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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
v předvánočním čase se většina z nás zamýšlí nad končícím 
rokem. To letošní ohlédnutí bude zřejmě odlišné od těch 
minulých, protože i tento rok byl zcela odlišný. Koronavirová 
pandemie nás dostala do nové situace. V ní se například více 
než jindy projevila důležitá role zemědělců a potravinářů. 
Chci zde proto ocenit jejich zodpovědnost, pracovitost a úsilí. 
Navzdory tomu, že opatření nutná k zastavení šíření nákazy 
na většinu z nich tvrdě dopadla, navzdory pandemii a všem 
souvisejícím komplikacím kromě jiného zaseli, sklidili a vyrobili. 
Díky zemědělcům a potravinářům máme v obchodech 
dostatek potravin pro nás pro všechny. Můžeme se na ně 
zkrátka vždy spolehnout, a to přesto, že jim každý rok přináší 
nové výzvy. V poslední době jich bylo opravdu hodně, ať už 
to byly povodně, sucho, kůrovec nebo africký mor prasat či 
ptačí chřipka. Zemědělci i potravináři ale dokázali překonat 
i tu letošní, koronavirovou krizi, a za to jim patří uznání. Na 
Ministerstvu jsme se snažili jim v této nelehké době práci 
usnadňovat a pomáhat ji zvládnout a mohu slíbit, že ani 
v budoucnu tomu nebude jinak.

Všem přeji hezké prožití vánočních svátků a do dalších dnů 
především pevné zdraví a hodně zdaru.
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EKONOMIKA

PODPORUJEME TISÍCE 
LIDÍ V NOUZI
V reakci na šíření koronaviru rozdělíme letos mezi potravinové banky navíc 
20 milionů korun. Pomůže jim to pokrýt mimořádné náklady, které jim 
v letošním roce vznikly. Potravinová pomoc pomáhá opuštěným lidem, 
matkám samoživitelkám, lidem s mentálním i zdravotním postižením.

V roce 2012 potravinové banky získaly pouze 
93 tun potravin. V roce 2016, kdy je začal náš 
resort podporovat, šlo do potravinových bank 
již 1 209,8 tuny potravin. V roce 2017 to bylo 
už rekordních 2 336 tun, v roce 2018 získaly  
4 127 tun potravin a v roce 2019 to bylo  
4 700 tun. Do konce letošního září se podařilo 
zachránit 4 629 tun potravin, do konce roku je 
předpoklad až 6 700 tun zachráněných a dále 
využitých potravin, což představuje jen za rok 
2020 hodnotu přibližně 536 milionů korun. 

pokud není uvedeno jinak, data v infografice jsou za období 2016–2019

S potravinovými bankami spolupracuje 
Ministerstvo zemědělství od roku 2016. 
A jako jediný resort jsme do letošního 
roku řešili jejich provozní financování, i přes 
to, že jde také o sociální a humanitární 
oblast. Proto by měly být potravinové 
banky podporovány také z jiných zdrojů, 
než jsou jen zemědělské dotace. Jsme 
rádi, že je z evropských peněz investičně 
podporuje i Ministerstvo životního 
prostředí.

Potravinové banky naši podporu využívají 
na pronájmy, rekonstrukce a budování 
nových skladů, na jejich vybavení chladicím 
a mrazicím zařízením, na nákup automobilů 
pro svoz potravin a na režijní náklady. 
Letos jsme potravinové banky podpořili 
téměř 75 miliony korun. Do konce 
letošního roku dostanou navíc 20 milionů, 
a to kvůli záchraně potravin a následné 
distribuci v době pandemie koronaviru.

12 372 800 KG
potravin se podařilo zachránit

dostalo potravinovou pomoc

jsme poskytli 
potravinovým bankám

činí letošní úspora na likvidaci 
potravin (při běžném nákladu 7 Kč/kg)

VÍCE NEZ 400 000 LIDÍ
>

>

>
210,4 MIL. KC

46,9 MIL. KCČ

03www.eagri.cz

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz


ROZHOVOR

MODERNÍ JE 
NEPLÝTVAT, JÍDLEM 
ZVLÁŠŤ
Potravinové banky pomáhají potřebným a s obchody předchází plýtvání potravinami. 
„V roce 2014 jsme zachraňovali necelých 500 tun za rok, v loňském roce to bylo 
již 4 700 tun,“ říká v rozhovoru předseda České federace potravinových bank Aleš 
Slavíček.

