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ČEŠI JSOU NA MASO

na mezinárodní konferenci v Brně se začátkem února sešli
odborníci, kteří představili výsledky a trendy sledovaných
půdních parametrů a zkušeností ze čtvrtstoletí fungování
systému monitoringu půdy u nás. Vzhledem k tomu, že půda jako
jedno z nejcennějších přírodních bohatství každého státu je pro
nás na Ministerstvu prioritou, považuji za důležité připomenout,
co vše se podařilo. Především jsme rozběhli efektivní nástroje
na ochranu půdy, jako například monitoring eroze, digitalizaci
průzkumu půd a protierozní kalkulačku. Chceme navýšit
chráněné plochy kvalitních půd, zpřísnit protierozní opatření
a zvýšit počet pozemkových úprav směřujících k zachování
půdního bohatství pro budoucí generace. Proto jsou také nyní
komplexní pozemkové úpravy alfou a omegou všech hlavních
projektů Státního pozemkového úřadu. Měly by představovat
to nejlepší pro dané území i pro lidi, kteří ho obývají. Revitalizaci
půdy nemůžeme oddělit od zadržování vody, problém sucha
od zemědělské produkce a lesního hospodářství, zaměstnanost
na venkově od infrastruktury, infrastrukturu od pozemkových
krajinných úprav. Tedy, jen když pochopíme kontext a budeme
všechna důležitá politická a odborná rozhodnutí dělat
v souvislostech, můžeme naplňovat vizi zdravé země.

Podívali jsme se na čísla Českého statistického úřadu, abychom si
udělali obrázek o tom, jaké potraviny a v jakém množství průměrně
spotřebujeme.
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ROZHOVOR

ZA VŮNÍ ČERSTVÝCH RAJČAT
Pro česká rajčata už v zimě nemusíte za dvanácti měsíčky, na
Olomoucku je pěstují ve speciálních sklenících. My jsme si udělali
výlet a vyzpovídali jsme pro vás místní zaměstnance.
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7 ZAJÍMAVOSTÍ O RAJČATECH
Že je rajče zdravé, asi nikdo nepopírá. Víte však, odkud se k nám
dostalo a jak je užitečné? Nahlédněte s námi pod slupku tohoto
šťavnatého plodu.
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PODPORUJEME MLADÉ
ZEMĚDĚLCE
Chceme podpořit mladé lidi a přesvědčit je, že i práce v zemědělství
může být zajímavá a perspektivní. Otevřeli jsme proto v rámci
Programu rozvoje venkova výzvu přímo pro mladé.
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Marian Jurečka
ministr zemědělství

VÝBĚR ZPRÁV

HLAVNÍ ZPRÁVY MĚSÍCE
Ani v únoru vás neochudíme o zajímavosti (nejen) z našeho resortu.
U Brněnské přehrady zamezí komerčním aktivitám lesnický park, Čechům
se podařilo odhalit viry ohrožující včelstva a na boj s erozí máme ukázkové
farmy.
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BILANCE

ČAS PRO DOBRÉ HOSPODÁŘE
Než se pustíme do dalších úkolů, pojďme se podívat zpátky do roku
2016 a zrekapitulovat si, co se našemu resortu podařilo úspěšně
dotáhnout do konce.

11
KARIÉRA

POSTAVTE SE VÝZVÁM,
PRACUJTE PRO STÁT
Pokud chcete změnit pracovní prostředí, máte rádi přírodu a českou
krajinu, zajímáte se o zemědělství, víme o pracovních místech přesně
pro vás.
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Na titulní straně: zleva Gabriela Solovská, Petr
Koukal, Bernd Schaumlöffel

