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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
právě čtete první letošní číslo ministerského časopisu Zprávy 
z MZe. Hned v úvodu bych rád poděkoval všem zemědělcům 
a potravinářům za práci v uplynulém roce. A vůbec za veškerou 
práci, kterou každý den na polích, ve stájích, ale i za stolem 
u počítače děláte. Vaší práce si vážím a věřím, že výzvy, které nás 
v letošním roce čekají, společně zvládneme.

Dovolte mi otevřít problematiku dezinformací či falešných zpráv 
neboli fake news, které se v současnosti stávají stále aktuálnějším 
tématem. V poslední době sleduji, zejména na sociálních sítích, že 
někteří diskutující se snaží u veřejnosti podkopat důvěryhodnost 
zemědělců. Četné pokusy je možné registrovat na sociálních 
sítích, kde někteří tvrdí, že potravinová soběstačnost není 
důležitá. Jsem si vědom toho, že nemůžeme být ve všem 
stoprocentně soběstační, avšak primární úlohou našeho 
sektoru je zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin 
a přiměřeného potravinového zabezpečení. Jelikož falešné 
zprávy nabývají na síle, rozhodli jsme se do našeho časopisu 
zařadit rubriku „Mýty a fakta“, v níž budeme vyvracet nejčastější 
dezinformace o zemědělství, které se šíří. Prvním tématem je 
cukr, jeho soběstačnost nebo počet cukrovarů v Česku. Věděli 
jste, že v letošním roce slavíme 180 let od vynálezu kostky 
cukru? Díky tomu, že ředitel cukrovaru v Dačicích Jakub Kryštof 
Rad získal císařské privilegium na výrobu kostkového cukru, 
a jeho nový vynález se tak začal šířit po celém světě, můžeme 
si připomínat toto výročí. Nápad na kostkový cukr mu však 
vnukla jeho manželka Juliana, když se podle vyprávění zranila při 
odsekávání kousku z tvrdé cukrové homole, které bývaly vysoké 
až 1,5 metru. Proto po manželovi chtěla něco praktičtějšího. 
Cesta kostky cukru tak mohla začít.

V prvním čísle našeho zpravodaje si můžete přečíst také 
rozhovor o českém předsednictví v Radě EU, novinky ze 
zemědělství i fotky ze společných událostí. Zprávy z MZe 
jsou převážně o zemědělství a zemědělcích. Jejich cílem je 
představovat úspěchy a práci našich zemědělců a potravinářů.
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EKONOMIKA

VEDLI JSME EVROPU
S koncem roku 2022 předala Česká republika pomyslné žezlo předsednictví v Radě 
EU Švédsku. Jaké bylo šestiměsíční české předsednictví, jehož agendu významně 
ovlivnila současná geopolitická situace? Která zemědělská témata byla pro Českou 
republiku stěžejní?

Nová společná zemědělská politika
Díky intenzivnímu úsilí České republiky 
se podařilo, že Evropská komise ještě 
loni schválila národní strategické plány 
společné zemědělské politiky všech 
členských států, včetně českého. To je 
důležité pro nasměrování evropského 
zemědělství do roku 2027. Členské státy 
tak od 1. ledna 2023 mohly spustit nové 
dotační programy, pomocí kterých budou 
zemědělci plnit cíle nové SZP. Podrobnosti 
k českému Strategickému plánu najdete 
zde.

Snižování používání pesticidů
Podle strategie „Od zemědělce ke 
spotřebiteli“ se má v EU snížit používání 
pesticidů o 50 % do roku 2030. Česko 
celou dobu prosazovalo férové nastavení 
snížení spotřeby pro jednotlivé členské 
státy. Komise vzala v úvahu dosavadní úsilí 
těchto států a oproti původnímu záměru, 
aby všechny státy snížily spotřebu plošně, 
navrhla povinné procento snížení užívání 
pesticidů podle úrovně spotřeby v každém 
členském státě. Pro ČR to představuje 
snížení o 35 %. To nás řadí do skupiny 
zemí, které budou muset snížit spotřebu 
nejméně, protože ji zásadně snížily už 
v minulém roce.