Jak potravinové banky 
v ČR fungují?
Potravinové banky u nás fungují již 
26 let a pokrývají všechny kraje. V každém 
větším městě máme partnerskou 
organizaci, kde je možné získat 
potravinovou pomoc. Každá tato banka 
je zřízena jako nezisková organizace 
a musí dodržovat řadu norem. Z pohledu 
zákona jsme potravinářským podnikem, 
čímž se od ostatních v neziskovém 
sektoru výrazně odlišujeme. Celá 
organizace potravinové pomoci funguje 
tak, že potravinové banky pravidelně 
shromažďují, třídí a skladují potraviny. 
Ty pak zdarma získávají odběratelské 
organizace, mezi které patří poskytovatelé 
různých sociálních služeb, sociální odbory 
měst a obcí, různé charity a komunity. 
Je jich v celé republice celkem 800. Ty 
pak rozdávají potraviny svým klientům. 
Potravinová banka pracuje s jednotlivci 
jen velmi omezeně, a to vždy na základě 
doporučení některé z odběratelských 
organizací. Pokud tedy někdo potřebuje 
potravinovou pomoc, je neúčinnější vydat 
se na nejbližší sociální odbor nebo navázat 
kontakt s některou neziskovou organizací. 
Síť je v současnosti tak hustá, že mu bude 
pomoc poskytnuta velmi rychle.

Potraviny od vás odebírají i sociální 
organizace, jak je vybíráte?
Organizace, které mají zájem o odběr 
potravin, schvaluje každá potravinová 
banka samostatně. Držíme v tomto 
zásadu regionálnosti, aby bylo možné 
lépe komunikovat, organizovat sbírky 
a třeba i společně reagovat na případné 
mimořádné události. Každá odběratelská 
organizace musí splnit celkem náročné 
požadavky na přepravu a skladování 
potravin.

Nejvíce potravin získáváte od 
obchodních řetězců, změnila se 
v době koronakrize jejich nabídka?
Většina potravin pochází z každodenního 
svozu z obchodních řetězců, to je největší 
část naší práce. Zhruba 10 % potravin 
pak tvoří sbírky a dalších 15 % získáváme 
z programu Potravinové a materiální 
pomoci, který administruje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. V posledním 
roce přibývá i darujících zemědělců 
a producentů a také zemědělců zapojených 
do projektu Paběrkování. V době 
koronakrize jsme se s Ministerstvem 
zemědělství podíleli na složitějším úkolu, 
a to záchraně potravin určených do škol. 
Šlo o mléčné výrobky, ovoce a zeleninu 
a jen v první vlně se zachránilo více než  
100 tun potravin připravených pro školy.
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Změnilo se spektrum svážených 
potravin?
V tomto roce velmi ubylo trvanlivých 
potravin darovaných z obchodních řetězců 
při každodenních svozech. Není to jen 
důsledek koronakrize, ale i toho, že se 
řetězce snaží lépe hospodařit a méně 
plýtvat. Když je pak Sbírka potravin 
zrušena, jak k tomu došlo v době první 
pandemické vlny, znamená to pro 
nastavený systém pomoci vážný problém. 
Musím však zmínit, že i když byla jarní 
sbírka zrušena, většina obchodních řetězců 
přispěchala s pomocí a darovala nám do 
potravinových bank nemalé množství 
trvanlivých potravin.

Mohou se zapojit i jednotlivci 
a věnovat potraviny?
Každý, kdo má touhu pomoci, může 
kontaktovat svou regionální potravinovou 
banku a předat dar přímo tam. Dary od 
jednotlivců jsou pro nás velmi důležité, 
je to celoroční solidarita, která k nám 
proudí. Vlastně se každý týden setkáváme 
s lidmi, kteří uspořádají sbírku ve svém 
zaměstnání, sportovním klubu, ve své 
rodině nebo se rozhodnou spontánně při 
rodinném nákupu. Mimo dvou velkých 
Sbírek potravin pořádají jednotlivé regiony 
pro veřejnost i menší akce během roku.

