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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: 

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
za pár dnů skončí rok 2018, proto mi dovolte, abych se za ním 
alespoň krátce ohlédl. Vyznačoval se zejména extrémním suchem 
a je zřejmé, že počasí podobné letošnímu, ale i tomu loňskému, 
nebude do budoucna výjimečné a zemědělci se mu budou 
muset přizpůsobit. Na Ministerstvu se řešením problematiky 
hospodaření s vodou jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak 
ve vztahu k zachování zemědělské produkce a soběstačnosti 
intenzivně zabýváme. Řešíme samozřejmě i kompenzace 
zemědělcům. Z rozpočtu vláda schválila 1,15 miliardy korun, dalších 
zhruba 850 milionů má Ministerstvo z peněz nevyplacených za 
kompenzace v roce 2017. Celkem tak je alokováno na odškodnění 
za loňské sucho kolem 2 miliard korun.

Dalším problémem, který řešíme, je kůrovcová kalamita. Měníme 
pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci 
lesů mohli proti kůrovci účinněji zasáhnout. Zvyšujeme i podporu 
na obnovu lesů, aby mohlo být napadené dříví včas likvidované 
a lesní holiny rychleji osázené novým a odolným porostem. Na 
příští rok jsme připravili balíček mimořádných opatření a zároveň 
jsme zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů 
z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Vlastníci lesa je mohou využít 
například na zalesnění nebo ochranu a výchovu porostů.

To jsou hlavní úkoly, kterým se budeme intenzivně věnovat i v roce 
2019. Dovolte mi proto, abych nám všem popřál v nadcházejícím 
roce optimální počasí, dobrou úrodu a hlavně pevné zdraví.

Miroslav Toman 
ministr zemědělství
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EKONOMIKA

ZÁKAZ SUŠENÍ PLODIN 
URČENÝCH PRO VÝROBU 
POTRAVIN A KONEC 
ZEMĚDĚLSKÝCH LÁNŮ 
MONOKULTUR
Od 1. ledna 2019 začnou platit nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát, která 
zakážou předsklizňovou aplikaci všech přípravků s tímto herbicidem na plodiny potenciálně 
určené pro potravinářské účely, tedy na obiloviny a řepku. Za porušení těchto podmínek 
bude hrozit ztráta dotací a pro právnické osoby až čtyřmilionová pokuta.

Chceme, aby zemědělci využívali přednost-
ně takové postupy, které budou obecně 
minimalizovat potřebu použití chemických 
přípravků, tedy i glyfosátu. Nová opatření se 
zaměří na jeho používání na plodiny s potra-
vinářským účelem, protože to vnímáme jako 
nejrizikovější. 
Zákaz desikace, s ohledem na možná rizika ve 
vztahu k životnímu prostředí, podpořili i zá-
stupci dotčených nevládních zemědělských 
organizací. Omezení začnou platit ode dne 
obnovení povolení přípravků obsahujících 
glyfosát v České republice, tedy od 1. ledna 
2019 (stávající povolení končí k 31. prosinci 
2018). Evropská komise 12. prosince 2017 
obnovila schválení účinné látky glyfosát na 
období 5 let. Konec platnosti je 15. prosince 
2022, a to pro veškeré užití této účinné látky.
Za posledních šest let se podařilo snížit 
používání pesticidů v ČR celkově o 7,1 %. 
Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v ČR 
spotřebovalo 935 tisíc litrů, v roce 2017 to 
bylo 750 tisíc litrů. 

ZPŘÍSNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO 
HOSPODAŘENÍ
Zlepšit stav krajiny a především její 
schopnost zadržovat vodu řeší i náš nový 

návrh. Plocha jedné zemědělské plodiny 
nebude moci zaujímat více než 30 hek-
tarů, pokud bude tato plodina růst na 
půdě ohrožené erozí. Zpřísňujeme tak 
povinné požadavky na hospodaření (tzv. 
DZES 7), které musí zemědělci dodr-
žovat, aby měli nárok na některé hlavní 
dotace (například přímé platby na plo-
chu nebo podpory z Programu rozvoje 
venkova).
Nová pravidla se budou týkat přibližně 
2 300 zemědělských podniků a 600 ti-
síc hektarů polí. Konkrétně se nařízení 
vztahuje na půdní bloky, které obsahují 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 hektary, nebo půdní bloky 
ohrožené erozí z 50 %. To je přibližně 
čtvrtina veškeré orné půdy v České 
republice.
Pole bude muset zemědělec buď rozdě-
lit a pěstovat na něm více druhů rostlin, 
nebo ho rozčlenit ochrannými pásy 
osetými plodinami prospěšnými půdě, 
jako jsou například pícniny. Tím napo-
může plodinám lépe vzdorovat suchu 
a přispěje také k prevenci před povod-
němi. Nové postupy budou závazné od 
začátku roku 2020.

http://www.eagri.cz
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SPOTŘEBITEL 

NAJDĚTE SI 
SVÉHO KAPRA
V souvislosti s blížícími se Vánocemi veterináři připravili seznam nahlášených míst 
prodeje živých ryb pro celou ČR. Aktuálně jich je přes dva tisíce a každý si může 
najít prodejce ve své lokalitě.

Každý, kdo chce na Vánoce prodávat živé 
ryby, má ze zákona určité povinnosti. 
Jednou z nich je nahlásit minimálně sedm 
dní před zahájením prodeje příslušné 
krajské veterinární správě, kde a kdy hod-
lá ryby prodávat. Státní veterinární správa 
neručí za to, že prodej bude ve všech 
případech skutečně zahájen a ukončen 
v termínu, na který byl ohlášen. 
Seznam prodejních míst naleznete na 
následujícím odkazu: Prodej živých ryb

Například v Praze je více než 240 na-
hlášených prodejců. Vyhledávat můžete 
kromě kraje i  město či přímo ulici apod. 
Ze seznamu vyčtete také místa, kde se 
živé ryby prodávají celoročně, nebo pou-
ze před Vánocemi.

Čeho si všímat u prodejců kaprů a jak 
s vánoční rybou správně naložit, se do-
čtete zde. 

http://www.eagri.cz
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/seznam-sezonniho-prodeje-zivych-ryb/
http://eagri.cz/public/web/file/511790/Zpravy_z_MZe_12_2016.pdf


ZÁMECKÉ 
VINAŘSTVÍ BZENEC 

OBHOSPODAŘUJE 
VE SPOLUPRÁCI 

SE SESTERSKÝMI 
SPOLEČNOSTMI 

VINAŘSTVÍ 
MIKROSVÍN 

MIKULOV 
A VINAŘSTVÍ 

U DVOU LIP PŘES 
540 HEKTARŮ VINIC.
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ROZHOVOR

PERLENÍ VE FLÉTNĚ
Silvestrovské oslavy. Nikdy během roku se neprodá a nevypije tolik sektu jako právě 
na jeho konci. Víte, jak se má sekt pít? Že z různých skleniček chutná různě? Bořek 
Svoboda o tom ví hodně, vede vinařství, jehož výrobní prostory jsou přímo v areálu 
zámku Bzenec. 

Co se k sektu hodí víc – jahody 
nebo kaviár?
Naše společnost preferuje pít sekt nej-
lépe samotný, jen tak si ho můžete nejvíc 
vychutnat. Pokud k jídlu, tak kaviár.

Co váš sekt odlišuje od 
konkurence?
V první řadě je to jedinečná kupáž vín, 
tedy mísení několika odrůd. Dále fakt, že 
naše sekty vyrábíme tradiční metodou zrá-
ní v lahvích po dobu minimálně 36 měsíců 
a pak ručně setřásáme. Za zmínku stojí 
i to, že na výsledné kupáži z našich vín spo-
lupracujeme s francouzským enologem. 