Prevence odlesňování
Podařilo se nám dosáhnout politické 
dohody o prevenci odlesňování. Rada EU, 
Evropský parlament a Evropská komise se 
dohodly na znění nařízení, které má zajistit, 
že při výrobě produktů získaných z kávy, 
kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího 
masa, dřeva a kaučuku nebude docházet 
k odlesňování nebo znehodnocování 
lesů. Firmy budou muset doložit, že při 
výrobě vybraných produktů k odlesňování, 
ani degradaci lesů a pralesů skutečně 
nedošlo. S výrobky bez tohoto dokladu se 
nebude moci obchodovat. Podle odhadu 
Organizace pro výživu a zemědělství 
OSN byla v letech 2015 až 2020 míra 
odlesňování 10 milionů hektarů ročně, což 
je přibližně 19 fotbalových hřišť za minutu.

Vést a moderovat diskuzi členských států 
Evropské unie v této těžké době bylo 
náročným, ale smysluplným úkolem. 
Otevřeli jsme mnoho složitých témat, která 
jsou důležitá pro celé evropské zemědělství, 
spotřebitele i přírodu. Po celou dobu našeho 
předsednictví jsme hájili zájmy evropských, 
tedy i českých zemědělců, potravinářů, 
ale také spotřebitelů.

Plocha lesa mezi 2015 až 2020 poklesla o plochu 10 milionů hektarů ročně, což je přibližně 19 fotbalových hřišť za minutu.

Zdeněk Nekula
ministr zemědělství

http://www.eagri.cz
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Potravinové zabezpečení
Hlavním tématem zářijového neformálního 
zasedání ministrů zemědělství v Praze 
bylo potravinové zabezpečení. Na tomto 
zasedání ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula zdůraznil potřebu a důležitost 
nových genomických technik pro 
budoucnost zemědělství.

Komplexní dopady ruské agrese vůči 
Ukrajině, a to konkrétně na potravinové 
zabezpečení v EU i za jejími hranicemi, 
a situaci na zemědělských komoditních 
trzích zařadilo české předsednictví jako 
pravidelný bod jednání Rady AGRIFISH. 
Díky naší iniciativě se podařilo najít 
vhodná řešení pro individuální pomoc 
členským státům v souvislosti s ruskou 
invazí na Ukrajinu. Pro nejohroženější 
sektory českého zemědělství jsme např. 
vyjednali mimořádnou podporu 831 
mil. Kč. Podpořili jsme také fungování 
takzvaných koridorů solidarity, kterými se 
vyváží zemědělské produkty z Ukrajiny 
přes EU do dalších zemí světa, a přispívají 
tak ke stabilizaci potravinových řetězců ve 
světě a pomáhají předcházet nedostatku 
potravin v rozvojových zemích a zásobovat 
trh zemědělskými komoditami.

Označování potravin
Během předsednictví jsme otevřeli 
debatu o připravovaném legislativním 
návrhu na zavedení povinného označování 
nutriční hodnoty na přední straně obalu. 
Uvažovaným návrhem bylo využití 
schématu Nutri-Score (značení pomocí 
písmen a barevného semaforu). V případě 
Chráněného zeměpisného označení 
a Chráněného označení původu by 
90 % potravinářských výrobků z těchto 
skupin systém označil červenou barvou 
(nejméně zdravé), protože obsahují mléko 
a maso, ačkoli jinak představují vynikající 
evropskou zemědělskou potravinářskou 
produkci. Tím by mohly být diskriminovány 
i velmi kvalitní potraviny. Evropská 
komise členské státy ujistila, že předloží 
upravený legislativní návrh, který bude 
podložen dopadovými studiemi a nebude 
diskriminační.

Rybolovná práva
Jedním z hlavních cílů bylo dosažení 
politických dohod pro stanovení 
rybolovných kvót a maximálních 
přípustných odlovů v Baltském moři, 
Atlantiku, Severním moři, Středozemním 
moři a Černém moři, a to se podařilo.