Kolik tun potravin rozdáte během 
roku?
To je něco, co nám dělá ohromnou 
radost. V roce 2014 jsme zachraňovali 
necelých 500 tun za rok, v loňském roce 
to bylo již 4 700 tun a v tom letošním 
předpokládáme, že překročíme 6 000 
tun. Je za tím ohromný kus práce všech 
kolegů a dobrovolníků. Naším cílem je 
být na úrovni Belgie a zachránit 20 000 
tun potravin ročně. Stále se totiž velké 
množství potravin likviduje ve spalovnách 
a na skládkách. Změnit to je rozumným 
úkolem pro nás i celou společnost.

Zapojuje se od vzniku 
potravinových bank postupně více 
obchodů, které potraviny věnují?
Jsme moc rádi, že jsou zde obchodní 
řetězce, které se snaží být společensky 
odpovědné. Mohu potvrdit, že s několika 
velkými obchodníky jsme v úzkém 
kontaktu a hledáme cesty k zapojení více 
obchodů a k větší efektivitě spolupráce. 
A není to jen o každodenních svozech, 
ale také o podpoře při Sbírce potravin, 

kdy řetězce často dary nakupujících 
navyšují o nemalé množství potravin. 
Máme také velikou radost, že nás někteří 
obchodníci podporují finančním darem 
na provoz, nákupem vozidel nebo nám 
zajišťují pronájem centrálního skladu 
potravin. V nastavení této spolupráce nám 
také velmi pomáhá Sdružení obchodu 
a cestovního ruchu ČR.

Přibývá nebo ubývá lidí, kteří 
pomoc z potravinových bank 
využívají?
Aktuálně evidujeme enormní zájem 
o potravinovou pomoc a myslím si, že 
současná situace u některých skupin lidí 
se bude zhoršovat. Nejvíce ohrožení jsou 
nyní rodiče samoživitelé a nízkopříjmoví 
lidé, kteří přišli v důsledku pandemie 
o příjmy. Jsem moc rád, že jim můžeme 
částečně pomoci jednou z nejrychlejších 
a nejtransparentnějších podpor, které lze 
získat.

Jaké potraviny nejčastěji nabízíte?
Spektrum potravin je široké. Určitě máme 
vždy pro všechny k dispozici dostatek 
pečiva, ovoce a zeleniny. Dostatek bývá 
také cukrovinek, mléčných produktů 
a nápojů. Po sbírkách je nabídka vždy 
logicky bohatší.

Kdo všechno podporuje provoz 
potravinových bank?
Největší podporu naší činnosti získáváme 
již řadu let z národní dotace od 
Ministerstva zemědělství, tato podpora 
se pohybuje každoročně nad 70 miliony 
korun a v letošním roce nám poskytlo 
ještě 20 milionů korun na dofinancování 
nákladů spojených s řešením pandemie. 
Dalším zdrojem je pak regionální podpora 
z krajů a obcí. Aktuálně se do podpory 
potravinových bank zapojilo také 
Ministerstvo životního prostředí, které nás 
v příštích letech podpoří v investicích do 
skladů. V aktuální výzvě je připraveno pro 
všechny potravinové banky 150 milionů 
korun. Důležité je říct, že přínos naší práce 
je každoročně téměř 400 milionů korun, 
z tohoto pohledu se státu dotační podpora 
vyplatí.
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Potravinové banky se snaží řešit 
i plýtvání potravinami. Jak na tom 
Češi jsou?
Statistická čísla se různí, protože 
celoevropsky neexistuje metodika, která 
by tento problém definovala. Víme, že 
nejvíce plýtvají domácnosti, proto se 
snažíme o osvětu v této problematice. 
Řada kolegů připravuje edukační 
programy na školách. A například v Praze 
funguje také komunitní kuchyně, kde se 
lidé učí vařit ze zachráněných potravin za 
přítomnosti profesionálních kuchařů.

