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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: 

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
v minulých týdnech hostilo Brno největší a nejprestižnější výstavu 
zemědělské a lesnické techniky v zemích V4 a jednu z největších 
takto zaměřených výstav v celé Evropě - Techagro. V České 
republice se tento veletrh pořádá proto, že zemědělství a lesnictví 
je u nás na vysoké úrovni. Opět se tak v Brně představila 
nejmodernější technika, zájemci se v expozicích zaměřených na 
rostlinnou výrobu mohli seznámit i s trendy, jako jsou digitální 
technologie, precizní zemědělství nebo využití navigačních 
systémů. U nás používáme tu nejmodernější techniku, což je 
dané mimo jiné tím, že máme největší výměru zemědělských 
podniků, takže tak najde i největší využití. Novinky se tady 
objevují jako první, řada zahraničních výrobců v Česku dokonce 
techniku testuje už v průběhu vývoje. V některých zemích to 
nejde, protože pokud má farma sedm hektarů, techniku na 
ní pořádně nevyzkoušíte. Ve využívání nejnovější zemědělské 
techniky tedy patříme ke světové špičce. Zároveň ale patříme 
i k jejím významným výrobcům a vývozcům. Naše firmy mají 
velkou tradici a vyvážejí stroje na tradiční i nové trhy po celém 
světě. A to i díky takovým akcím, jako je Techagro. Akcím, kde se 
setkávají odborníci, kde se uzavírají obchody a kde se čeští výrobci 
v konkurenci světových značek rozhodně neztrácejí.

Jiří Milek 
ministr zemědělství

OBSAH:

SPOTŘEBITEL

HMYZÍ SPECIALITY NA TALÍŘI
V potravinářství a gastronomii se stále větší pozornosti těší hmyz. 
Potravině budoucnosti, jak bývá někdy označována, dala zelenou 
i Evropská unie.

03

ROZHOVOR

ORGANIZÁTOR FARMÁŘSKÝCH 
TRHŮ: LEPŠÍ JE KVALITA NEŽ 
HROMADA LEVNÝCH ŠUNTŮ
Obliba přímého prodeje mezi farmáři u Čechů neustále stoupá. Blíže 
o farmářských trzích jsme si povídali se zakladatelem farmářských 
tržišť Jiřím Sedláčkem.

04

DIGITALIZACE

EVIDENCE STANOVIŠŤ VČELSTEV 
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Připravili jsme odpovědi na většinu otázek, které si kladou včelaři 
v souvislosti s digitalizací včelstev.

07

VÝZNAMNÉ AKCE

90 LET NA TĚŠNOVĚ
V letošním roce si připomínáme sté výročí vzniku Československé 
republiky, ale i narozeniny Ministerstva zemědělství. Co pro vás 
chystáme?

08

KARIÉRA

POTŘEBUJETE ZAMĚSTNANCE? 
ZAPLATÍME VÁM HO!
Nechte si zaplatit potenciálního zaměstnance v projektu Vzdělávání 
praxí od Ministerstva práce a sociálních věcí.

09

VÝBĚR ZPRÁV

PSEUDOMOR V ČESKU, BOJ 
S KŮROVCEM NEUSTÁVÁ, KONEC 
DVOJÍ KVALITY NA DOHLED
Přehled zemědělských a potravinářských událostí.

10

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

MASO: VÍŠ, CO JÍŠ?
Jak poznat kvalitní maso? Prostudovat etiketu se vyplatí.

12

Na titulní straně: Jiří Sedláček



Máte-li konkrétní dotazy k tomuto tématu, je možné se s nimi obracet 
na adresu novelfoods@mze.cz. Rádi vám vše potřebné zodpovíme.

JAK POSTUPOVAT PRO LEGÁLNÍ UVEDENÍ HMYZU NA TRH?
Povolení produktů, které projdou autorizací dle nového nařízení EU, je již obecně platné. 
Tím se bude postupně aktualizovat Seznam Unie.

1  Konkrétní druh hmyzu je možné uvést na trh až po jeho zapsání na tento Se-
znam, proto je potřeba vyčkat na schválení. K 27. březnu 2018 byly podány 
žádosti o autorizaci následujících druhů hmyzu:

► celé a mražené saranče pustinné (Schistocerca gregaria)
► sušený cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus)
► sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor)
► celé a mleté larvy potemníka stájového - Buffalo (Alphitobius diaperinus)

2  Další možností je podat vlastní žádost – platí pro ty druhy, které ještě 
nejsou na seznamu.
Žádost o autorizaci se podává přímo Evropské komisi prostřednictvím 
elektronického systému. Evropská komise předloženou dokumentaci posoudí 
a vytvoří návrh rozhodnutí, kterým se aktualizuje Seznam Unie. Ten je předložen 
ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří 
zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po schválení je návrh publikován a nová 
potravina může být legálně uvedena na trh EU. Obdobný proces je i v případě notifi-
kace tradiční potraviny ze třetí země.

