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všechny nás zasáhl a zaskočil agresivní útok Ruska na Ukrajinu.
Najednou jsme se ocitli v situaci, kterou si před letošním
24. únorem zřejmě málokdo z nás dokázal představit.
Události na Ukrajině vyvolaly okamžitou neuvěřitelnou vlnu
solidarity v Česku, ale i v dalších zemích. Pomáhat uprchlíkům
začali spontánně všichni, ať už to byl jednotlivec, organizace,
sdružení, podnik nebo stát. Ukázalo se, že se umíme navzájem
podporovat i navzájem propojovat, spolupracovat.
Maximálně pomoci se samozřejmě snažíme i my na ministerstvu.
Pomoc koordinujeme v rámci vlády a Ústředního krizového
štábu, řešíme i možné dopady v České republice. Přímými
dopady válečného konfliktu na Ukrajině naše zemědělství
a potravinářství ohrožené není, zásobování potravinami je
plynulé a nehrozí jejich nedostatek. Připraveny jsou i jarní práce
v zemědělství. Je proto na místě ocenit každodenní práci našich
zemědělců a potravinářů. Opět se ukazuje, že se na ně můžeme
i v krizových situacích spolehnout. Díky nim nemusíme mít obavy
z nedostatku potravin. Například většina mlýnů má dostatečné
zásoby obilovin až do další sklizně, navíc jsme dlouhodobě
u obilovin soběstační. Zásadní problémy nejsou ani s dovozem
ostatního zboží a potravin. Přestože Ukrajina vývoz některých
zemědělských komodit omezila či zakázala, z pohledu České
republiky jde o minimální podíl na dovozu.

VÁLKA V „OBILNICI EVROPY“
ZVEDÁ CENY ZEMĚDĚLSKÝCH
KOMODIT
Ceny pšenice jsou na maximech.
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ROZHOVOR

NA UKRAJINSKÝCH FARMÁŘÍCH
ZÁVISÍ ROZVOJOVÝ SVĚT
Rozhovor s předsedou Slovenské polnohospodářské
a potravinářské komory Emilem Machem.
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NEJVÍCE PIVA VYVÁŽÍ
NÁRODNÍ PODNIK

Budějovický pivovar loni uvařil nejvíce piva od počátku své
existence.
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Problémem jsou však rostoucí ceny energií, hnojiv a dalších
vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně tak
rostou ceny určitých zemědělských komodit na celoevropském
trhu. Některé firmy se potýkají s nedostatkem pracovníků, což
řešíme i ve spolupráci s ostatními resorty.

DOBRODRUŽNÉ AKTIVITY
V PŘÍRODĚ

Nikdo z nás neví, jak dlouho bude válka na Ukrajině trvat.
Co ale víme, je, že pomoc uprchlíkům není jen o poskytnutí
azylu a zabezpečení základních životních potřeb. Je třeba jim
nabídnout i práci. Je to pro ně zajištění alespoň nějaké jistoty
v zoufalé situaci, do které se dostali. Vím, že mnozí z vás už to
dělají a já vám za to moc děkuji.
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Tip na environmentální výchovu.
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JAK ÚČINNĚ BRÁNIT ŠÍŘENÍ
AFRICKÉHO MORU PRASAT?
Návratu afrického moru prasat zabrání jen důsledná prevence.
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STRUČNĚ V ČÍSLECH
Novinky ze světa zemědělství.
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VÁLKA V „OBILNICI
EVROPY“ ZVEDÁ
CENY ZEMĚDĚLSKÝCH
KOMODIT
Agresivní útok Ruska na Ukrajinu může mimo jiné zdražit potraviny. Obě země
patří mezi významné exportéry obilovin a olejnin, a přestože omezení jejich vývozu
nedopadá na ČR přímo vzhledem k naší soběstačnosti v obilovinách a olejninách,
ovlivňuje ceny na světových trzích. Na rekordní úrovni je například cena pšenice
nebo řepky. To může mít negativní dopady zvláště na africké a blízkovýchodní státy,
které patří k největším dovozcům.
Ukrajina, coby pověstná obilnice Evropy,
od začátku hospodářského roku
2021/2022 do letošního 2. února vyvezla
38,6 milionu tun obilovin, což je meziroční
nárůst 9,2 milionu tun. Pokud se konflikt
protáhne, dopady mohou pocítit zejména
rozvojové země. Mezi největší dovozce
pšenice podle dat Organizace pro výživu
a zemědělství v roce 2020 patřily Egypt,
Indonésie, Turecko, Čína a Itálie. Do České
republiky se z Ukrajiny pšenice příliš
nedováží.
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DRUHÝ NEJVĚTŠÍ
producent
slunečnicových
semen na světě