Proč řešit téma plýtvání jídlem? 
Někteří jsou toho názoru, že za jídlo 
zaplatili a je pouze na nich, jak s ním 
naloží… Potraviny je nutné brát jako 
hodnotu, komoditu, jejíž zdroje nejsou 
nevyčerpatelné. Její výroba a logistika 
má v celém světě obrovské důsledky na 
životní prostředí. Potravinový průmysl 
je jedním z největších producentů oxidu 
uhličitého a také největším spotřebitelem 
vody. Plýtvání jídlem není jen záležitost 
ztráty v naší peněžence, ale jak už jsem 
zmínil, i škod na životnímu prostředí. 
Naše práce je jen zrnkem v písku, pokud 
se však k tomuto problému postavíme 
všichni čelem, nastane změna.

Na konci listopadu se uskutečnila 
Sbírka potravin. Jak ji hodnotíte? 
Můžete ji srovnat s tím, jak 
úspěšné byly sbírky v předchozích 
letech?
Letošní Sbírka potravin pro nás byla 
velkým překvapením. Ve srovnání 
s předchozími lety byla velmi odlišná, 
hlavně kvůli mimořádným opatřením, 
ale také rekordní, vzhledem k množství 
vybraných potravin. Sbírka je akce, která 
postupně roste. V loňském roce se 
povedlo poprvé uspořádat sbírky dvě 
a poprvé se konala i v online prostředí 
a my jsme předpokládali, že už jsme 
dosáhli stropu. V letošním roce se nám 
však podařilo dostat ještě výše hlavně 
díky ohromné solidaritě lidí v této zemi. 
Za úspěchem Sbírky je také to, že jde 
o jeden z mála projektů, kdy člověk na 
pomoc druhým nemusí darovat peníze.

Jak je finančně náročné řídit 
potravinové banky?
Řídit neziskovou organizaci je každoroční 
boj s nejistotou. Jsme zcela závislí na 
podpoře státu a jak je dobře známo, stát 
řeší finance v rámci ročních rozpočtů. Je 
to tedy nepřetržitá práce, vyjednávání 
a odhadování vývoje. Je pravidlem, že 
než dořešíme rok letošní, již jednáme 
o podpoře roku příštího. S tím je také 
spojena určitá opatrnost při strategickém 
plánování.

Omezujete svoji činnost
v případě jejich nedostatku?
Pokud by nebyla zajištěna finanční 
podpora činnosti Potravinových bank, 
nebylo by možné pokračovat v naší práci 
a všechny aktivity, kontakty a nastavené 
spolupráce by se přerušily. Musím zde ale 
také poznamenat, že jsme se do tohoto 
stavu zatím nedostali. Na největší část 
provozu nám nyní poskytuje Ministerstvo 
zemědělství a vážíme si toho, že se vždy 
našla rozumná cesta k dofinancování, ať 
už na vládní úrovni nebo přímo u pana 
ministra Miroslava Tomana a dalších lidí 
na ministerstvu.

Chybí vám něco ve vaši činnosti?
Tři přání od zlaté rybky. Prvním by 
bylo víceleté financování, které je pro 
neziskovou organizaci našeho zaměření 
důležité. Snažíme se o zapojení několika 
ministerstev k dialogu v této věci a věřím, 
že nalezneme společné řešení. Druhé 
přání je vytvoření národní potravinové 
rezervy v našem logistickém centru. Tato 
rezerva má zajistit okamžitou pomoc ve 
chvíli, kdy dojde k výpadku potravin nebo 
náhlé krizové situaci, jako jsou například 
povodně. V tomto intenzivně jednáme 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
A třetí přání je, aby vydržela vzájemná 
solidarita lidí v naší společnosti, kterou 
můžeme sledovat v posledních měsících, 
a to nejen v oblasti potravinové pomoci.
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DOMÁCNOST

VÁNOČNÍ HVĚZDA: 
POZOR, MŮŽE BÝT 
„NASTYDLÁ“
Poinsettia nebo pryšec, tedy vánoční hvězda, patří mezi nejdekorativnější pokojové 
rostliny v adventním období. Pokud věnujete péči jejímu výběru, máte z poloviny 
vyhráno. Stejná rostlina vám totiž bude dělat radost i příští Vánoce. Svaz květinářů 
a floristů ČR připravil rady, jak vánoční hvězdu vybrat a doma se o ni postarat.