SPOTŘEBITEL

HMYZÍ SPECIALITY 
NA TALÍŘI
Od 1. ledna 2018 platí novela nařízení Evropského parlamentu a Rady, která 
umožňuje legálně nabízet spotřebitelům hmyz jako potravinu. Novelu veterinárního 
zákona, která by reagovala na novou evropskou legislativu, připravuje Státní 
veterinární správa.

V současné době není v Česku povoleno 
hmyz jako takzvaně „novou potravinu“ 
nabízet na trh. Před uvedením na trh musí 
hmyz projít schvalovacím procesem. Jeho 
součástí je i hodnocení rizik, které se dělá 
proto, aby byl výsledný produkt pro všech-
ny spotřebitele bezpečný, a to včetně alergi-
ků, malých dětí, těhotných nebo kojících žen.

JAK JE TO V EVROPĚ?
V některých evropských zemích (např. 
Velká Británie, Belgie nebo Nizozemsko) 

byl hmyz povolen k uvedení na trh na 
základě národních hodnocení rizik. Tato 
povolení jsou však platná pouze pro tyto 
země a nevztahují se na území ostatních 
členských států EU. Subjekty, které uvedly 
hmyz a hmyzí produkty na trh na základě 
těchto národních povolení, musí podat 
nejpozději do 1. ledna 2019 žádost o au-
torizaci nové potraviny nebo notifikaci 
tradiční potraviny ze třetí země. Pokud 
tak neučiní, budou jejich výrobky na trhu 
nelegální.

NA NAŠICH 
JÍDELNÍČCÍCH 

SE BRZY MŮŽE 
OBJEVIT TŘEBA 

SARANČE ANEBO 
CVRČEK. PŘED 
UVEDENÍM NA 

TRH MUSÍ VŠAK 
HMYZ PROJÍT 

SCHVALOVACÍM 
PROCESEM.
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ROZHOVOR

ORGANIZÁTOR 
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ: 
LEPŠÍ JE KVALITA NEŽ 
HROMADA LEVNÝCH 
ŠUNTŮ
Jaro už opět láká na lokální farmářské trhy, kde můžete nakoupit potraviny, 
které byly vypěstovány a vyrobeny co nejblíže místu, kde žijete. Kdo je typickým 
návštěvníkem farmářského trhu, které z výrobků jsou nejoblíbenější a jak 
se vybírají prodejci? Ptali jsme se Jiřího Sedláčka, průkopníka novodobých 
farmářských trhů u nás.

Zahrál jste si v pohádce Arabela, 
hostoval jste v Divadle Járy 
Cimrmana. Jak vás napadlo 
pořádat farmářské trhy?
Vystudoval jsem herectví na pražské 
konzervatoři a divadlu, okrajově i televi-
zi a filmu, jsem se věnoval asi do konce 
devadesátých let. Nová doba přinesla nové 
výzvy, a protože máme na Mělnicku malé 
hospodářství a k zemědělství i lokálním 
potravinám jsem měl poměrně blízko, 
oslovili jsme, už jako občanské sdružení 
Archetyp, v roce 2007 pražský magistrát, 
zdali by nezvážili podporu vzniku nových 
farmářských trhů. Ty byly v Česku novum. 
Inspirovali jsme se v zahraničí, hlavně v Ev-
ropě, a užasli jsme nad atmosférou a hlav-
ně principem, na kterém kvalitní farmářské 
trhy stojí. Magistrát naši výzvu vyslyšel 

a zadal nám vypracovat studii, která měla 
vytipovat vhodná místa pro vznik trhů 
v Praze. To se podařilo a na námi vytipova-
ných místech se dnes skutečně farmářské 
trhy konají.

Archetyp, který je dnes již 
spolkem, pořádá v Praze trhy na 
„Jiřáku“ a Náplavce již 9 let. Co 
bylo v počátcích trhů nejtěžší?
V současnosti pořádáme pravidelně kaž-
dou sobotu farmářské trhy na náplavce na 
Rašínově nábřeží v Praze 2 a nově také od 
začátku září 2017 farmářské trhy Heřmaňák 
v Praze 7 na Řezáčově náměstí. Trhy na Jiřá-
ku už bohužel nepořádáme. Ke konci roku 
2016 nám vypršela smlouva, přičemž Měst-
ská část Praha 3 nám ji nechtěla prodloužit. 
Vyhlásila na nového pořadatele výběrové 
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řízení, jehož jsme se také zúčastnili. Zvítězila 
firma bez minulosti založená pár dnů před 
vyhlášením výběrka. Když to prosáklo do 
veřejnosti, lidé se začali bouřit a sepisovat 
petici za zachování stávajícího status quo. 
Jakmile začala být situace neúnosná, rada 
Prahy 3 rozhodla, že si bude organizovat 
Farmářský trh Jiřák sama, resp. jeho sprá-
vou pověří svou akciovku Správa zbytkové-
ho majetku, a. s., která nyní trhy vede.