PÁTÁ NEJVĚTŠÍ
produkce kukuřice
na světě

OSMÁ NEJVĚTŠÍ
produkce
žita na světě

Česko je dlouhodobě výrazně
v obilovinách soběstačné, každoročně
naopak vyváží miliony tun. I Evropská unie
je čistým vývozcem obilovin, její celkový
vývoz obilovin převažuje nad celkovým
dovozem.
V loňském roce se do Česka dovezly
z Ukrajiny potraviny za 2,3 miliardy
korun. Nejvíce šlo o zpracované
ovoce, maso a med, krmiva pro zvířata
a také cukrovinky. Zpracovaného
konzervovaného ovoce a ořechů se
dovezlo za 854 milionů, masa za
231 milionů a cukrovinek za 144 milionů
korun.
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TŘETÍ NEJVĚTŠÍ
producent brambor
na světě

PÁTÁ NEJVĚTŠÍ
produkce medu
na světě

OSMÝ NEJVĚTŠÍ
producent pšenice
na světě

Zdroj: FAOSTAT

www.eagri.cz
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ROZHOVOR

NA UKRAJINSKÝCH
FARMÁŘÍCH ZÁVISÍ
ROZVOJOVÝ SVĚT
Válka na Ukrajině může mít vážné dopady na rozvojový svět, který je nejvíce závislý
na dovozu obilí. Nelze vyloučit, že v těchto zemích dojde k potravinovým konfliktům.
Nejen o tom jsme si povídali s předsedou Slovenské polnohospodářské
a potravinářské komory Emilem Machem.

V souvislostí s válkou na Ukrajině
je první otázka jednoznačná:
Jak vidíte současné evropské
zemědělství a potravinářský
sektor?
Európske poľnohospodárstvo prechádza
obrovskou zmenou a čelí novým výzvam,
ktoré vznikli ako priamy následok vojny
na Ukrajine. Potravinová bezpečnosť
EÚ nie je momentálne vojnou priamo
ohrozená (nehovoríme ale o sekundárnych
efektoch z titulu dramatického nárastu
cien komodít na burzách). EÚ je čistým
vývozcom potravín a Ukrajina tvorí len
4,9 % agropotravinárskeho dovozu do EÚ.
Problémom môžu byť skôr konkrétne
produkty – 88 % EÚ dovozu slnečnicového
oleja, 41 % repkového semena a 26 %
medu pochádza z Ukrajiny. Rusko je
najväčším dodávateľom dusíkatých hnojív
na trhy EÚ. Sekundárny dopad na región
EÚ sa môže prejaviť aj destabilizáciou
v regiónoch Afriky a Ázie závislých na
agropotravinárskom dovoze z Ukrajiny
a Ruska.
www.eagri.cz

Jak vypadá ukrajinské zemědělství?
Jaké komodity pěstují?
Ukrajina je krajinou s veľkými
agropotravinárskymi možnosťami. Je
jedným z dominantných svetových
producentov obilia – najmä pšenice,
rovnako aj kukurice. V sezóne 2021/22
je odhad produkcie kukurice na úrovni
42 miliónov ton a očakáva sa, že export
bude celkovo 33,5 milióna ton. Ukrajina
by tak tvorila približne 17 % globálnej
ponuky exportu – čo z nej robí štvrtého
najväčšieho svetového vývozcu kukurice.
Podobne, pokiaľ ide o pšenicu, Ukrajina
je tiež významným producentom. USDA
(Americké ministerstvo zemědělství – pozn.
aut.) odhaduje, že v sezóne 2021/22
vyprodukuje 33 miliónov ton, zatiaľ čo
export by mal dosiahnuť 24 miliónov ton.
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Čo sa týka olejnatých semien, Ukrajina
patrí medzi najväčších producentov
slnečnicových semien, pričom odhad
produkcie na hospodársky rok 2021/22 je
vo výške 17,5 milióna ton, čo predstavuje
viac ako 30 % celosvetovej produkcie. Má
tiež veľký domáci spracovateľský priemysel,
vďaka ktorému vyváža značné objemy
slnečnicovej múčky a oleja.