Podíváte-li se na tuzemský trh, jak 
jej vnímáte?

Trh moravských sektů se každoročně 
rozrůstá a stoupá jak jejich rozmanitost, 
tak i obliba u zákazníků. Vždyť na Moravě 
je nyní více než 25 výrobců sektů. A to je 
dobře. 

Mají čeští vinaři v tomto 
sortimentu co nabídnout?
Škála moravských sektů je již poměrně 
široká, ať už se bavíme o jednoodrůdových 
sektech, nebo o sektech víceodrůdových. 
Dominují převážně bílé sekty, ale nalezneme 
i růžové a dokonce červené. Těch je však 
velmi málo. Nabídka každoročně roste, jak 
kvalitou, tak i škálou sektů. Jejich moravští vý-
robci začínají získávat medaile i na zahranič-
ních soutěžích v kategorii sektů. To je myslím 
povzbuzení pro ostatní do budoucna.

http://www.eagri.cz


DOSAŽENÁ 
OCENĚNÍ:
6 ŠAMPIONŮ SALONU 
VÍN ČR

4 ŠAMPIONI SALONU VÍN 
Z TRATI KLÍNKY, OBEC 
VRACOV

83 MEDAILÍ V SALONU 
VÍN ČR (OD 2007)

3X 5HVĚZDIČKOVÉ 
VINAŘSTVÍ PRAGUE 
WINE TROPHY 2016, 2017, 
2018

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
PRAGUE WINE TROPHY 
2018

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
VINAŘ ROKU 2016

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
VINAŘSTVÍ ROKU 2015

VÍTĚZ KATEGORIE 
VELKÝCH VINAŘSTVÍ - 
VINAŘSTVÍ ROKU 2015

HLAS VEŘEJNOSTI - 
VINAŘSTVÍ ROKU 2015

06www.eagri.cz

Podle čeho se máme řídit, 
abychom si v obchodě vybrali 
dobrý sekt? Jak se orientovat 
v záplavě lahví v regálech. Máte 
pro naše čtenáře nějakou radu?
Stejně jako u tichých vín, musíte znát 
kvalitu vín daného vinaře, abyste si 
správně vybrali. Rozhoduje i cena. 
Kvalitní moravský sekt vyrobený tra-
diční metodou nebude jistě stát kolem 
100 korun, ale bude minimálně za 
250 korun.

Blíží se silvestrovské oslavy, 
v posledních týdnech je u vás 
zřejmě tahounem sekt. Kolik 
lahví vyprodukujete za rok?
Naše společnost vyrábí ročně přibliž-
ně 15 tisíc kusů lahví sektu v kategorii 
brut. Poslední den v roce to však není 
jen o sektu. Během večera si mnozí 
z nás dají pár skleniček kvalitního vína. 
U nás máme celkem 20 odrůd vín. 
Pro celovečerní pití jsou velmi vhodné 
odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, 
Ryzlink vlašský, Rulandské bílé nebo 
Chardonnay. Ale všechno závisí na vkusu 
a chuti každého.

V některých jižních zemích 
Evropy se v lepších hotelech často 
u snídaně začíná sklenkou sektu 
či šampaňského. Jde podle vás 
o výstřelek, nebo to považujete 
za něco běžného?
I já se s tím setkávám a musím podotk-
nout, že to není výstřelek, ale příjemný 
začátek dne. Obzvláště pokud jste na 
dovolené nebo jde o víkend. 

Sekt býval spojován s okázalým 
bohatstvím a někdy i se 
zhýralostí. Souhlasíte s tím?
Možná v minulosti, nyní je již sekt 

součástí nabídky každé dobré restaurace 
a cena lahve dobrého sektu bývá sice 
většinou nad cenou tichého vína, ale 
nikterak výrazně. Tak proč si ji nedat?