MÁSLO

CROISSANT

KOLOVÝ NÁPOJ 
S UMĚLÝMI 
SLADIDLY

OLIVOVÝ OLEJ

uvedené grafické příklady 
jsou pouze ilustrativní

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz
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Jeden z největších mýtů je, že Česká 
republika je nesoběstačná ve výrobě 
cukru. Pravdou je, že dlouhodobě 
patříme mezi tradiční výrobce cukru 
a zůstaneme i nadále proexportní 
zemí. Ve výrobní sezóně 2021/22 bylo 
Česko pátým největším 
výrobcem cukru v Evropě.

Soběstačnost ČR v produkci cukru

MÝTUS Č. 1: 
Česká republika nemá dostatek cukru

MÝTY A FAKTA

ČESKO A BÍLÉ ZLATO
V nové rubrice „Mýty a fakta“ budeme ověřovat fakta a vyvracet dezinformace o dění v tuzemském 
zemědělství. Zaměříme se na mýty, které nejčastěji kolují o našem zemědělství a potravinářství. 
Objasníme, jak to opravdu je a třeba tím i někomu pomůžeme změnit pohled na farmáře. Začínáme 
cukrovou řepou, jakožto základní surovinou pro výrobu cukru…

Cukr krystal v obchodech za poslední měsíce prudce zdražil. Ceny, za který ho dodávají výrobci, 
se podle statistik sice mezi loňským zářím a prosincem zvedly o 6,7 Kč za kilogram, ale ceny 
v obchodech vzrostly více než dvojnásobně, a to o 14 Kč. Ještě v září stál cukr 18,21 Kč a v prosinci 
už 32,23. Důvodem je, že se do prodeje dostal cukr z nové sklizně, u kterého se projevily zvýšené 
náklady výrobců za dražší energie a hnojiva, ale také nepřiměřené obchodní přirážky obchodníků. 
Úroveň měsíčních spotřebitelských cen v závěru roku 2022 překonala veškeré historické hodnoty od 
doby sledování, třicetikorunová hranice ještě nikdy nebyla prolomena, dosavadní měsíční rekord byl 
zaznamenán v září 2004 s cenou 26,10 Kč za kilogram.

Tento mýtus je velmi rozšířený na sociálních 
sítích a často se spojuje s předchozím mýtem. Vychází 

z toho, že u nás dnes funguje jen 7 cukrovarů. Ano, je jich 
pouze 7, ale produkují stejné množství cukru jako 

53 cukrovarů v roce 1989. Výroba v roce 2021/22 
překonala hranici 620 tisíc tun, jde o druhou nejvyšší 

hodnotu za posledních 30 let.

MÝTUS Č. 3: 
Výrobci navyšují cenu cukru, aby byli ziskovější

MÝTUS Č. 2: 
Zlikvidovali jsme si cukrovary a výrobu

150  
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7 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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ROZHOVOR

DOSÁHLI JSME 
EVROPSKÉ 
PLNOLETOSTI
České předsednictví v Radě EU po půlroce skončilo. Jaká je práce diplomatů, kteří 
se na něm podíleli? Co se Česku za předsednický půlrok podařilo? Vyzpovídali jsme 
diplomata Stanislava Němce ze Stálého zastoupení ČR v Bruselu.

České půlroční předsednictví 
Evropské unii skončilo rokem 2022. 
Nyní můžeme hodnotit, co se nám 
povedlo v oblasti zemědělství?
Předsednictví skončilo úspěšně. Povedlo 
se nám dokázat, že jako členský stát 
a zemědělský resort dokážeme zaměřit 
hlavní pozornost na aktuální témata, která 
mají přímý dopad na zemědělce. Potvrdilo 
se také ono „člověk míní, čas mění“, kdy 
po intenzivních přípravách přinesla aktuální 
situace úplně nové výzvy. Covid-19, invaze 
Ruska na Ukrajinu a navazující vývoj 
v jednotlivých komoditních sektorech nám 
jasně určily směr. Myslím, že systematický 
přístup k zajištění dostatku potravin 
zahrnul všechny důležité oblasti a umožnil 
všem evropským partnerům tuto situaci 
zvládat.