Ukrajina patrí medzi
najväčších producentov
slnečnicových semien.
Do kterých zemí nejvíce exportují?
Úmorie Čierneho mora je jednou
z najdôležitejších oblastí na svete pre
produkciu obilia a dopad vojny pocítia
najmä tie krajiny, ktoré sú na jeho
dovoze najviac závislé – predovšetkým
v regióne severnej Afriky a Blízkeho
východu. Konkrétne ide napríklad o Egypt
a Libanon, kde vo výžive obyvateľstva
dominuje chlieb dotovaný vládou.
Hlavná obava v tejto súvislosti je ale
z „dominového efektu“, keďže stúpajúce
ceny pšenice zasiahnu krajiny, ktoré už čelia
inflácii, potravinovej neistote a konfliktom.
Spomína sa aj druhá Arabská jar.
Dovoz z Ukrajiny tvorí 90 % celkového
dovozu pšenice do Libanonu, ktorý sa
zmieta v hospodárskej kríze s rekordne
vysokou infláciou. Ukrajina je hlavným
dodávateľom aj pre Somálsko, Sýriu
a Líbyu. Rusko zase dodáva Turecku
viac ako 70 % pšenice (inflácia
v Turecku dosiahla ešte pred ruskou
inváziou 20-ročné maximum: 54,4 %).
Takmer polovica dovozu pšenice do
Tuniska pochádza z Ukrajiny a ruská
invázia posunula ceny na 14-ročné
maximum (tuniská ekonomika je veľmi
krehká v dôsledku inflácie a vysokej
nezamestnanosti). Jemen, v ktorom je od
roku 2014 vojna, dováža takmer všetku
pšenicu, pričom viac ako tretina pochádza
z Ruska a Ukrajiny. Vojna vedie k väčšej
potravinovej neistote a potravinová
neistota zvyšuje pravdepodobnosť
nepokojov a násilia. Podľa OSN už teraz
283 miliónov ľudí čelí akútnej potravinovej
neistote (počas pandémie sa počet zvýšil
zo 135 miliónov) a 45 miliónov je na
pokraji hladomoru.