Jsou Češi v pití sektu 
konzervativní, nebo si umí 
vybrat?
Zatím většina lidí preferuje sladký, po-
losladký či polosuchý sekt před sektem 
suchým. Kdo si však chce sekt vychutnat, 
pije suchý sekt, takzvaný brut. 

Co by měl člověk vědět o sektu, 
aby si ho mohl co nejvíce 
vychutnat?
Důležité je vědět, že dobrý sekt se vyrábí 
sekundárním kvašením v lahvi (klasická 
výroba sektu), a jako základ může být 
kupáž vín několika odrůd. Rozhoduje 
také délka ležení na lahvi (kalech), nejlépe 
minimálně 2 až 3 roky. Pak má sekt jemné 
perlení a harmonickou strukturu v chuti 
i vůni. 

Panuje přesvědčení, že dáme-
li šumivé víno do lednice, měli 
bychom dát do hrdla lahve 
lžíci, aby nevyprchaly bublinky. 
Opravdu to pomáhá?
U dobrých sektů jsem se s tím nesetkal. 
Dnes už ale pro ně existují speciální uzávě-
ry. Příjemnější pro sekt je ho však dopít.

Jaké další chyby se dělají při 
konzumaci sektu?
Chyb bývá několik. Základem je správně 
vychlazená lahev (na 3 až 5 stupňů Celsia), 
která by měla být v lednici v klidu. Určitě 
nedávat do mrazáku, sektu tak uštědříte 
šok. Další chybou je, že po odstranění 
agrafy (drátěné spony), mnoho lidí, aby 
lahev otevřelo, otáčí korkem. Nutné je 
však uchopit pevně korek a otáčet lahví. 

http://www.eagri.cz


V AREÁLU 
BZENECKÉHO 
ZÁMKU SE 
KAŽDOROČNĚ 
VYROBÍ 
5 MILIONŮ 
LAHVÍ VÍNA 
A SEKTU.

V ROCE 2018 
VINAŘSTVÍ ZÍSKALO 

217 MEDAILÍ 
A OCENĚNÍ 

Z VINAŘSKÝCH 
SOUTĚŽÍ. Z TOHO 

7 ŠAMPIONŮ, 
15 VELKÝCH 

ZLATÝCH, 
117 ZLATÝCH, 

47 STŘÍBRNÝCH, 
7 BRONZOVÝCH 

A 24 DIPLOMŮ.
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Nápoj následně naléváme do sklenice, 
kterou nakloníme do úhlu 45 stupňů, po 
jejím skle. Díky tomu nám nevypění. 

Častým problémem při servisu je 
i používání nesprávných sklenek. 
Která je pro sekt podle vás 
nejlepší?
Na sekt použijte jedině sklenku typu flét-
na. Pouze z ní si vychutnáte jeho perlení 
a úžasné aroma. Nepoužívejte typ misky, 
u ní vám perlení sektu velmi rychle zmizí, 
sekt v ní rychle zteplá a vůně se nenávrat-
ně rozplyne.

Jaké jsou poslední trendy?
Pít suché sekty a pít je častěji než jen na 
Vánoce a Silvestra, tedy i při jiných příleži-
tostech. Milovníci sektů se již nebojí zapla-
tit za dobrý moravský sekt oněch 250 až 
400 korun. 

Vydařila se letošní sezóna?
Pro moravské sekty nebyla sezóna opti-
mální. A to i přesto, že hrozny krásně ve 
vinicích dozrály do vysoké cukernatosti. 
U sektu však potřebujete i svěží kyselinu, 
a ta letos hroznům trochu chyběla. 

