají ohrožení jejich
bezpečnosti. Typickým případem je překročení maximálního limitu nežádoucí látky (rezidua
léčiv, těžké kovy, pesticidy apod.). Ročně je zachyceno 10 až 20 vzorků nebezpečných krmiv, u
kterých je primárně kladen důraz na stažení závadných šarží výrobků z trhu.
Zvýšenou pozornost ÚKZÚZ v poslední dekádě věnuje prevenci eliminace křížové kontaminace
krmiv látkami s reziduálním efektem (léčiva nebo kokcidiostatika). Schválené provozy
provádějí postupy čištění výrobních technologií, jejichž účinnost je každoročně ověřována
inspektory.
V případě zjištění dílčích nedostatků ÚKZÚZ ukládá opatření k nápravě a ověření zvýšení
efektivity dekontaminace. Tato snaha přináší ovoce. Setrvale klesající trend výskytu krmiv
kontaminovaných rezidui léčiv (v roce 2013 zjištěno 5 případů, v letech 2018 a 2019 pouze 1
záchyt) je zárukou, že zpracovatelé živočišných produktů přijímají pro výrobu potravin
hospodářská zvířata s vynikající jakostí. ÚKZÚZ mj. informuje o zjištěních a výsledcích
z kontrolní činnosti na webu v části "ÚKZÚZ varuje"
Ivana Kršková, tisková mluvčí
Zdroj: ÚKZÚZ
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