EKONOMIKA

ČEŠI JSOU NA MASO
Spotřeba potravin v Česku trvale roste. Na jednoho obyvatele v roce 2015 připadlo
průměrně 771 kilogramů jídla a 250 litrů minerálních vod a nealkoholických nápojů.
Češi více jedli maso, ovoce a mléčné výrobky, naopak méně snědli zeleniny a pečiva.
Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Spotřeba v kg na osobu ročně
rok

maso

ovoce

mléko a mléčné výrobky

2007

81,5

85,4

244,6

2008

80,4

89,1

242,7

2009

78,8

90,4

249,7

2010

79,1

84,0

244,0

2011

78,6

79,4

227,7

2012

77,4

74,6

234,3

2013

74,8

76,8

234,1

2014

75,9

78,1

236,5

2015

79,3

82,4

242,3

Spotřeba masa v kg na osobu v roce 2015

ostatní

2,3 kg

drůbeží

26,0 kg
vepřové

42,9 kg

hovězí

8,1 kg

www.eagri.cz
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Spotřeba v kg na osobu ročně
rok

chleba

zelenina

alkohol (v litrech)

2007

50,3

82,7

185,8

2008

44,1

82,8

183,2

2009

43,4

81,2

177,6

2010

40,9

79,7

170,9

2011

42,4

85,4

168,8

2012

41,3

77,8

175,2

2013

39,3

82,9

172,3

2014

40,0

86,4

173,3

2015

39,8

84,8

172,4

Spotřeba alkoholu v litrech na osobu v roce 2015

lihoviny

6,9

víno

18,9

pivo

146,6

www.eagri.cz
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JSME SCHOPNI
DODAT MNOHEM
LEPŠÍ ZBOŽÍ NEŽ TO,
KTERÉ K NÁM CESTUJE
PŘES PŮL EVROPY.
TAKOVÝMI PROJEKTY
MŮŽEME ZVRÁTIT
NEGATIVNÍ BILANCI,
KTEROU MÁME
V SOBĚSTAČNOSTI
PĚSTOVÁNÍ ZELENINY.

ROZHOVOR

ZA VŮNÍ ČERSTVÝCH
RAJČAT Z HAŇOVIC
Pochutnat si na českých rajčatech v zimě? Zdá se vám to nemožné? Vyvedeme
vás z omylu. Na pultech obchodů se totiž objevila cherry rajčata z produkce
Zemědělského družstva v Haňovicích na Olomoucku. Tamní zemědělci postavili
dva speciální skleníky, které pěstování tohoto malého zázraku umožňují. Pojďme se
podívat s místními zaměstnanci, Gabrielou Solovskou a Petrem Koukalem, na tento
v České republice ojedinělý projekt. Vyzpovídali jsme je pro vás…

Proč jste začali pěstovat právě
rajčata?
Petr Koukal: Konzumace rajčat je u nás
stále oblíbenější. Dá se říci, že rajčata jsou
trendem dnešní doby a poptávka po nich
rychle roste. Do Česka jich ročně dovezeme zhruba 100 tisíc tun a sami jsme si
schopni vyprodukovat bohužel přibližně
jen 6 tisíc tun. To nás přivedlo k tomu, abychom se specializovali na pěstování rajčat
a alespoň trochu pomohli změnit tento
nepříznivý trend.
Pěstování cherry rajčátek je pro nás spíše
takovou třešničkou na dortu. Jsme totiž
i chovateli mléčných krav, jalovic, prasat
a obhospodařujeme velkou část polí a luk
v okolí Litovle.
Na jaké odrůdy se zaměřujete?
Petr Koukal: Sklízíme snack a cherry
rajčata odrůd Angelle a Juanita ve stadiu
úplné zralosti. Odrůda Angelle se sklízí
po jednotlivých plodech (ne na trsu) a má
podlouhlý tvar. Naopak Juanita se sklízí po
trsech, plody mají tmavě červenou barvu
a kulatý pravidelný tvar.
www.eagri.cz