Pokud jde o ty počátky, nejtěžší bylo si 
oslovené farmáře udržet a také vybrat 
opravdu ty autentické a vyhnout se pře-
kupníkům. Jde o celý soubor manažerské 
práce, kam mimo jiné patří dobré PR, dnes 
již profesionální práce na sociálních sítích 
a také dobrý marketing. Máte totiž dva 
stěžejní úkoly: dostat na tržiště dobrého 
zákazníka (návštěvníka) a zajistit mu široké 
a kvalitní služby (sortiment, kvalita, auten-
ticita, zábava apod.) a obstarat dobrého 
sedláka, zpracovatele atd., jehož zboží je 
kvalitní, a zajistit mu návštěvností dobrou 
tržbu. Jen tak se uzavře onen pomyslný 
zámek mezi spotřebitelem a výrobcem.

Vyskytly se nějaké problémy 
i později?
Mezi problémy určitě patřila právě in-
filtrace překupníků, kteří se vydávali za 
autentické zemědělce. Proto jsme také 
založili profesní zájmové sdružení právnic-
kých osob Asociace farmářských tržišť ČR, 
abychom si jako členové o takových přípa-
dech předávali informace a mohli je rychleji 
a lépe eliminovat. Máme poměrně přísný 
kodex, a ten nám jako členům asociace 
nedovoluje například překročit kvótu 10 % 
(z celkového množství) obsazenosti zahra-
ničním zbožím. To navíc musí být takové, 
které se v našich zeměpisných šířkách 
nevyskytuje, třeba olivový olej. Abychom si 
ověřili, že dotyčný je opravdový farmář, na 

farmy jsme jezdili, pořizovali jsme si foto-
dokumentaci, nahlíželi do katastru a pro-
věřené farmáře jsme certifikovali. Kodex 
také třeba zakazuje pořádání farmářských 
trhů v blízkosti supermarketů a další.

Jak vybíráte své prodejce? 
Například, když se přihlásí pět 
výrobců ovocných moštů.
Dnes se již prodejci hlásí sami, takže je 
nemusíme vyhledávat. Jsou však i výjimky. 
Pokud někde cestou potkáte „hvězdu“, nedá 
vám ji neoslovit. Za ta léta máme už také na 
dobré prodejce prostě „čuch“. Zpočátku 
jsme spolupracovali s profesními organiza-
cemi, jako třeba s Ovocnářskou unií, nebo 
Asociací soukromého zemědělství a ne-
chávali jsme si kvalitní pěstitele a chovatele 
doporučovat. Pokud se nám přihlásí více 
výrobců stejného produktu, hledíme na ná-
sledující kritéria: kvalita a původ, chuť, design. 
Samozřejmě také obsazenost trhu. Náplavka 
například „uživí“ maximálně 2 až 3 prodejce 
moštů, a to i vzhledem k tomu, že hovoříme 
pravděpodobně o největším a jednom z nej-
navštěvovanějších farmářských trhů.

Řada lidí má k farmářským trhům 
stále nedůvěru. Kontrolujete 
své farmáře, jestli daný produkt 
opravdu pěstují či vyrábějí?
Jak jsem již říkal, kontroly děláme poměrně 
pravidelně a trvale. Začali jsme s nimi před 
lety a budeme v nich pokračovat.

Jaké potraviny jsou nejoblíbenější?
Dá se říci, že zelenina, ovoce a chléb. Vel-
kým magnetem jsou také kvalitní bezlep-
kové uzeniny s vysokým obsahem masa, 
ale i třeba bylinky nebo květiny.

Jsou výrobky, které vám na 
farmářských trzích chybí?
V podzimním období, v době lovu a od-
střelu zvěře, bychom přivítali dobrou zvě-
řinu, protože si myslím, že ta jednoznačně 
do české kuchyně patří. Také by se mi líbilo 
objevit pěstitele s českými luštěninami. 
Hrách, čočka, fazole, cizrna apod.

Překvapil vás nějaký výrobek, 
který jste na farmářských trzích 
třeba ani nečekal?
Pár věcí vás překvapí. Například jedna 
společnost pěstovala různá semena na klíč-
ky a naklíčená je pak prodávala do salátů. 
Rovněž třeba různé jedlé polní byliny, jako 
například šťovík, řeřicha, šrůcha či netra-
diční houby, jako kotrč kadeřavý.
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Kdo je typickým návštěvníkem 
tržiště?
Je to mix. Převládají sice ženy ve věku 35 
až 60 let, ale poslední dobou se objevuje 
také spousta mladých lidí a také rodiny. 
Nezřídka trh navštěvují i důchodci. Jsou to 
většinou dobře poučení, uvědomělí zákaz-
níci, kteří vědí, proč na trhu nakupují.