Zásadním pilířem byla Společná 
zemědělská politika, kdy se povedlo 
zrychlit schvalování národních 
strategických plánů. a zajistit tak čerpání 
peněz na další programové období. 
Soustředili jsme se i na další národní 
priority, jako bylo lesnictví včetně přijetí 
lesnické strategie a všech souvisejících 
oblastí. Intenzivní jednání o fytosanitárních 
otázkách, používání pesticidů, nebo 
odborná diskuse o veterinárních tématech 
a dobrých životních podmínkách zvířat, 
to vše nastavilo směr pro nadcházející 
předsednictví Švédska. Věřím, že se mu 
podaří tuto energii udržet. Zajímavý posun 
přinesly i nelegislativní aktivity. Odborné 
semináře a konference o potravinářství 
potvrdily naši fundovanost a možnost 
ovlivnit uvažování kolegů z Evropské 
komise. Za našeho předsednictví jsme 
dokázali odkrývat i témata, která sice 
nepředstavují prioritu pro Českou 
republiku, ale hrají důležitou roli pro celou 
Evropu.

Celkově si myslím, že tím hlavním, 
co se nám povedlo v zemědělství, je, 
že jsme měli opravdu zemědělské 
předsednictví, tedy že jsme dosáhli toho, 
aby se i v ostatních oblastech bral ohled na 
zemědělství a jeho potřeby.

Kde ještě byly nějaké rezervy?
Rezervy jsou určitě vždycky. Myslím, 
že oslava 18. narozenin našeho členství 
v EU, která vyšla právě na dobu našeho 
předsednictví, a dosažení naší evropské 
plnoletosti přinesly velkou zkušenost. 
Potvrdili jsme si suverénní a silné postavení 
mezi členskými státy. Doba se vyvíjí rychle 
a stále je co zdokonalovat, například 
v hodnocení aktuálních nálad jednotlivých 
partnerů nebo při zkoumání možností 
nastavených procedur a legislativních 
postupů. Šlo spíše o to získat tyto 
zkušenosti než o nedostatky nebo rezervu. 
Celkově to ale naše předsednictví a to, jak 
ho vnímali naši partneři, neovlivnilo.

Kterou jednu věc byste vyzdvihl, 
protože by neměla uniknout 
pozornosti obyvatel ČR?
Respekt, který si ČR svým aktivním 
a pragmatickým přístupem získala. 
Respekt, který nám umožnil v rámci 
předsednictví navrhovat věci, které mají 
pozitivní přínos pro EU, ale také pro 
českou společnost. Mnoho výsledků nelze 
okamžitě přepočítat na hmotné statky, 
nebo rovnou kvantifikovat společenský, 
sociální, ekonomický nebo environmentální 
přínos. Jde o celkový otisk české pozice, 
českých potřeb, odborný náhled na 
věci, které v delším časovém horizontu 
pozitivně ovlivní každého z nás.

 

http://www.eagri.cz
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Jedním z úspěchů ČR bylo 
dohodnutí rybolovných kvót, tedy 
kolik který stát bude moci ulovit 
ryb v mořích. V ČR to velký ohlas 
nevzbudilo, protože nemáme 
moře, ale jak je tato dohoda 
důležitá pro Evropu?
To byla zajímavá a pro nás nová oblast, 
protože najednou jsme to byli my, kdo řídil 
diskusi o další budoucnosti jednotlivých 
rybích populací v mořích, a tím 
i o dostupnosti mořských ryb v regálech 
evropských a světových obchodů.