Vaše vinařství vyhrálo již pošesté 
titul Šampiona Salonu vín ČR? Co 
pro vás úspěch znamená?
Je to odpověď na to, zda jdeme správnou 
cestou, a to jak ve vinici, tak i ve sklepě. 
Nyní nemůže nikdo pochybovat o tom, 
že je to náhoda. Naopak, jde o poctivou 
a cílevědomou práci našich lidí, kteří již ví, 
že víno se rodí ve vinici. Často říkám, že 
víno dělají lidé s láskou, a proto je finální 
výsledek zrcadlem jejich práce. 

http://www.eagri.cz


ŽIVOTNÍ STYL

7 RAD, JAK 
ZVLÁDNOUT SE PSEM 
OSLAVY SILVESTRA
Psi mají několikanásobně citlivější uši než lidé. Odpalování zábavné pyrotechniky 
spojené s příchodem Nového roku u nich může vyvolat velký stres či dokonce silnou 
bolest. Státní veterinární správa má 7 rad, jak domácí mazlíčky ochránit.

Silvestrovské veselí nejvíce stresuje psy, pak kočky a koně, ale i ptáky. Naopak bujaré 
oslavy jsou fuk rybičkám, hmyzu, křečkům nebo králíkům. 

Tak tedy veselého Silvestra bez rizik!
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Zkontrolujte mu psí 
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připojte telefonní číslo. 

Nálezci nebo pracovníci 

útulku budou mít 
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3. Buďte s ním

Před půlnocí vezměte psa do nejklidnější místnosti a uklidněte ho. Dejte mu najevo svou přízeň. Určitě ho netrestejte za to, pokud ze stresu udělá loužičku nebo kňučí. Nenuťte ho ani vykonávat povely „sedni“ nebo „lehni“, jeho stres ještě prohloubíte. Dejte mu pamlsek a mluvte s ním, jako by se nic zvláštního nedělo. Dopřejte mu pocit bezpečí jako jeho nejlepší lidský kamarád.

4. Odcházíte? Připravte nejklidnější 
místečko

Pokud už musíte odejít, připravte psovi nejklidnější místo, kam bude doléhat nejméně hluku. Nezapomínejte na to, že opuštěný pes může propadat panice, odstraňte proto nebezpečné předměty, o které by se mohl zranit. Důležité také je, aby měl misku s čerstvou vodou k pití.

6. Nechte
 si 

pomoct 

od od
born

íků

Pokud to jinak nejde, použijte po dohodě 

s veterinářem léky na uklidnění. Nikoli v
šak 

sedativa určená lidem. Těmi by se m
ohl otrávi

t. 

Myslete i na to, že n
a každé zvíře m

ohou léky 

účinkovat jinak. Zatímco jednoho uspí, druhému 

se může sluch i zbystřit. Lék 
podejte včas,

 účinek 

vydrží až 12 h
odin.

7. Střepy nepřinášejí štěstí

Při ranním venčení v prvním dni roku dávejte pozor na střepy, které mohou psovi poranit tlapky, a také na zbytky po rachejtlích, ty mohou psy lákat svým pachem. Neměla by hrozit přímo otrava, ale kousání plastových zbytků by mu mohlo způsobit trávicí problémy, popřípadě 
poranění dutiny ústní.

5. Odtlumte hlu
k

Zatáhněte závěsy
, umístěte psovi 

pelíšek do koupelny a pusťte mu 

hlasitěji rá
dio, abyste lekavé zvuky 

a světla o
dtlumili.
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KARIÉRA

OHLÉDNUTÍ 
ZA PROJEKTEM 
VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ
Celý rok jsme vám ve zpravodaji Zprávy z MZe přinášeli články o projektu 
Vzdělávání praxí. Díky tomu jste mohli sledovat příběhy lidí, kteří získávají nové 
znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí. A které příběhy v roce 2018 
nás zaujaly nejvíc?