Co, podle vás, lidi přitahuje 
k nákupu na farmářských trzích?
Zákazníky k tomu vedou dvě touhy: 
Moje zdraví a zdraví mých dětí, resp. mé 
rodiny a zdravější a lepší svět. Cítí totiž 
někde uvnitř tu pravost, která je v nás 
zakořeněna po tisíciletí. Sounáležitost 
a úcta k půdě, přírodě obecně a hlavně 
ke zvířatům. Zvířata, ta zemědělská, žila 
s lidmi od nepaměti, přibližně 10 000 let 
a poskytovala lidem především obživu, 
a to nejen vlastním masem, kůží a kostmi, 
ale především vlastní silou. Supermarkety 
jsou tu jen pár desítek let, trhy a tržiště 
tu byly po tisíciletí. Přitažlivá je také ona 
společná sociální komunita. Lidé jsou 
naladěni na společné frekvenci a je jim na 
trhu spolu dobře.

Podle sociologických výzkumů 
český zákazník slyší zejména na 
cenu. Co říkáte na argumenty, že 
ceny jsou na farmářských trzích 
vysoké?
Je potřeba především srovnávat srovna-
telné a rozlišovat složení toho či onoho 
produktu. Pokud je produkt vyráběn 
ručně v malých sériích, neobsahuje chemii 
a jsou v něm použity kvalitní suroviny, musí 
mít svoji cenu. Zastávám jednoznačně ná-
zor: „Lepší je kvalita a méně než hromada 
levných šuntů.“

Pozorujete v průběhu let nějaké 
změny ve složení a počtu 
nakupujících na farmářských 
trzích?
Mohu hovořit jen za trhy, které pořádá-
me my, tedy za Náplavku a za Heřmaňák. 
Náplavka vstoupila letos do své deváté 
sezony, takže se dá říci po vojensku, že je 
to takový „mazák“. Zdá se mi, že návštěv-
nost tohoto tržiště stoupá a bojím se spíše, 
že to bude za chvíli na škodu. Oproti tomu 
Heřmaňák je nové tržiště, které s Náplav-
kou nelze (zatím) srovnávat, otevřeli jsme 
ho v září 2017, ale i tam je poměrně slušná 
návštěvnost a jde nahoru. Co do složení, 
myslím, že se na trhu více objevují mladí 
lidé.

Co vy rád si osobně na farmářském 
trhu koupíte?
Zahajuji vynikající kávou, macchiato nebo 
cappuccino, k tomu někdy bezlepkový 
koláč s mákem nebo kokosem. Kupuji vět-
šinou 2 litry kozího mléka, vážené máslo, 
jogurt, sezonní zeleninu, ovoce, ale také 
kus dobrého chleba, nějaký sýr a občas 
i kvalitní párek s vysokým obsahem masa.

Je něco, co vás na současných 
trzích štve?
Štve mě, že nemají farmářské trhy větší 
podporu samospráv. Je to veskrze dobrý 
počin, který prokazatelně a transpa-
rentně podporuje české zemědělce, 
významně pomáhá novým potravinovým 
a gastro start-upům a má řadu dalších 
významných benefitů. Je to alternativa, 
které se v západní civilizaci těší podpoře 
nejen veřejnosti, ale i volených orgánů. 
Mrzí mě, že na ně politici někdy nahlíží 
jako na něco provinčního, jarmarečního 
a srovnávají je s obyčejnými trhy, kde 
je možné prodávat všechno. Naši práci 
se snažíme od počátku dělat poctivě 
a s plným nasazením a já doufám, že je to 
vidět. Přál bych si odpovědnější a bližší 
vhled a porozumění politiků, přičemž 
mám pocit, že je to pro některé pod 
prahem jejich vnímání.

Co chystáte pro návštěvníky 
pražských farmářských trhů 
v letošní sezoně 2018?
Letošní sezona na Farmářském trhu 
Náplavka přinese 7. ročník degustačního 
festivalu růžových vín a klaretů „Růžový 
máj“ (19. května), dále pak také degustační 
pivní festival malých a mini českých pivo-
varů „Pivo na náplavce“ (15. a 16. června), 
to bude také sedmý ročník, a nakonec 
11. listopadu už poosmé „Svatomartin-
ské slavnosti a pečená husa“, tedy oslava 
mladých vín a nejen husích pochoutek. 
V minulosti jsme ještě pořádali Jablečné 
slavnosti, Podzimní den českého medu 
a řadu dalších. Protože už nepůsobíme 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, pro tyto 
akce nyní hledáme vhodné prostory. Na 
Heřmaňáku jsme se vydali cestou bezod-
padového trhu. Jde to postupně a věřím, 
že se nám letos podaří, aby byl trh oprav-
du bezodpadový. Totéž chceme přenést 
na Náplavku. S čím chceme skoncovat co 
nejdříve a definitivně, jsou igelitky. Dob-
rý farmářský trh by měl být totiž nejen 
výkladem kvalitních českých potravin, ale 
také ekologickým vzorem.