Výborná spolupráce s francouzskými 
a švédskými kolegy v rámci 
předsednického tria v prosinci vedla 
k překvapivě dobrým výsledkům pro 
evropské rybáře. Je důležité připomenout, 
že než se voda stane slanou mořskou, 
je i říční, rybniční a sladkou. Českému 
předsednictví se podařilo při několika 
formálních i neformálních příležitostech 
vyzdvihnout význam sladkovodní 
akvakultury. Vnímám to jako důležitý 
vstup pro další diskusi o Společné 
rybářské politice a možnostech podpory 
sladkovodní produkce. Vážím si přínosu 
a příspěvku našich odborníků, díky 
kterým se rybářskou terminologií podařilo 
zaseknout háček a zakotvit naše téma 
v celospolečenské odborné debatě.

Jde o celoevropsky zásadní debatu, jak 
ekonomickou, tak hlavně sociální. Závislost 
pobřežních regionů na ekonomice tohoto 
odvětví a s tím související zaměstnanost 
má pro většinu evropských zemí zásadní 
společenský i politický význam.

Jak hodnotíte naše předsednictví 
a jaký byste mu dal přívlastek?
Naše předsednictví hodnotím 
určitě pozitivně. Pokud bych měl dát 
přívlastek, tak určitě přívlastek volný 
a několikanásobný. Napadají mě slova jako 
transparentní, realistické, konstruktivní, 
moderní, ambiciózní a otevřené. Aby 
subjektivní hodnocení mohlo být 
považováno za objektivní, můžeme dodat 
i hektické. Každopádně bylo naše a byl to 
zážitek.

Mnoho výsledků nelze 
okamžitě přepočítat na 
hmotné statky, nebo 
rovnou kvantifikovat 
společenský. Jde o celkový 
otisk české pozice, která  
v delším časovém 
horizontu pozitivně ovlivní 
každého z nás. 

Jaký byl váš největší zážitek 
z předsednictví? 
Zážitkem bylo všechno, ale co bych zmínil 
obzvlášť, tak to byla spolupráce v rámci 
celého kolektivu. Bylo radostí pracovat jak 
v naší partě na Stálém zastoupení, včetně 
jednotlivých stupňů vedení, tak hlavně 
s kolegy z jednotlivých úseků ministerstva 
a všech lidí zapojených do předsednictví. 
Bylo neskutečně obohacující vidět nadšení 
a odbornost, s jakou k jednotlivým 
úkolům přistoupily předsednické týmy. 
Sice vždycky v poklusu a v plné práce, ale 
také vždy s úsměvem a konstruktivně. 
Myslím, že to byla jedna z věcí, kterou 
ocenili a v mnoha případech nám mohli 
závidět i kolegové z ostatních států. Tohoto 
vstřícného přístupu si všimli i kolegové jak 
v Komisi, Generálním sekretariátu, Právní 
službě, tak i v Evropském parlamentu. 
Chtěl bych ocenit i spolupráci se všemi 
Čechy v evropských institucích i zástupci 
ČR v Evropském parlamentu.

S jakými zajímavými lidmi jste se 
během toho půl roku setkal?
Během toho půlroku jsem se potkal 
s mnoha zajímavými osobnostmi 
z evropských struktur, jednotlivých států, 
i ze soukromého sektoru. Obecně nelze 
vybrat jednu. Poté, co jsem dostal možnost 
podívat se detailně na přípravné procesy 
a interní komunikaci úřadů, bylo zajímavé 
vidět i známé lidi z jiné perspektivy. 
Sledovat, jak přistupují ke svým úkolům 
zevnitř. Je dobré si uvědomit, kolik práce 
a týmové energie se skrývá za konečným 
výsledkem.

http://www.eagri.cz
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Českému předsednictví 
se podařilo při několika 
formálních i neformálních 
příležitostech vyzdvihnout 
význam sladkovodní 
akvakultury. Vnímám to 
jako důležitý vstup pro 
další diskusi o Společné 
rybářské politice  
a možnostech podpory 
sladkovodní produkce.