„Díky Vzdělávání praxí mi majitelka 
květinářství mohla nabídnout to, co 

pro mě bylo nejdůležitější, tedy zjistit, jak 
to funguje. Moje mentorka mě seznámila 
s tím, jak se v Čechách zboží nakupuje 
a kam si pro něj mohu dojet, což pro mě 
byly velmi důležité a přínosné informace.“

Veronika 
„Do projektu jsem se zapojila, 
protože jsem nemohla najít práci ve 

svém oboru. Vzhledem k tomu, že nemám 
žádnou praxi a ani maturitu, byla to pro 
mě velká výzva, jak se dál vzdělávat a získat 
praxi ve floristice, která mě zajímá.“

Šárka 
„Díky Vzdělávání praxí jsem se 
mohla zaučit v oboru veterinární 

péče. Kromě zajímavých situací a práce se 
zvířaty jsem poznala spoustu fajn lidí – jak 
přímo v pracovním kolektivu, tak mezi 
zákazníky.“

Veronika

V JAKÉM OBORU 
JE MOŽNÉ SE VZDĚLÁVAT?
Poskytovatelé vzdělávání praxí vypisují 
nabídky pro různé typové pozice napříč 
všemi obory. Aktuálně je možné vybrat 
si ze 156 nabízených typových pozic. 
V oborech zemědělství a veterinární péče 
je to 11 pozic, mezi nimi např. pomocný 
pracovník v zemědělství, pěstitel, krajinář, 
chovatel-ošetřovatel zvířat a veterinární 
lékař.

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní 
příspěvková organizace MPSV. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Více 
informací o projektu najdete na www.vzdelavanipraxi.cz nebo na infolince 775 881 40.
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VÝBĚR ZPRÁV

NEJLEPŠÍ ZEMĚDĚLCI, 
ZACHOVÁNÍ ZELENÉ 
NAFTY A STOPY 
PESTICIDŮ V KVĚTÁKU
Inspekce zadržela květák z Polska plný jedů, lesníci hlásí rekordní sezonu šišek, 
můžete žádat o peníze na opravu kapličky, Češi loni snědli rekordní množství 
drůbežího masa, eské mléčné výrobky v Jižní Koreji zažívají rozmach. 

ÚLEVA V PODOBĚ 
ZELENÉ NAFTY
Zemědělci s živočišnou výrobou budou 
mít i v příštím roce výhodnější podmín-
ky tzv. zelené nafty. Cílem je zachovat 
za zcela nezměněných podmínek i po 
1. lednu 2019 zvýšenou podporu čisté 
živočišné výroby a kombinované živo-
čišné a rostlinné výroby. Na základě 
pozměňovacího návrhu, přijatého v rámci 
Zemědělského výboru, bude zvýšená 
podpora platit také na citlivé rostlinné 
komodity. Zelená nafta se nově bude 
týkat i pěstitelů révy vinné. Od příští-
ho roku se pro zemědělce zjednoduší 
i vykazování spotřeby zelené nafty. Dále 
k tématu zde.

POLSKÝ KVĚTÁK 
S PESTICIDY
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
odhalila květák z Polska s velkým obsahem 
pesticidů. Zelenina byla nalezena ve vel-
koskladu dodavatele Bovys ve Štokách na 
Havlíčkobrodsku. Více zde. 

MIMOŘÁDNÁ ÚRODA 
ŠIŠEK 
Letošní úroda šišek a plodů lesních dře-
vin pro semenářské potřeby byla podle 
státního podniku Lesy České republiky 
mimořádná. Pracovníci státního podniku 
sesbírali 366 tun šišek a plodů lesních dře-
vin. Z toho 317 tun bylo z listnáčů a 49 tun 
z jehličnatých stromů. První sazenice 
z letošní úrody se k obnově lesa využijí na 
podzim příštího roku.

NÍZKÉ CENY JABLEK
Ceny jablek od července podle Českého 
statistického úřadu klesly o 40 %. Zatímco 
v červenci stál kilogram jablek rekordních 
43,23 Kč, v listopadu se jablka prodávala 
v průměru za 26,29 Kč/kg. Jablka jsou 
ovocem s nejvyšší spotřebou v ČR.