www.eagri.cz

Hrozí střední Evropě důsledky,
pokud ukrajinští zemědělci na jaře
nezasejí?
Dôsledky vnímame priame pre tie krajiny,
ktoré Ukrajina primárne zásobuje svojim
obilím. Ako som už uviedol, ide aj o krajiny,
ktoré sú geopoliticky a ekonomicky značne
nestabilné. Z tohto dôvodu môže nastať
nárast počtu nedostatočne zásobovaných
trhov a následné cenové šialenstvo na
svetových a európskych burzách.
Obilniny sa pestujú najmä na východe
krajiny – v charkovskej, záporožskej,
chersonskej oblasti. Ide, žiaľ, o oblasti,
ktoré sú momentálne najviac zasiahnuté
vojnou. Takže je dnes naozaj veľmi ťažké
predpokladať, aké množstvo z bežne
dopestovanej poľnohospodárskej
produkcie pozbierajú Ukrajinci na konci
sezóny a koľko z nej vyvezú do sveta.
Jak hodnotíte slovenské
zemědělství v loňském roce?
Rok 2021 by som charakterizoval ako
premárnený rok rozumných príležitostí.
Dôvodom takejto charakteristiky
je odborný a názorový spor medzi
našou samosprávou a dnes už bývalým
ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Jánom Mičovským. Ako je známe,
jeho niekoľkomesačné riadenie rezortu
a mediálne vystupovanie znemožnili
zmysluplný reštart odvetvia. Stratili
sme jeden a pol roka času, ktorý sme
mohli využiť napríklad na včasnú,
kvalitnú a menej stresujúcu prípravu
Strategického plánu k novej Spoločnej
poľnohospodárskej politike. Toto obdobie
malo ministerstvo rovnako venovať
aj intenzívnej a zodpovednej príprave
Plánu obnovy a odolnosti EÚ. Nula
eur pre slovenských poľnohospodárov
a potravinárov je, žiaľ, výsmechom
rezortných snáh v tejto oblasti.
Co byste na předchozím roce
ocenil nejvíce?
Z pozície predsedu by som veľmi vyzdvihol
tému spolupráce, a to medzi samotnými
poľnohospodármi a potravinármi, ale aj
medzi jednotlivými sektormi národného
hospodárstva a zamestnávateľskými
zväzmi. Tento fakt sme výrazne pociťovali
napríklad počas 1. a 2. vlny pandémie
koronavírusu, keď sme museli efektívne
nastavovať výrobu potravín, a to súbežne
s prijímaním protipandemických opatrení
štátu.
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Členstvom našej komory v Asociácii
zamestnávateľských zväzov a združení
vieme zase participovať na zásadných
národohospodárskych zmenách, ktoré sú
kľúčové aj pre sektor agropotravinárstva.
V minulom roku sme tak posilnili nielen
našu pozíciu v rámci tripartity, ale
výsledky spolupráce – tentokrát naprieč
európskymi krajinami – vidno aj v rámci
Konzorcia s českými samosprávnymi
organizáciami a na pôde európskej
organizácie COPA-COGECA. Aj vďaka
tejto spolupráci sa nám totiž podarilo
úspešne naštartovať proces príprav
Spoločnej poľnohospodárskej politiky na
nové programovacie obdobie.
Na čem je naopak potřeba
zapracovat?
Na Slovensku potrebujeme v prvom rade
dokončiť proces prijímania novej Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a Strategického
plánu a aj sa naň adaptovať. V súvislosti
s vojnou na Ukrajine vnímam ako
mimoriadne kľúčové to, aby sa posilnila
potravinová bezpečnosť a sebestačnosť
krajiny.
Spolupracují například české
a slovenské firmy potravinářského
nebo zemědělského sektoru?
Spolupráca medzi českými a slovenskými
agropotravinárskymi firmami je
korektná, profesionálna a uskutočňuje
sa prevažne na individuálnej báze.
Samotná Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora spolupracuje
napríklad s Agrárnou komorou ČR,
pretože sme súčasťou konzorcia s českými
agrárnymi samosprávami. Máme dlhodobú
spoluprácu napríklad v oblasti prípravy
Spoločnej poľnohospodárskej politiky
2023–2027, kde sme predkladali viacero
návrhov na zlepšenie podnikateľského
prostredia českých a slovenských firiem.
Sme rovnako súčasťou zoskupenia V4 –
v rámci agropotravinárskych samospráv
a taktiež sme členmi európskej organizácie
COPA-COGECA. Musím preto vysoko
hodnotiť spoluprácu nielen medzi
samotnými českými a slovenskými firmami,
ale aj medzi samosprávami.