Rady pro nákup vánoční hvězdy 
a domácí péče
Není vhodné, pokud možno, kupovat 
vánoční hvězdu v nevytápěných 
prodejnách nebo dokonce z venkovního 
prodeje. Při nákupu by měl kvalifikovaný 
prodejce květiny zabalit tak, aby ji zákazník 
donesl v pořádku domů. V pokojových 
podmínkách potom vánoční hvězda 
nemá zvláštní nároky a neliší se jimi od 
jiných pokojových rostlin. Optimální je 
umístit ji na světlé místo, teplotně stabilní, 
s pravidelnou zálivkou, kterou nijak 
nepřeháníme.

Česká produkce a pozice na trhu
Pryšec překrásný patří k hrnkovým 
květinám okrasných listem, které nejsou 
až tak ohroženy dovozem, spolu například 
s Chryzantemum multiflora. U zmiňované 
skupiny chryzantém je hlavním důvodem 
velikost rostliny, a tudíž se prodražuje 
doprava. Navíc čeští zahradníci umí tuto 
kulturu velmi dobře a v dostatečném 
množství pěstovat, a dokážou tak 
uspokojit náš trh. Odhadem 80 až 90 % 
chryzantém je z české produkce.

Co se týče vánoční hvězdy, můžeme ji 
zařadit také k rostlinám méně ohroženým 
dovozem. Každopádně jde o rostlinu 
velmi choulostivou na nevyhovující 
tepelné a světelné podmínky při přepravě 
a skladování na květinových burzách. 
Transportní šok se u mnohých rostlin 
může projevit předčasným opadáváním 
listenů a jejím celým následným 
znehodnocením. V ČR je tato rostlina 
vnímána jako čistě vánoční záležitost, a to 
ji předurčuje jen pro krátkodobé sezónní 
využití. V praxi to znamená, že rostliny, 

které by eventuelně zahradníkovi zbyly ve 
skleníku do Vánoc, už v lednu v žádném 
případě neprodá, i když jsou ve skvělé 
kondici. Totéž platí pro obchodníka, 
který prodává konečnému spotřebiteli. 
Odhadem na našem trhu prodá 70 až 
80 % tuzemských rostlin.

Ovlivnění květinářů a zahradníků 
koronakrizí
Bohužel nikdo z nás neví, jakým způsobem 
ovlivní zahradnický prodej a vůbec celý 
zahradnický obor opatření vlády ve 
spojitosti s pandemií COVID-19. První 
vlna zasáhla zahradníky na jaře v tom 
nejkritičtějším a existenčně nejdůležitějším 
období. Skleníky byly plné vypěstovaných 
květin a hrozilo, že přijdou opravdu 
o všechno. Svaz květinářů a floristů ČR 
vyjednal pro zahradníky výjimku, takže 
mohli i za této situace své zboží prodávat. 
Vyhlášena byla ale i celostátní karanténa, 
což způsobilo velmi významný odliv 
zákazníků v květinářstvích. Lidé nakupovali 
zejména potraviny, květiny pro ně nebyly 
nezbytné. Zahradníci na tuto nejistotu 
samozřejmě reagovali a někteří založili 
méně kultur, i když zájem by o ně později 
byl. To se ale nedalo předvídat.