POKUD JE PRODUKT 
VYRÁBĚN RUČNĚ 

V MALÝCH SÉRIÍCH, 
NEOBSAHUJE 

CHEMII A JSOU 
V NĚM POUŽITY 

KVALITNÍ 
SUROVINY, MUSÍ 
MÍT SVOJI CENU.
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DIGITALIZACE

EVIDENCE STANOVIŠŤ 
VČELSTEV V OTÁZKÁCH 
A ODPOVĚDÍCH
Kvůli jednoduššímu informování mezi zemědělci a včelaři například v době postřiků, 
které mohou být pro včely nebezpečné, jsme zveřejnili stanoviště včelstev v registru 
zemědělské půdy LPIS. Změna u některých včelařů vyvolala obavy, a proto nám 
dovolte situaci vysvětlit.

VYTVOŘENÁ 
APLIKACE 

ODPOVÍDÁ 
POŽADAVKŮM 

ZEMĚDĚLCŮ 
A SOUČASNĚ 

OCHRANĚ VČEL. 

Proč vznikla 
evidence 

stanovišť včelstev?
Změna vznikla na základě požadavku 
zemědělců i některých včelařů, aby se 

systém evidence zmodernizoval a byla vy-
loučena, respektive minimalizována, rizika otrav 

včel. Jednání v této záležitosti se konala ve 
spolupráci se zástupci Českého svazu 
včelařů, z. s., a současně s odbornými 

útvary Ministerstva zemědělství, 
jako gestory příslušných legis-

lativních předpisů, které se 
váží k této problematice.

K čemu slouží údaje 
včelařů v registru?

Kontaktní údaje na včelaře jsou nyní uveřej-
něny ve všech registrech zemědělské půdy LPIS 

(interní, veřejný a Portál farmáře). Slouží především 
k tomu, aby zemědělec, či jiný subjekt, který se podílí 

na hospodaření a údržbě krajiny, včelaře včas upozornil, že 
chce chemicky ošetřit svá pole nebo zeleň. V takovém přípa-

dě musí zemědělec či jiný subjekt nejpozději 48 hodin předem 
a v okolí 5 kilometrů od míst, na kterých bude aplikovat postřik, dát 
vědět včelařům, aby mohli pružně zabezpečit a ochránit svá včelstva.

Cílem záměru bylo vytvořit aktualizovaný, digitalizovaný zdroj 
informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi 

platnými právními předpisy. Původní povinnost pro chova-
tele včel, kdy museli nahlásit počet a umístění včelstev 

obecnímu úřadu, byla zrušena. Subjekty, které po-
střiky dělaly, musely návštěvou na obecním úřadu 

zjistit umístění včelstev. Vzhledem ke složitosti, 
nepružnosti a administrativní náročnosti 
předchozího systému, všichni požado-

vali jeho změnu.

Mají se včelaři obávat 
krádeží včelstev?

Ke krádežím včelstev bohužel vždy docházelo 
a patrně bude docházet i nadále. Nejsme ale pře-

svědčeni, že zveřejnění umístění včelstev v registru LPIS 
výrazně přispěje ke zhoršení situace. Pokud chce někdo 

vyhledat včelstva prostřednictvím databáze LPIS, musí znát 
registrační číslo včelstev, případně označení konkrétního půdního 

bloku. Zveřejňování údajů o chovateli včel je plně v souladu s naříze-
ním vlády, zákonem o zemědělství a s právními předpisy upravujícími 

ochranu osobních údajů. Vytvořená aplikace odpovídá požadav-
kům zemědělců a současně ochraně včel. Vzhledem k tomu, 
že nejde o malé množství údajů, je důležité, aby především 

ze strany zemědělců byla plněna zákonná povinnost 
včas a ze strany chovatelů včel byla vstřícnost ke 
vzájemné komunikaci. Ochrana včel je prioritou 

obou zájmových skupin, protože jejich chov 
je významným přínosem pro zemědělce, 

chovatele včel i pro celou společnost.

Jak se 
s problémy 
vypořádat?

Vyhověli jsme požadavkům země-
dělců a včelařů a za jejich spolupráce 

systémově upravili pravidla zejména v zájmu 
zdraví včelstev. Pokud i po letech diskusí 

předcházejících zrealizování této 
změny bude do budoucna nale-
zeno uspokojivější systémové 
řešení, pak se takové změně 

nebudeme bránit.
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VÝZNAMNÉ AKCE

90 LET NA TĚŠNOVĚ
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho 
příležitostí ke vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří 
neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Letos si kromě stého výročí 
založení Československa připomeneme také 90. výročí položení základního kamene 
budovy Ministerstva zemědělství.