www.eagri.cz

Malí poľnohospodári
patria do slovenského
vidieka, ale potravinovú
sebestačnosť zásadným
spôsobom nemôžu zvýšiť.
Sú však mimoriadne
dôležití preto, aby spestrili
ponúkanú skladbu
potravín v regiónoch.
Průměrná velikost zemědělského
podniku v EU se pohybuje kolem
16 hektarů. Česko a Slovensko
v tomto ohledu výrazně vyčnívají
mezi ostatními unijními státy. Jak
veřejnost u vás nahlíží na malé
a velké zemědělce?
Téma malých a veľkých poľnohospodárov
sa, žiaľ, za ostatné 2 až 3 roky výrazne
spolitizovala a nabrala neželaný smer.
Výraznejšiu podporu malým a mladým
poľnohospodárom začali presadzovať
už aj dve predchádzajúce vlády. My
sme voči tomu nenamietali, pretože
naďalej zdôrazňujeme, že mladí a malí
poľnohospodári sú rovnako súčasťou
slovenského vidieka a výroby potravín,
ako sú aj veľké podniky, a potrebujú mať
vhodnú štartovaciu pozíciu na spustenie ich
podnikania. Nemôže to byť však na úkor
veľkých podnikov, snáď nás predsa nikto
nebude trestať za to, že už aj historicky je
slovenské poľnohospodárstvo nastavené
na veľké výmery poľnohospodárskych
podnikov a obhospodarovanej pôdy.
Problém máme s tým, že niektorí
politici – a spomínal som tu už aj v úvode
rozhovoru - si tému malých a veľkých
poľnohospodárov otočili a začali „hon
na čarodejnice“. Najmä počas pôsobenia
bývalého ministra Mičovského sme získali
označenie: veľkí = zlí a malí = dobrí.
Takáto rétorika sa prirodzene dostala aj do
spoločnosti, a preto dnes naďalej musíme
vysvetľovať, že malí poľnohospodári patria
do slovenského vidieka, ale potravinovú
sebestačnosť zásadným spôsobom
nemôžu zvýšiť. Sú však mimoriadne
dôležití preto, aby spestrili ponúkanú
skladbu potravín v regiónoch – to je
žiaduce.
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Jakou prestiž má obecně
zemědělství na Slovensku?
Rozhodne o prestíži hovoriť nemôžem.
Skôr je to o tom, že slovenskí
poľnohospodári a potravinári neustále
musia dokazovať politikom, obchodným
reťazcom a spotrebiteľom, aký je ich
význam a teda aký je význam produkcie
domácich potravín pre zdravie organizmu,
pre ekonomiku štátu, vzhľad životného
prostredia a najnovšie aj z hľadiska
zabezpečenia dostatku vlastných potravín
v časoch akejkoľvek krízy na trhoch.
Slovensko a ČR spojuje dlouhá
historie, ale nyní téměř 30 let po
rozdělení, můžeme říct, že se
slovenské zemědělství vydalo jinou
cestou než české?
Slovenské poľnohospodárstvo sa vplyvom
okolností vydalo naozaj inou cestou. Svedčí
o tom výkonnosť agropotravinárstva,
podiel domácich potravín v obchodných
reťazcoch, pasívne saldo zahraničného
obchodu s agropotravinárskymi
komoditami a najmä prístup slovenských
a českých vlád k tomuto odvetviu
národného hospodárstva. Obe krajiny
majú množstvo aj obdobných problémov,
ale prístup našich vlád k nim je diametrálne
odlišný. Aj preto máme napríklad
v obchodoch len 40 % domácich potravín
a naďalej zvyšujúce sa pasívne saldo
zahraničného obchodu. To bolo spolu
s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami v januári až novembri 2021
pasívne v objeme – 1 510,3 milióna EUR,
v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo
o 45,7 milióna EUR (3,1 %).
Jaká specifika má slovenské
zemědělství?
V slovenskom poľnohospodárstve
prevažujú podniky so strednou a veľkou
výmerou, krajina je potravinovo
sebestačná len približne na 40 %,
v prevažnej miere dovážame plodiny
a z nich potraviny mierneho klimatického
pásma – teda z rovnakej oblasti, v ktorej
sa nachádza aj Slovensko, čo hodnotím ako
veľký paradox. Naša krajina vyváža najmä
surovinu a dováža hotové potravinárske
výrobky.

www.eagri.cz

Máte nějaký oblíbený produkt
nebo potravinu z Česka?
Veľmi rád si pochutnávam na tradičných
českých jedlách, ako je napríklad vepřoknedlo-zelí. A ak pivo, tak jednoznačne
vaše plzenské!
Evropská zemědělská politika
se nese ve znamení strategie
Zelené dohody. Jak se promítá do
slovenských podmínek v rámci
Strategického plánu Společné
zemědělské politiky?
Slovenská republika potrebuje zvrátiť
výrazný pokles špeciálnej rastlinnej
výroby a živočíšnej výroby a vytvoriť tak
predpoklady pre udržateľné hospodárenie
a zabezpečenie zdravých a kvalitných
potravín za primerané ceny. V súlade
s cieľmi Európskej zelenej dohody
má Slovensko pri produkcii potravín
ambíciu primerane prispieť k zníženiu
využívania pesticídov, umelých hnojív
a antimikrobiálnych látok v EÚ ako celku.
Strategický plán tiež kladie dôraz na
blahobyt zvierat a ochranu prírodných
zdrojov. Adresovaná je tiež výzva znížiť
emisie skleníkových plynov a zlepšiť
biodiverzitu na ornej pôde. Okrem týchto
cieľov však potrebujeme na národnej
úrovni rapídne zvýšiť financovanie aj
druhej misky váh – teda potravinárskeho
priemyslu. Vyrábať zelenšie potraviny
si bez vyššieho spolufinancovania štátu
ekonomicky neviem predstaviť.
Na co by se podle vás měl
v budoucnu zaměřit sektor
zemědělství v menších evropských
zemích, jakými jsou právě SR a ČR?
Aj s ohľadom na krízu na Ukrajine by
sa mali obe krajiny oveľa viac sústrediť
na zvýšenie potravinovej sebestačnosti
v základných agropotravinárskych
komoditách. Kľúčom k potravinovej
bezpečnosti je zmiernenie dovozov a nižšia
závislosť od potravín, ktoré sú vyrobené
v inom štáte, kontinente.
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EKONOMIKA