Čím mohou haňovická rajčata konkurovat těm dovozovým?
Gabriela Solovská: Určitě kvalitou, protože jsme schopni dodat mnohem lepší zboží
než to, které k nám cestuje přes půl Evropy.
Naše rajčata nedozrávají někde v kamionech.
Navíc nemůžeme ověřit, jakými přípravky
jsou dovozové ovoce a zelenina ošetřeny. My
naše rostliny neošetřujeme chemicky, nejsou
v nich proto žádná rezidua různých pesticidů a dalších přípravků. Pro ochranu rostlin
využíváme biologické prostředky.
Rajčata bez pesticidů? To jde?
Gabriela Solovská: Samozřejmě, že to
jde. Rostliny rajčat jsou osazeny v kokosových matracích. K nim je přivedena zálivka
s kontrolovaným obsahem živin, jejichž
poměr je sestaven v souladu s potřebami
rostlin. Jelikož nemáme žádné škůdce, není
nutné je ošetřovat. Díky tomuto způsobu pěstování nehrozí, že by v rajčatech
byly nepovolené látky. Bonusem je vztah
k životnímu prostředí, protože přebytek
zálivky se vrací k recyklaci, nehrozí průnik
dusíkatých látek do spodních vod.
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Jaké další výhody mají vaše rajčata?
Petr Koukal: Řekl bych, že našim zákazníkům zaručujeme rajský požitek. Chuť
čerstvě sklizené zeleniny je vždy na míle
vzdálená od chuti nedozrálé zeleniny. Jeden
den sklidíme a druhý den už jsou naše rajčátka na pultech obchodů. Rajčatům z naší
produkce se ta dovozová nemohou rovnat.
Neměli bychom jíst spíše sezonně? Je potřeba pěstovat rajčata
i v zimě?
Gabriela Solovská: Je nutné říci, že bychom stejně v obchodech kupovali rajčata
z dovozu. Teď si můžeme koupit ta česká.
Nezanecháváme navíc za sebou ekologickou stopu dlouhým převozem. Takovými
projekty můžeme zvrátit negativní bilanci,
kterou máme v soběstačnosti pěstování
zeleniny.

Za jak dlouho rajčata dozrají, kolikrát
ročně je můžete sklízet?
Petr Koukal: Sazenice jsme sázeli první
říjnový týden, před Vánocemi začala první sklizeň. Ta potrvá až do konce července, rostlina
totiž plodí 9 až 11 měsíců. Sklízíme dvakrát
týdně.
Mám pocit, že ani nejsem ve skleníku,
ale v nějaké moderní nemocnici. Je tu
velmi čisté prostředí…
Gabriela Solovská: Rostliny pěstujeme
prakticky ve sterilním prostředí, nejsou zde
žádní škůdci. Aby nebyl do skleníků zavlečen
nějaký patogen, smí do nich vstoupit jen
zaměstnanci, kteří mají speciální oděvy a rukavice.
Odhadujete, kolika tun dosáhne roční
produkce?
Gabriela Solovská: Na bezmála třech
hektarech sklidíme 700 tun rajčat ročně, což je
necelé procento české spotřeby.
Uvažujete i o pěstování jiné zeleniny?
Gabriela Solovská: Zatím ne, protože
jsme skleník přizpůsobovali pěstování rajčat.
Mají Češi zájem o rajčata z Haňovic?
Gabriela Solovská: Jelikož jsou naše rajčata
cenově srovnatelná s těmi z dovozu, zájem je
obrovský. Samotné nás to překvapilo. Když
byla první reportáž v televizi, tak nám volali
lidé z celé republiky a ptali se, kde je mohou
zakoupit. Škoda, že na etiketách u konečných
prodejců není uváděn pěstitel, protože již brzy
nebudeme jedinými zimními dodavateli a naše
produkce tak bude anonymní. Potravináři mají
alespoň číslo výrobce.