Museli jste odolávat nějakým 
nečekaným tlakům a snahám 
o změny?
Určitě ano, v pozitivním slova smyslu. 
Tlak na dosažení stanoveného úkolu, na 
kvalitu výsledné dohody a zůstat aktuální 
a v souladu s národní pozicí. Nebylo to 
lehké, ale je potřeba ocenit naše vedení 
v tomto pragmatickém přístupu. Můžeme 
se alespoň za uplynulým půlrokem, 
ohlédnout a nemusíme se stydět.

Jak dlouho jste se připravovali na 
Stálém zastoupení České republiky 
v Bruselu na tuto akci?
Připravovali jsme se koordinovaně 
s ústředím již dlouho dopředu. 
K běžné pracovní náplni, stejně jako na 
ministerstvu, přibyly další agendy. Byl to 
dlouhý a velice živý proces.

Co konkrétně se očekávalo od 
našeho resortu v Bruselu?
Postupy byly jasně nastaveny centrálně. 
Tady myslím, že resort odvedl dobrou 
práci a po dobu celého předsednictví 
vše šlapalo. Osobně bych nerozlišoval 
bruselské a pražské předsednictví. Jak jsem 
říkal, jednotlivé týmy složené z národních 
expertů, zástupců spolupracujících 
organizací i „bruseláků“ to společně zvládly 
bravurně.

Máte zpětně od kolegů ohlasy 
na české předsednictví, jak ho 
v kuloárech hodnotili?
Mám, a mám jich spoustu. Samá 
pozitiva. Ocenili obsah, každý si našel, 
co potřeboval, a měl možnost řešit to, 
co národní vlády považovaly za důležité. 
Ocenili rovný přístup. Jako ulehčení 
práce vítali informovanost, tedy včasné 
sdílení informací a podkladů. Nadšení 
vyvolaly všechny akce organizované 
v České republice. Když říkám všechny, 
myslím opravdu všechny. Za těch pár let, 
co se v této oblasti pohybuji, tak sleduji 
reakce kolegů. Musím říct, že jsem moc 
často nezažil, aby měli potřebu zvednout 
telefon, a i s odstupem času poděkovat 
a pochválit, případně i v rámci bruselské 
bubliny předat slova chvály od kolegů, kteří 
se akcí účastnili z ústředí. Nutno dodat, 
že to nebylo jen o pivu a svíčkové, ale 
kromě organizace oceňovali také odborný 
obsah a to, co viděli nebo se dozvěděli. 
Samozřejmě v České republice se líbilo 
všem, což není až takové překvapení.

Jak žijí a pracují úředníci v Bruselu?
Snaží se ze všech sil, jako ti v národních 
ústředích. Když je dobrá parta, vše se 
zvládá lépe. Tráví spolu jak pracovní, tak 
i volný čas. Je pěkné být toho součástí. 
Všem to jako zkušenost se světem, ale 
i s tím, že také Česká republika mu má co 
nabídnout, doporučuji.

http://www.eagri.cz
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AKTUÁLNĚ

PTAČÍ CHŘIPKA NABÍRÁ NA 
SÍLE. JEDINĚ DODRŽOVÁNÍ 
PRAVIDEL VETERINÁŘŮ 
JI UMOŽNÍ ÚSPĚŠNĚ 
POTLAČIT
Ptačí chřipka se šíří Českou republikou. Státní veterinární správa v letošním roce nově potvrdila 
čtyři ohniska ptačí chřipky H5N1. Veterináři se snaží dělat maximum, aby se nákaza nedostala do 
dalších chovů. Mají jasná pravidla a přesně daný postup. Zkušenosti čerpají z minulosti a průběhu 
a potlačování předchozích nákaz.

Dodržování základních preventivních opatření má klíčový vliv na boj s ptačí chřipkou. Mezi hlavní zásady 
patří přesunout chovy drůbeže do uzavřených objektů a zabránit jejich kontaktu s volně žijícími ptáky. 
U chovů, kde to není možné, je nutné minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky 
trusem volně žijících ptáků. Vodu a krmivo musí chovatel umístit pod přístřešek a zabránit tomu, aby 
se jeho drůbež dostala na vodní plochy s volně žijícími ptáky. Dalším možným opatřením je zasíťování 
výběhů apod.