NEJVÍCE PIVA VYVÁŽÍ
NÁRODNÍ PODNIK
Budvaru se loni dařilo. Jihočeský pivovar uvařil rekordních 1,809 milionu hektolitrů, což
představuje meziroční nárůst o 4,6 %. Tržby za pivo poprvé překonaly hranici tří miliard,
činily 3,171 miliardy korun. Export stoupl meziročně o 11,3 %. Nejvíce piva šlo do
Německa, Slovenska a Anglie. Kvůli covidu klesly ale tržby Budvaru v Česku, meziročně
o čtyři procenta.

exportní
značka
číslo
ve více než

50

1

zemích si mohou
lidé vychutnat
značku Budweiser
Budvar

významný plátce
daní a regionální
zaměstnavatel

670

zaměstnanců

od roku 2014 do státního rozpočtu
podnik odvedl 1,8 mld. Kč

Kompletní ekonomické výsledky Budějovického Budvaru včetně celkových tržeb
a zisku budou známy po ukončení auditu do konce 1. pololetí roku 2022.

AKCE

DOBRODRUŽNÉ
AKTIVITY V PŘÍRODĚ
Co dělá lesník v lese? Sází stromy? A jak vlastně vypadá péče o les? Je těžké se o les
dobře postarat? Na tyto otázky odpovídá zážitkový projekt Nadace dřevo pro život
„Do lesa s lesníkem“, který jsme finančně podpořili v rámci programu „Dotace
nestátním neziskovým organizacím“.
Do lesa s lesníkem je oblíbený projekt
určený základním školám v České
republice. Odborník srozumitelnou
formou seznamuje děti i učitele s trvale
udržitelným hospodařením lesníků v našich
lesích. Interaktivní program je připraven
tak, aby děti zaujal, bavil je, a hlavně aby
pro ně bylo téma srozumitelné.
Děti se mimo jiné dozvídají, že les vyžaduje
celoroční péči lesníků, seznamují se
s vývojem lesa od semínka až po dospělý
strom a především poznávají dřevo jako
obnovitelnou surovinu každodenního
využití. Žáci se aktivně zapojují do sázení
nového lesa, zkouší si lesnické přístroje
a mnoho dalšího. V praxi jde především
o sázení stromků, ukázku výchovy
porostů, ukázku kácení stromů, měření
lesnickými přístroji a poté výpočet
objemu vytěženého stromu, ukázku
myslivecké činnosti a tradic v myslivosti,
případně se seznamují s koloběhem vody
v lese. Nedílnou součástí je i stanoviště
zpracování dřeva (například výroba
dřevěných laviček a dalších produktů ze
dřeva).

www.eagri.cz

Projekt dětem poskytuje prostřednictvím
terénních aktivit možnost osvojit si
nové dovednosti a získat zkušenosti
v environmentální oblasti. Projekt Do lesa
s lesníkem děti aktivně vzdělává především
v oblasti funkce lesa a koloběhu života
stromů, k environmentální výchově ale
přistupuje komplexně, jelikož ukazuje les
v kontextu trvale udržitelného rozvoje.
To znamená, že zdůrazňuje nejen funkci
ekologickou, ale také ekonomickou
a sociální.

2 137
žáků ze 43 základních škol se
již podívalo s lesníkem do lesa

23

akcí v loňském roce
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ZASTAVME

AFRICKÝ
MOR
PRASAT.

SA brand and corporate identity

RIMARY EFSA LOGO

EFSA corporate identity manual

Sledujte příznaky.

e primary EFSA logo must not be altered or restructured in any
Horečku
ay. This logo must always have a white
background and have a
otection zone of the width of the flag incorporated in the logo.
k jídlu
e orange gradient texture in the EFSAZtrátu
stars mustchuti
also remain
nsistent.