VÝVOZ MLÉČNÝCH 
PRODUKTŮ DO JIŽNÍ 
KOREJE
Počet českých mlékáren, které mohou 
vyvážet své produkty do Korejské repub-
liky, se nově zvýšil ze čtyř na devět pod-
niků. Letos tam podniky vyvezly 456 tun 
výrobků.

NEJLEPŠÍ ZEMĚDĚLCI 
ROKU
V letošním 18. ročníku soutěže Zemědělec 
roku se nejlepším pěstitelem stala společ-
nost Noragros z jižních Čech, mezi chova-
teli hlavní cenu obdržela společnost Zeras 
z Vysočiny, která byla zároveň oceněna 
jako nejlepší podnik s potravinářskou pro-
dukcí. Ve smíšené výrobě již poněkolikáté 
zvítězila Zemědělská společnost Komorno 
z Plzeňska. 
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ZE STARÉHO NOVÉ
V příštím roce podpoříme údržbu a obno-
vu kulturních a venkovských prvků v krajině 
(kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, 
smírčí a jiné kříže, hřbitovy a hřbitovní 
zdi). Mezi žadatele rozdělíme 30 milionů 
korun. Dotace z prostředků Ministerstva 
zemědělství může být maximálně 70 % 
finančních nákladů projektu. Žadatel může 
dostat minimálně 15 000 korun a maximál-
ně 200 000 korun. Žádosti bude možné 
podávat od 4. do 22. února, nebo do doby 
kdy, celkový součet požadovaných částek 
registrovaných žádostí dosáhne 50 milionů 
korun.

HISTORICKÝ SKVOST 
NA LETNÉ
Národní zemědělské muzeum získalo 
výjimečně zachovalé zařízení takzvané-
ho uměleckého mlýna, který byl v pro-
vozu až do druhé poloviny minulého 
století. Pochází ze Spáleného mlýna 
v Přibyslavicích na Brněnsku, muzeu ho vě-
novali potomci mlynářské rodiny Moučků. 

JÍME VÍC KUŘECÍHO MASA
Češi loni zkonzumovali nejvíce drůbežího 
masa od roku 1948. Meziročně se jeho 
spotřeba zvýšila o půl kilogramu na 27,3 ki-
logramu na osobu. Naopak lidé zkonzumo-
vali méně vepřového (42,3 kilogramu) 
a hovězího (8,4 kilogramu). Stoupla ale 
spotřeba zvěřiny (1,1 kilogramu).

NEJVYŠŠÍ PRODUKCE 
PIVA V EU 
Výroba piva v Evropské unii se loni zvýšila 
o dva miliony na 39,6 miliardy litrů, což je 
nejvyšší úroveň za osm let. K výsledku při-
spěl rekordní vývoz a také rozvoj malých 
pivovarů. 

VETERINÁŘI PROŠKOLILI 
PŘEDŠKOLÁKY
V rámci letošního druhého ročníku vzdě-
lávacího projektu „Máme rádi zvířata“ 
navštívili veterináři 302 mateřských školek 
ve všech krajích České republiky. V nich 
během 320 přednášek předali odlehčenou 
formou informace o zásadách zodpovědné 
péče o zvířata více než 7 600 dětem. To je 
o čtvrtinu více než při loňském premiéro-
vém ročníku.

VĚDA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ
Vybrali jsme 99 nejlepších výzkumných 
projektů, které finančně podpoříme. 
Výzkumníkům na ně v roce 2019 poskyt-
neme 324 milionů korun. Do projektů 
zaměřených například na kvalitnější hos-
podaření, potírání afrického moru prasat 
nebo pěstování teplomilných rostlin dáme 
do roku 2025 celkem 1,4 miliardy korun. 
Bližší informace k vybraným projektům 
jsou k dispozici na stránkách MZe. 