Ve stejné situaci se čeští zahradníci ocitají 
i nyní. Skleníky mají plné vypěstovaných 
vánočních hvězd a jiných hrnkových rostlin 
okrasných květem. Zároveň již, v současné 
nejisté situaci, musí myslet a plánovat jarní 
produkci balkónových květin. Nezbývá 
než věřit, že tuto pandemickou vlnu tento 
obor přežije bez větších citelných ztrát 
a lidé si květinu od českých zahradníků 
vždy rádi koupí.
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SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

JSME SPOLEČENSKY 
ODPOVĚDNÍ
Jak být společensky zodpovědný ve státní správě? Možností je nesčetně. Dbáme na 
včasné platby, třídíme odpad, šetříme při tisku dokumentů, organizujeme sportovní 
aktivity, mikulášské besídky či podporujeme vzdělávání zaměstnanců. Jak se nám 
„společensky odpovědné chování“ daří, můžete posoudit na vybraných aktivitách…

POTRAVINY Z BLÍZKA
Jídelna i kantýna nakupuje potraviny 
převážně od drobných pěstitelů 
a chovatelů. Téměř 15 % všech surovin 
pochází z ekologických farem, polovina 
všech surovin od lokálních dodavatelů ze 
středních Čech. Zahraniční dodavatelé 
reprezentují z celkového řetězce 
dodavatelů od 4 do 16 %. Seznam všech 
našich dodavatelů zveřejňujeme na webu.

ZELENÉ AKTIVITY
V roce 2017 jsme se stali „Zelenou 
firmou“ díky sběru elektroodpadu napříč 
resortem. Dlouhodobě máme také 
pronajatý elektromobil pro služební jízdy 
zaměstnanců a disponujeme i elektrokoly. 
Zároveň se snažíme snižovat energetickou 
náročnost u administrativních budov, se 
kterými hospodaříme. Letos dokončujeme 
komplexní řešení u tří z nich. Například 
byla zkolaudována stavba v Pardubicích, 
která zahrnuje mj. instalaci fotovoltaických 
panelů.

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC 
A PARTNERSTVÍ
Jako strategický partner dlouhodobě 
podporujeme projekt Sbírka potravin, 
na kterou ministr zemědělství poskytuje 

záštitu. V letošním roce jsme Výchovnému 
ústavu, dětskému domovu se školou 
z Kostomlat pod Milešovkou darovali 
mobilní telefony, které už nesplňují 
technické nároky. Na podzim jsme 
Městskému muzeu v Hořicích na výstavu 
Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku 
zapůjčili dosud veřejně neprezentovaný 
Burianův obraz Lovci mamutů. Jde 
o monumentální olejomalbu, která 
zobrazuje velkolepou scénu lovu na 
mamuta.

ŠKOLKA KLÁSEK
Již šestým rokem funguje pro děti 
našich zaměstnanců předškolní zařízení 
Mateřská škola Klásek s.p.o. Zaměstnanci 
mají možnost mít děti po dobu, kdy jsou 
v práci, přímo v prostorách ministerstva. 
Školka jim tak ulehčuje sladit dvojroli 
pracovníka a rodiče. I díky tomu se nám 
daří udržet si kvalifikované zaměstnance. 
Vzdělávání zajišťují pedagogové s příslušnou 
odborností. Školka je zapsána ve školském 
rejstříku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.
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ROZVOJ VENKOVA

MILIARDY PRO VENKOV
V letošním roce jsme pro vás v rubrice „Rozvoj venkova“ přinášeli příklady a články 
o metodě Leader, která podporuje zejména malé a střední podnikatele na venkově. 
V posledním čísle roku ukážeme, kolik projektů místní akční skupiny (MAS) s žadateli 
v Programu rozvoje venkova 2014–2020 realizovaly.

173
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474 459

386
380
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227

158

108

368

354

281

Místní akční skupiny administrují 
celkem 7 996 žádostí za 
3,3 miliardy korun, z toho 
3 742 projektů je již proplaceno 
s celkovou podporou za 
1,6 miliardy korun.

Počet realizovaných 
projektů v krajích

Podpořeno bylo 
2 788 mikro, 
494 malých, 
186 středních, 
255 velkých podniků.