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

informace pro chovatele

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS. www.svscr.cz

Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění 
jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky 
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles 
produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI 
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření
OO přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
OO trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo 
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření
OO zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
OO oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže 
OO umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
OO důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
OO použití bezpečného krmiva a steliva 
OO použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

http://www.eagri.cz
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VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Česká republika má dobrou prevenci před suchem, opatření vedou k omezení jeho 
následků a nedostatku vody. Miliony na údržbu drobných kulturních a venkovských 
prvků. Hřebčín Kladruby obnovil téměř tři kilometry historických jabloňových alejí. 
Zemědělci a potravináři získají více než 2,7 miliardy korun z národních dotací.

16 000 000 000
korun investoval stát do opatření k ochraně před následky sucha. Na realizaci 
opatření obsažených v „Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR“ 

bylo v hodnoceném období 2017–2021 průměrně každoročně vynaloženo 
13,2 miliardy korun na opatření našeho resortu a 2,7 miliardy korun na 

opatření Ministerstva životního prostředí. Vybudováno bylo 686 kilometrů 
vodovodních sítí, 34 úpraven pitné vody a financováno 63 projektů propojení 

vodárenských soustav, což umožnilo nově napojit 104 000 obyvatel.

35 000 000
korun máme připraveno na dotační program „Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků“. Obce nebo spolky mohou žádat o podporu na obnovu 
venkovních soch, křížových cest, křížků, zvoniček, kapliček, opravu hřbitovních 

zdí a další drobné objekty. Cílem je přispět k zachování charakteristického 
rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení 

venkovského prostoru. Žádosti se budou přijímat prostřednictvím Jednotného 
dotačního portálu, a to od 1. února 2023 od 8 hodin. Podrobné podmínky 

k dotačnímu programu najdete zde.

téměř 3
kilometry historických jabloňových alejí obnovil Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem v okolí stáje Josefov a na Kmínce. Vysázeny byly v roce 1925 a část 
stromů se dodnes zachovala. Aleje jsou součástí Krajiny pro chov a výcvik 

ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsané na Seznamu 
světového dědictví UNESCO.

více než 2 700 000 000
korun získají letos zemědělci a potravináři z národních dotací. Do živočišné 

výroby směřuje 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do 
potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání 

a poradenství, 198 milionů korun. Národní podpory v zemědělství jsou určeny 
na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských 

zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují 
zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporu včelařství 
a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné 

sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové 
banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata. 

Více informací k poskytování dotací najdete na našem webu, 
v sekci Zásady pro rok 2023 (Dotace, eAGRI).

http://www.eagri.cz
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https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2023/
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SPOLEČNOST

MINISTR NEKULA NA VELETRHU 
GRÜNE WOCHE V BERLÍNĚ, 
VÝSTAVA O VORAŘSTVÍ 
A ŠÍFAŘSTVÍ

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula navštívil mezinárodní 
veletrh Grüne Woche v Berlíně, který je jednou 
z nejvýznamnějších potravinářských a zemědělských akcí na 
světě. S některými evropskými kolegy jednal o opatřeních 
proti narušení trhu s obilovinami v Evropě.

Novým předsedou Dozorčí rady Lesů ČR je rektor České 
zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Ten se dlouhodobě 
věnuje adaptaci krajiny na změnu klimatu. Jeho zkušenosti 
pomohou tomu, že budeme mít pestřejší a zdravější lesy, které 
zde zůstanou i dalším generacím.

V prostorách ministerstva se koná výstava 
o historii vorařství a šífařství. Fotografie zapůjčil 
Vltavan Čechy - svaz vltavanských spolků 
sdružující vorařské spolky na řece Vltavě, tedy 
Vltavan v Purkarci, Vltavan Štěchovice, Vltavan 
Davle i ten nejstarší, a to spolek Vltavan v Praze. 
Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich 
plavením po řekách byla v závěru loňského roku 
zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO.
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