EXPORT DO SRBSKA
Zrušení zákazu dovozu prasat, vepřového 
masa a výrobků z něj z České republiky do 
Srbska na konci listopadu ministru země-
dělství Miroslavu Tomanovi slíbil jeho srb-
ský protějšek Branislav Nedimović. Přislíbil 
rovněž, že se bude zabývat možností 
dovážet české pivo v tancích do Srbska. 
Jenom vývoz piva z ČR do Srbska se v po-
sledních dvou letech zvýšil téměř o 40 % 
a dosáhl rekordní úrovně. Od února 2016 
působí v Srbsku český agrární diplomat, 
který přispívá mj. ke zvýšení povědomí 
o české zemědělské mechanizaci, jejíž 
export do Srbska se v posledních letech 
pohybuje v řádu milionů korun ročně.
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ROK 2018 
V ZEMĚDĚLSTVÍ
Poznej svého farmáře, kůrovcová kalamita, rum s výjimkou na dalších 5 let. 
Zvládnutý africký mor prasat, EU pochválilo Česko. Takový byl rok 2018, projděte si 
s námi zemědělské a potravinářské události uplynulých 365 dní.

362 
vzorků semen

vyslala Česká republika do 
Globálního uložiště genetických 
zdrojů rostlin na Špicberkách. 

Výměra 
chmelnic překročila

5 000 
hektarů.

423 
milimetrů srážek 

byl průměrný úhrn v hydrologickém 
roce ve státním podniku Povodí 

Moravy. Srážek napadlo nejméně 
od roku 1960. Za letošní kalendářní rok 

jsme z Programu rozvoje 
venkova vyplatili 

12,6 

miliardy korun.

Evropský seznam Zaručených 
tradičních specialit se rozrostl o 

1 
český výrobek, 

a to Pražskou šunku.

Letos jsme připravili projekt 
Poznej svého farmáře na 

11 
farmách, 

celkem je navštívilo bezmála 
11 tisíc lidí.

Vinaři v tuzemsku 
vysadili 

178 
hektarů 
nových vinic.

4 
miliardy korun 

šly zemědělcům 
hospodařícím v méně 
příznivých, například 
horských oblastech.

V letošním roce se Ministerstvo 
zemědělství prezentovalo na 

5 
tuzemských výstavách 

a na 

10 
veletrzích 

v zahraničí připravilo českou národní 
expozici na podporu exportu 

českých firem.

Jako 

jediné 
zemi v Evropě 

se nám od vypuknutí nákazy 
afrického moru prasat podařilo 
držet situaci pod kontrolou. Za 

akceschopnost jsme několikrát dostali 
pochvalu z EU.

Výrobci tuzemáku nám 
děkují. U Evropské 
komise jsme pro ně 

vyjednali výjimku, budou 
tak moci při výrobě 
tuzemáku používat 

tradiční rumový éter 
dalších 

5 let. 
Bez výjimky by možnost 

ho používat skončila.

Přestože za poslední dva roky klesl 
agrární export o 2,64 %, v zemích, 
kde působí zemědělští diplomaté 
(Rusko, Srbsko, Saúdská Arábie 

a Čína), stoupl o 18 %. Rozhodli jsme 
se proto vyslat další

3
nové agrární diplomaty

do Japonska, Íránu a Mexika.

Pro zvládnutí kůrovcové 
kalamity MZe připravilo 

balíček mimořádných 
opatření. Zároveň zhruba 

dvojnásobně navýšilo 
dotace na obnovu lesů 

z 630 milionů na 

1,15 
miliardy korun.

Vyhlásili jsme výzvu pro obce na 
rekonstrukce, odbahnění, obnovu 
obecních rybníků. Připraveno bylo 

400
milionů korun.

O příspěvek měly obce enormní zájem. 
Poslaly 219 žádostí v celkové výši 668 

milionů korun.
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