Nejvíce peněz se čerpá na aktivitu „Investice 
do zemědělských podniků“. Proplaceno bylo 
1 912 žádostí za 860 milionů korun. 
V aktivitě „Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností“ využilo 
1 140 žádostí celkem 400 milionů 
korun.

data uvedená v infografice jsou platná k 15. 11. 2020

Nejvíce projektů se realizovalo 
v Jihočeském a Zlínském kraji. 
V Jihočeském kraji jde 
o 474 projektů za 173 milionů, 
ve Zlínském kraji o 459 projektů 
za 131 milionů korun.
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Na závěr tohoto seriálu sdílíme 5 příkladů dobré praxe ze zahraničí, protože zahraniční 
zkušenosti lze přenést i do českého prostředí. Principy jsou totiž stejné, nezávisle na tom, 
jestli žijeme v Česku, ve Švédsku či v Maďarsku.

ŠVÉDSKO
„Landsbyggare“ je projekt švédské místní akční skupiny Höga Kusten, jehož cílem 
je, aby lidé začali pozitivně vnímat podnikání na švédském pobřeží a přestali 
se negativně dívat na život a práci na venkově. Projekt zahrnuje dny rozvoje 
dovedností, inspirativní kampaně v sociálních médiích a aktivity zaměřené na 
upoutání pozornosti veřejnosti. Organizují se semináře, které vytvářejí příležitosti 
pro vznik dlouhodobých partnerství, budování komunity a inovací prostřednictvím 
metody LEADER. Kampaň v sociálních médiích #Landsbyggare, která oblast Höga 
Kusten zobrazuje pozitivně, zaujala mnoho lidí, kteří by se případně mohli do 
regionu přistěhovat

ŠPANĚLSKO
Španělské sdružení Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos funguje jako MAS pro 
venkovskou komunitu v blízkosti města La Coruña v Galicii ve Španělsku. Její členové 
vypracovali „Potravinový plán“ jako strategii na podporu zkracování řetězců pro 
místní potraviny. Rychlejší cesta potravin od výrobce ke spotřebiteli přispívá ke 
zlepšení biodiverzity a udržitelnosti farem. Plán je spojen s biosférickou rezervací 
(Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo) a zapojuje mládež a farmáře.

NĚMECKO
MAS umožnila členům zapojit se do workshopů, které jim nabízela německá 
Národní síť rozvoje venkova. Skupina připravila i vlastní profesionální trénink nazvaný 
„Dorfmoderation“ („Vesnický facilitátor“). Místní lidé se zde školí v komunitních 
metodách a získávají nástroje na podporu rozvojových procesů a projektů v obci.

MAĎARSKO
V roce 2013 se nositel projektu obrátil na manažerku MAS Judit Ráczovou, když 
hledal pomoc při renovaci a přeměně staré zemědělské usedlosti v luxusní hotel 
uprostřed lesa. MAS se rozhodla projekt podpořit navzdory počáteční skepsi 
místních, kteří to považovali za podivný nápad. Tak se znovuzrodil Deak Mansion. 
Vznikla tu čtyři pracovní místa a dnes je hotel považován za druhé nejlepší místo 
v zemi pro svatební oslavu. Hostí také tradiční potravinářské akce.

LUCEMBURSKO
Území LEADER Miselerland (Lucembursko) a Moselfranken (Německo) leží 
na obou březích řek Mosely a Sauer. Společná hranice podél řek je otevřená 
a propustná pro lidi, zboží a služby i nápady. Lidé v těchto dvou oblastech sdílejí 
společný jazyk, kulturu a historii, stejně jako krajinu známou svými vinohrady. Denní 
míra přeshraničního dojíždění je 65 %. Vzhledem ke společným rysům a vazbám 
mezi dvěma oblastmi se v roce 2015 dvě MAS rozhodly zpracovat společnou 
strategii pro rozvoj celého regionu. Je to první společná přeshraniční místní 
rozvojová strategie LEADER. Proces vedla řídící skupina tvořená šesti členy z každé 
MAS. Vznikla přeshraniční partnerství mezi místními podnikateli a skupinami, 
kontakty mezi politiky, společné projekty a pracovní skupiny zaměřené například na 
dopravu. Spolupráce škol a zájezdy s průvodci umožnily lidem poznávat se navzájem 
a posílily sociální soudržnost.

zdroj fotek: EU Rural Review 29 "LEADER Achievements"
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VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Kompenzační program AGRICOVID, zarybnění otrávené Bečvy, dotace na obnovu 
kulturních a venkovských prvků, chovatelé u zvířat používají stále méně antibiotik.