Jaké výšky rostliny dosahují?
Petr Koukal: Rostliny rostou rychle.
Jejich vrchol je udržován ve výšce do 4 metrů, poté se rostliny spouští a ovíjejí kolem
pěstebního stolu. Celková délka rostlin na
konci pěstebního období dosahuje kolem
12 metrů. Při zásazích se bez vysokozdvižných plošin neobejdeme. A zajímavostí je,
že květy opylují nakoupení čmeláci, které
ve skleníku chováme ve speciálních domečcích.
www.eagri.cz

Jak je to s oslnivým světlem ze skleníků? Skleníky v polském Turówě v minulosti zářily víc než Praha. Není to
zásah do přírody, nevadí to místním
lidem?
Petr Koukal: Místní lidé nemají vůbec obavy.
Skleníky jsme totiž vybavili automatizovaným
systémem stínění, takže nemohou zářit do
okolí. Dále jsou vybaveny systémem větrání
a zavlažování. Při zavlažování například využíváme dešťovou vodu, kterou zachycujeme ze
střech budov našeho družstva. Teplo si rovněž
vyrábíme sami, a to z přilehlé bioplynové
stanice.
Jaká je návratnost investice do skleníků?
Petr Koukal: Jde o dlouhodobý projekt. Návratnost investice se pohybuje kolem 12 let.
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SPOTŘEBITEL

7 ZAJÍMAVOSTÍ
O RAJČATECH
Je rajské ovoce, nebo zelenina? Co je tomato? Jsou nezralá rajčata bezpečná?
A vlastně, odkud se k nám rajčata dostala? Nahlédněte do zajímavostí, které jste
možná o této trvalce ani nevěděli.

1

JAK SE K NÁM
RAJČATA DOSTALA?
Rajčata pochází z Jižní
Ameriky, konkrétně
z Peru. Odtud se pak
dostala do Mexika
a následně je v 16. století
Španělé přivezli do Evropy.
Dnes jsou známá po
celém světě.
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PODPORUJEME MLADÉ
ZEMĚDĚLCE
Mladé lidi zemědělství obvykle neláká. Chceme to změnit! Pro nastupující generaci
jsme proto v dotačním programu i letos připravili 288 milionů korun, které jim
pomohou v začátcích.

Zemědělství je jedním z klíčových odvětví
hospodářství. Již několik let se však potýká
s problémy spojenými s generační výměnou
kvalitních pracovníků. Více než polovina
pracovníků v zemědělství je starší 45 let. Ti
nejmladší, tedy od 15 do 29 let, tvoří pouhých 11,2 %.
„Podle mě mladí nechtějí jít do zemědělství
kvůli relativně velké pracnosti. Jenomže
zemědělství už dnes nesymbolizují jen vidle
a kolečko hnoje, naopak stále častěji se v něm
uplatňují vysoce specializované stroje. Mezi
důvody, proč zemědělství mládež neláká,
může patřit nízké finanční ohodnocení nebo
nejistota budoucnosti v oboru. Dnešní populace se také více stěhuje do velkých aglomerací,“
říká Alena Vršková.
Na rodinné ekofarmě se zaměřuje na
ovocnářství – jabloně, hrušně, slivoně,
broskvoně, meruňky – a na jeteloviny,
které slouží jako krmivo pro její ovce. „Zemědělství nabízí různé možnosti atraktivního
podnikání, jako je například agroturistika, stále
www.eagri.cz

populárnější je produkce biopotravin. Právě
moderní zemědělství může být pro mladé
návratem k tradičním hodnotám,“ podotýká
Vršková.
Práce v zemědělství může být perspektivní
i pro mladé lidi. Za poslední roky jsme pomohli 1 364 mladým zemědělcům. V rámci
Programu rozvoje venkova 2014–2020
jsme otevřeli výzvu 6.1.1 Zahájení
činnosti mladých zemědělců, v němž
letos rozdělíme 287,7 milionu korun. Přehled obecných pravidel naleznete zde.
„Využití této finanční pomoci je rozhodně
dobrým krokem. Podpora nám umožnila
nákup potřebné zemědělské techniky, traktoru a mulčovače, a pomohla nám s nezbytnou
rekonstrukcí stáje pro chov ovcí. Zároveň nás
to motivovalo k nákupu další zemědělské půdy
pro výsadbu ovocného sadu. Díky programu
jsme posílili vlastní soběstačnost a jsme méně
závislí na externích službách,“ dodává farmářka Alena.