Budova Ministerstva je historickou stavbou 
na nábřeží Ludvíka Svobody, na pravém bře-
hu Vltavy. Z veřejné soutěže o návrh stavby 
vyšel vítězně František Roith, žák Otto 
Wagnera a představitel tzv. oficiální pražské 
architektury. Roithovy stavby se vyznačují 
kamenným obkladem s výrazným členěním, 
pilastry umocňujícím plnost a monumenta-
litu fasád. Svůj nezaměnitelný rukopis vtiskl 
architekt i do budovy Městské knihovny na 
Mariánském náměstí nebo Živnostenské 
banky (dnešní sídlo ČNB) v Praze.

Základní kámen čtyřpatrové budovy 
Ministerstva zemědělství byl slavnostně 
položen 18. května 1928. Stavba se na 
rozdíl od sousední budovy Ministerstva 
dopravy nenatáčí směrem k řece, ale na 
východ, k Těšnovu. Strohost devítiosé 
fasády je narušena sochařskou výzdo-
bou nad vstupním portálem. Jde o čtyři 
sedící ženské figury – alegorické plastiky 
symbolizující zemědělské obory. Autory 
těchto děl jsou Jaroslav Brůna a Karel 
Štipl.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA MZE
V sobotu 19. května 2018 se bude konat 
Den otevřených dveří. Pro návštěvníky 
akce, zapojené do festivalu Open House 
Praha, bude připravena komentovaná 
prohlídka budovy Ministerstva zeměděl-
ství. Podívají se tak například do bývalého 
reprezentativního bytu ministra i do jeho 
současné pracovny či do jednacích sálů.
Součástí Dne otevřených dveří bude před 
budovou doprovodný program od 10 do 
18 hodin. Těšit se můžete na pojízdné mu-
zeum s ukázkou zemědělských nástrojů, 
fotokoutek, sprejování na zeď, přednášky 
pro děti i farmářský trh spojený s ochut-
návkami potravin oceněných značkami 
KLASA a Regionální potravina. Více v udá-
losti na Facebooku.
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Projekt Vzdělávání praxí vám dává příleži-
tost navázat spolupráci s člověkem, který 
má chuť se aktivně vzdělávat. Vy, jako po-
skytovatel vzdělávání praxí, máte možnost 
si účastí v projektu vyzkoušet a zaškolit 
potenciálního zaměstnance a ověřit své 
mentorské schopnosti nebo mentorské 
schopnosti svých zaměstnanců. V nepo-
slední řadě máte možnost získat kompen-
zaci vynaložených nákladů za vzdělávání 
praxí, která se pohybuje v řádech desítek 
tisíc korun.

Vypisovat nabídky vzdělávání praxí mů-
žete na 156 typových pozicí. V oborech 
zemědělství a veterinární péče je možné si 
vybrat z 11 pozic, mezi nimi např. pomocný 
pracovník v zemědělství, pěstitel, krajinář, 
chovatel-ošetřovatel zvířat a veterinární 
lékař. Lze využít i pozice, které jsou využi-
telné napříč obory jako třeba účetní, asis-
tentka nebo technik technolog. Novinkou 
je možnost využití šablony z oboru Lesní 
hospodářství, a tou je pomocný pracovník 
v lesnictví a myslivosti.

KARIÉRA

POTŘEBUJETE 
ZAMĚSTNANCE? 
ZAPLATÍME VÁM HO!
Právě vy můžete být tím, kdo lidem ohroženým na trhu práce poskytne možnost 
získat nové znalosti, zkušenosti a hlavně tolik potřebnou praxi, a to přímo u vás 
v reálném pracovním prostředí.

Podrobnější informace naleznete na www.vzdelavanipraxi.cz nebo 
získáte na infolince +420 775 881 408.
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POJIŠTĚNÍ 
AGROEXPORTU ZA 
MILIARDU
Exportní garanční a pojišťovací společnost 
(EGAP) loni pojistila českým zemědělským 
a potravinářským firmám jejich export 
do zemí mimo Evropskou unii za více než 
miliardu korun. Naprostá většina mířila na 
Kubu. Šlo především o vývoz obilí, chmele, 
sladu a sušeného mléka.

MOR DRŮBEŽE 
V ČESKU
V Čechách se po 20 letech objevil v chovu 
drůbeže pseudomor, kterému se také říká 
Newcastelská nemoc. Veterináři v okolí 
ohniska moru v Šanově na Zlínsku vytvo-
řili tříkilometrové a desetikilometrové 
ochranné pásmo, kde se zamezilo přemis-
ťování ptáků.

PTAČÍ CHŘIPKA NA 
SLOVENSKU
Slovensko ohlásilo první výskyt ptačí chřip-
ky na svém území v tomto roce. Podle 
slovenského ministerstva zemědělství se 
virus typu H5N6 objevil u jednoho z uhy-
nutých racků, kteří byli nalezeni nedaleko 
Bratislavy.