3 000 000 000 
korun rozdělíme mezi producenty potravin, kterým hrozí kvůli zavřeným 

restauracím a jídelnám krach. Příjem žádostí je spuštěn a potrvá až do 
15. ledna 2021. Více informací na našem webu.

30 000 000 
korun dáme v příštím roce na opravu drobných kulturních prvků venkova, 

jako jsou křížové cesty, zvoničky, boží muka, kapličky, venkovní sochy 
a hřbitovy. O dotace lze žádat od 1. do 19. února 2021, nebo do vyčerpání 

rozpočtu. Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.

3 800 000 000 
korun je celková částka určena pro národní dotace v příštím roce. Do 
odvětví živočišné výroby je určeno celkem 2 527,4 milionu, do odvětví 

rostlinné výroby 501,4 milionu, do potravinářství 578 milionů a na ostatní 
aktivity 193,2 milionu korun.

3 644,19 
korun na hektar je letošní sazba Jednotné platby na plochu. Státní zemědělský 

intervenční fond již vydal 28 732 zálohových rozhodnutí a zemědělci mají připsáno 
na účtech přes 8 miliard korun. Ti žadatelé, jejichž rozhodnutí do 1. prosince 
nenabylo právní moci, se mohou pro urychlení výplat doplatků vzdát práva na 

odvolání. Příslušný formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ najdou na webu 
SZIFu.

7 500 000 
korun dostanou rybáři starající se o řeku Bečvu po havárii způsobené kyanidem. 

Finanční podporu budou moci čerpat z podtitulu k národnímu dotačnímu programu 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů od roku 2021. Pro rybáře je 
připraveno každoročně 750 tisíc korun na období deseti let. Ke zmírnění škod 
přispěje také odpuštění nájmů za malé vodní nádrže nebo poskytnutí podpory 

z rybničního fondu.

o 50 
procent se mezi roky 2008 až 2018 v ČR snížila spotřeba antibiotik v chovech 

hospodářských zvířat. V minulých letech se podařilo úspěšně dokončit program 
MZe na ozdravení chovů skotu od nákazy infekční bovinní rhinotracheitidou, takže 

se již v Česku toto onemocnění nevyskytuje. To celkově zlepšilo kondici zvířat, 
a tím i snížilo riziko respiračních chorob, při kterých je nutné podání antibiotik. 
Pokračují programy MZe na ozdravení chovu prasat a tlumení nákaz v chovech 

drůbeže.
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SPOLEČNOST

MINISTR PODPOŘIL SBÍRKU 
POTRAVIN, VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE 
ŽÍT KRAJINOU, VÁNOČNÍ 
STROMKY DO NEMOCNIC

V posledním čísle švédského časopisu Kentaur vyšla reportáž 
o koních z Národního hřebčína Kladruby. Ve Švédsku plní 
starokladrubští bělouši z národního hřebčína královskou službu 
již od roku 2004. Sedlají je hudebníci královské jízdní gardy, 
konkrétně trumpetisté.

Ke Sbírce potravin se na konci listopadu 
stejně jako každý rok připojil i ministr 
zemědělství Miroslav Toman. Zvláště 
v tomto roce ji vnímá jako důležitou, 
protože kvůli koronavirové pandemii 
výrazně vzrostl počet lidí, kteří se ocitli 
v tíživé životní situaci.

Na střeše Národního zemědělského muzea byli vyhlášeni 
vítězové 13. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní 
pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou 
pro pozemkové úpravy. Soutěž oceňuje nejúspěšnější opatření 
realizovaná v rámci pozemkových úprav. Více k výsledkům zde.

I letos Lesy ČR rozvezou zdarma vánoční stromky do nemocnic, 
které o to prostřednictvím webové aplikace požádaly.
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