Nedostatek energie

e protection zone is the blank space or margin surrounding
Krvácení
e logo. Protection zones give EFSA’s logo breathing
space
maximum visibility. The logo must stand clear of any other
Zvracení
ements. No other graphic or text should appear within
the
otection zone. Exceptions are non-blurring or contrasting
ckgrounds, unless otherwise authorised by EFSA. Zarudnutí

kůže

Podezřelé případy hlaste veterináři.

some cases, fine lines from graphical elements such as network
xtures on publications may enter the protection zone. Network
xtures are considered to be part of a publication’s white
ckground due to their transparency.

r publications with coloured backgrounds, secondary versions
the EFSA logo must be used. The two other EFSA logo tones are
follows:

www.efsa.europa.eu/StopASF/#/cs/ #StopASF

Protection zone

VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Omezujeme dopady sucha v krajině. Miliardy na pozemkové úpravy. Méně nových
vinic. Vydařená sklizeň. Příspěvky pro rybáře. Více jídla v potravinových bankách.

26 000 000 000
korun poskytl náš resort v letech 2019–2021 na programy k omezení
dopadů sucha a nedostatku vody. Pomáhají tomu například pozemkové
úpravy, revitalizované toky, odbahněné a vybudované nové rybníky.
Programy byly připraveny na tři šestileté etapy do roku 2033.

2 965 000 000
korun vynaložil Státní pozemkový úřad na pozemkové úpravy v loňském roce. Jde
o nejvyšší částku, se kterou podnik za své existence operoval. Investice přenášené
do krajiny prostřednictvím pozemkových úprav mají ambice zajistit dlouhodobě
udržitelný rozvoj českého venkova. Proto je hlavním cílem pozemkových úprav
vytvořit prostorově funkční vztahy v krajině, které umožní lépe se vyrovnávat
s klimatickými a hydrologickými extrémy – suchem, povodněmi, současně zamezit
zrychlené erozi půdy a zajistit prostupnost krajiny.

o 28
hektarů méně nových vinic vysázeli loni vinohradníci v České republice.
Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského šlo
o 268,2 hektaru. Z bílých odrůd vysadili nejvíce Pálavy, z modrých odrůd
vedl Merlot. Obhospodařovaná plocha vinic loni v tuzemsku byla 17 866
hektarů, zaregistrováno bylo 13 998 pěstitelů.

více
obilovin, luštěnin, cukrovky nebo chmele v loňské úrodě. Nejvyšší meziroční
nárůst úrody byl u chmele, jehož produkce stoupla o 40,2 %, u luskovin o pětinu,
u cukrovky o 12,9 % a obilovin o 1,2 %. Podle Českého statistického úřadu byla
vyšší sklizeň také u zeleniny a všech druhů olejnin s výjimkou řepky.

1 000 000 000
korun dostanou rybáři v Operačním programu Rybářství 2021–2027.
Mimo jiné bude možné nově získat příspěvek i za plnění mimoprodukčních
funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až pět hektarů, které významně
pomáhají životnímu prostředí. Jde například o zadržování vody v krajině,
rekreaci i sportovní vyžití pro obyvatele a zajištění vhodného prostředí pro
různé druhy zvířat a rostlin.

přes 9 300
tun potravin shromáždily loni potravinové banky, což je o třetinu více než o rok
dříve. Jejich pomoc využilo přes 200 tisíc lidí prostřednictvím 1 175 odběratelských
organizací. Hodnota potravin, které banky shromáždily, je přes 425 milionů korun.

www.eagri.cz
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SPOLEČNOST

S EUROKOMISAŘEM
WOJCIECHOWSKÝM, GULFOOD
2022, HMYZÍ DOMEČEK

Za účasti a podpory našeho resortu se jednoho
z nejvýznamnějších odborných potravinářských veletrhů Gulfood
v Dubaji zúčastnilo rekordních 19 českých firem. Na dosud
největší výstavní ploše 156 metrů čtverečních české firmy
prezentovaly různorodou nabídku produktů – minerální vody,
mléčné produkty, cereální, pekařské a cukrářské výrobky, sirupy,
instantní potravinové směsi a další.
Při neformální Radě mluvil ministr zemědělství Zdeněk Nekula
s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským
a opět ho upozornil na neutěšenou situaci chovatelů prasat. Nadále
trváme na tom, aby jim EU poskytla mimořádnou finanční pomoc.

Pracovníci Národního zemědělského muzea vyrobili hmyzí domek.
Ten poskytuje úkryt včelkám samotářkám, beruškám, motýlům
i dalšímu užitečnému hmyzu, který se vyskytuje na zahradách.

www.eagri.cz
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