OŽIVENÍ POPTÁVKY 
PO TRAKTORECH
V loňském roce se v Česku prodalo 2 247 
traktorů, což znamená meziroční nárůst 
o 20 %. Kombajnů se prodalo 162, mezi-
ročně o 17 % více.

ZASTROPOVÁNÍ 
BY MĚLO ZŮSTAT 
DOBROVOLNÉ
Na březnovém zasedání Rady pro země-
dělství a rybářství v Bruselu se většina 
ministrů shodla, že Společná zemědělská 
politika po roce 2020 musí zohledňovat 
specifika jednotlivých členských zemí 
a umožnit jim flexibilitu v nastavení pod-
mínek přímých plateb. Finální znění nových 
pravidel ještě není známé, Evropská komi-
se legislativní návrh představí v nadcházejí-
cích měsících.

LESY ČR OBNOVUJÍ 
A ZAKLÁDAJÍ 
VĚTROLAMY
Státní podnik Lesy ČR během letošního 
roku plánuje na jižní Moravě výsadbu 
větrolamů na 27 hektarech, přičemž na 
obnovu připadá 16 hektarů, na 11 hek-
tarech založí nové. Tyto lesní porosty 
jsou přínosem především pro zemědělce, 
chrání půdu v rovinaté krajině před větr-
nou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská 
unie, celkové náklady dosáhnou 12,5 milio-
nu korun.

STOPKA PRO DVOJÍ 
KVALITU POTRAVIN
Evropská komise navrhla úpravu příslušné 
směrnice, která posiluje práva spotřebi-
telů. Mimo jiné stanovila, že dvojí kvalita 
produktů není v souladu s unijním právem. 
Návrhem se nyní bude zabývat Rada mini-
strů, europarlament a členské státy.

VÝBĚR ZPRÁV

PSEUDOMOR V ČESKU, 
BOJ S KŮROVCEM 
NEUSTÁVÁ, KONEC 
DVOJÍ KVALITY 
NA DOHLED
Co se událo za poslední měsíc v zemědělství a potravinářství? 
Podívejte se v přehledu…
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VAKCÍNOU PROTI 
AFRICKÉMU MORU 
PRASAT
Ministr Jiří Milek v Bruselu zdůraznil po-
třebu spolupráce evropských výzkumných 
ústavů a univerzit. Podle ministra je totiž 
vyvinutí účinné vakcíny a proočkování celé 
populace divokých prasat jediný způsob, 
jak se může Evropa zbavit afrického moru 
prasat.

VYŠŠÍ VÝDAJE NA BOJ 
S KŮROVCEM
Lesy České republiky letos zvýší výdaje na 
boj s kůrovcem z loňských 153 na 192 mi-
lionů korun. Jen na jaře položí tento rok 
v celé republice více než 200 tisíc lapáků 
a instaluje asi 40 tisíc lapačů. Kůrovcovou 
kalamitou jsou nejvíce postižené lesy na 
severní Moravě v okolí Bruntálu, Města 
Albrechtic, Šternberku a Opavy.

PRVNÍ KROK 
V PŘÍPRAVĚ NA 
FOND TĚŽKO 
POJISTITELNÝCH 
RIZIK…
Podpora na komerční pojištění zeměděl-
ských plodin a zvířat prostřednictvím Pod-
půrného a garančního rolnického a lesnic-
kého fondu se od příštího roku rozšíří na 
všechny typy zemědělských podniků bez 
ohledu na jejich velikost. Jde o první krok 
ke spuštění samostatného Fondu těžko 
pojistitelných rizik. Více zde.

NEJVÍCE SKOTU 
A PRASAT NA 
VYSOČINĚ
Zemědělci na Vysočině v minulém roce 
chovali nejvíce skotu a prasat. Skotu 
v chovech bylo 212 800 kusů, během 
loňského roku jich přibylo 2 400. Druhý 
největší chov skotu byl v Jihočeském kraji 
s 211 000 kusy. Počty prasat se na Vysočině 
loni zvýšily o 9,1 % na 323 600 kusů, před-
stihli tak Středočeský kraj, který evidoval 
309 000 kusů prasat.

RYBÁŘI BUDOU 
CHYTAT DÉLE
Vyhověli jsme požadavkům rekreačních 
rybářů a uživatelů rybářských revírů 
a zjednodušili pravidla pro lov. Tento krok 
upravuje dosavadní systém denních dob 
lovu ryb v mimopstruhových rybářských 
revírech, takže sportovní rybáři budou 
mít možnost se této volnočasové aktivitě 
věnovat delší dobu. Od 1. 4. 2018 platí 
v mimopstruhových revírech dvě doby 
lovu, a to duben–září: od 4.00 do 24.00 
hod., říjen–březen: od 5.00 do 22.00 hod.

ŽÁDNÉ ZDANĚNÍ 
VODY PRO SNĚŽNÁ 
DĚLA
V médiích se opakovaně objevovaly zprá-
vy o tom, že Ministerstvo zemědělství 
chce zpoplatnit odběry vody pro umělé 
zasněžování lyžařských svahů. Vzhledem 
k zanedbatelnému množství vody ode-
brané pro tyto účely oproti celkovým 
odběrům, nebude se platba za odběry pro 
zasněžování zavádět. Ostatně MZe o tom 
ani neuvažovalo. Podle platného vodního 
zákona se za odběr povrchové vody pro 
výrobu sněhu vodními děly neplatí. Novela 
tohoto zákona, kterou připravujeme, bude 
řešit především problematiku zvládání 
sucha a nedostatku vody.

PODPORA VĚDY
Otevřeli jsme veřejnou soutěž ve výzku-
mu, vývoji a inovacích. Vybrané projekty 
výzkumných ústavů nebo vysokých škol 
podpoříme ve výši 326 milionů korun. 
Výzkumníci si mohou vybrat z 29 témat 
a zaměřit se například na komplexní řešení 
afrického moru prasat včetně testování 
přítomnosti viru v masných výrobcích. 
Budou také hledat efektivní metody pro 
boj s kůrovcem nebo se zabývat aktuální 
otázkou falšování potravin či inovacemi při 
pěstování teplomilného ovoce jako jsou 
meruňky. Projekty se budou týkat i otázek 
spojených se změnami klimatu, konkrétně 
půjde o měření a snižování emisí amoniaku 
a skleníkových plynů ze zemědělství, inova-
ce technologií pro pěstování polních plodin 
v oblastech ohrožených suchem, případně 
pěstování brambor v ochranných pásmech 
vodních zdrojů s omezenými možnostmi 
používání pesticidů. Bližší informace jsou 
k dispozici zde.
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OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

MASO: VÍŠ, CO JÍŠ?
Jak poznat správnou „flákotu“? Na co si při výběru masa dát pozor? Pokud nevíte, je 
načase, udělat si v tom pořádek. Z našeho průvodce se dozvíte vše podstatné.

Datum použitelnosti se uvádíu potravin, 
které snadno podléhají zkáze. Po uplynutí 

data použitelnosti se potravina nepovažuje 
za bezpeč nou a nesmí být prodávána. zkáze. 

Po uplynutí data použitelnosti se potravina 
nepovažuje za bezpeč nou a nesmí být 

prodávána.

Kód identifikující potravinu. Údaj je 
důležitý pro zpětné vysledování potraviny či 

suroviny. Kód šarže může být zastoupen datem 
minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, 

pokud je datum vyjádřeno jako nekódované 
označení dne a měsíce v uvedeném pořadí.

Udaj o zemi, ve které probíhala podstatná 
část chovu zvířete jeho porážka. Pokud bylo 
zvíře narozeno, chováno a poraženo v jedné 
zemi, pak lze tuto informaci označit na obalu 

souhrně jako „Původ“ (např. „Původ Česká 
republika“).

Podmínky skladování se uvádějí 
v případě, že tak přímo stanoví právní 
předpis nebo to vyžaduje charakter 
potraviny.

Údaj o množství se uvádí v gramech 
nebo kilogramech.

Jméno nebo obchodní název 
potravinářského podniku. Dobrovolně 
zde může být uvedena i informace, zda se 
jedná o výrobce, prodejce, distributora 
apod.

Pro jednoznačnou identifikaci povahy potraviny 
musí být na obalu označen zákonný název. 

Tím se rozumí název, který je definovaný 
právním předpisem.

Označení třídy jakosti. Drůbeží maso se 
zařazuje do třídy jakosti A nebo B.

Identifikační značka je informací 
o schváleném podniku, ve kterém došlo 

k poslední hygienicky podstatné manipulaci 
s potravinou, nikoli informací o zemi původu.

» Označování země původu je 
povinné pro vepřové, drůbeží, hovězí, 
kozí a skopové maso. Tato povinnost se 
vztahuje na balené, zabalené i nebalené 
maso.

» U nebaleného hovězího vepřového, 
drůbežího, kozího a skopového masa 
se povinné informace o původu uvádějí 
v těsné blízkosti nebaleného masa.

» Pokud ·e na obalu uvedeno, že se jedná 
o masný polotovar, znamená to, že 
do potraviny byly přidány další složky 
jako např. voda nebo přídatné látky (např. 
polyfosfáty). Na masném polotovaru musí 
být uvedeno složení.

» Na etiketě můžete nalézt další údaje 
jako např. cena, cena za jednotku, označení 
typu obalu a také čárový kód, který je 
pouze dobrovolným údajem.
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