08

VÝBĚR ZPRÁV

HLAVNÍ ZPRÁVY MĚSÍCE:
KLASA PODLE NOVÝCH
PRAVIDEL, ÚSPĚCHY
ČESKÝCH VĚDCŮ
A VELKÉ SROVNÁNÍ
POTRAVIN
Hřebčín v Kladrubech letos předá nominaci do UNESCO, potraviny oceněné
značkou Klasa a Regionální potravina byly téměř bez vady, byly uděleny sankce za
prodej hnojiv ohrožujících zdraví a čeští vědci opět potvrdili, že patří ke světové
špičce. Podívejte se na výběr zpráv, které by vás neměly minout.

S DEMONSTRAČNÍMI
FARMAMI V BOJI
PROTI EROZI PŮDY

Celkem 30 milionů korun plánujeme dát
v následujících třech letech farmám, které
budou ostatním zemědělcům sloužit jako
ukázkové. Demonstrační farmy jim budou
poskytovat poradenství a názorné ukázky
ucelených postupů udržitelných způsobů
hospodaření. V letošním roce se projekt
zaměří především na péči o půdu.

KONEC DVOJÍ
KVALITY POTRAVIN

Chceme udělat velké srovnání potravin
v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu. Získáme tak potřebná
data, která poslouží k tlaku na Evropskou
unii, aby požadavky na jakost pro výrobky
byly ve všech členských státech stejné.

ZÁJEM O ZEMĚDĚLSKÉ
PODPORY STOUPÁ
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond přijal loni více než 14,5 tisíce žádostí
o využití některého z jeho programů, což
je téměř o 40 procent více žádostí než
v předchozím roce. Větší zájem se projevil
i ve výši vyplacené podpory. Ta dosáhla
výše 1,56 miliardy korun, v roce 2015 to
bylo 935 milionů korun.

www.eagri.cz

POTRAVINY S KLASOU
A REGIONÁLNÍ
POTRAVINOU USPĚLY

Výrobky označené značkami Klasa nebo
Regionální potravina byly loni téměř bez
závad. Potravinoví inspektoři zkontrolovali
276 šarží. U žádné z hodnocených šarží
nebyly porušeny bezpečnostní parametry.
Pouze v pěti případech potravinová
inspekce zjistila drobné nedostatky ve
značení a složení.

OCENĚNÍ PRO
ČESKOU ODBORNICI
NA BEZPEČNOST
POTRAVIN

Gratulujeme! Jana Hajšlová, odbornice na
chemickou bezpečnost potravin, získala
jako první Češka významné prestižní ocenění Harvey W. Wiley Award za rok 2016,
a to za svůj mimořádný přínos vývoje
oficiálních analytických metod.
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ZNAČKA KLASA MÁ
NOVÁ PRAVIDLA

Od února jsme změnili pravidla pro
udělení značky Klasa tak, aby na ni snáze
dosáhly malé a střední firmy. Snížili jsme
nároky na administrativu, nikoli na kvalitu
potravin. Zatímco doposud nesměly být
protokoly starší tří měsíců a u masných
výrobků dokonce 1,5 měsíce, nově se tato
doba prodloužila na čtyři měsíce. A místo
současných čtyř formulářů postačí nově
žadatelům dva. V současnosti má značku,
která se uděluje na tři roky, přes 200 výrobců na 1 038 potravinách.

POKUTA ZA RIZIKOVÁ
HNOJIVA

Za prodej hnojiva, které ohrožuje úrodnost půdy, zdraví lidí a zvířat nebo životní
prostředí, bude možné uložit pokutu až
5 milionů korun. Nyní se tyto situace řešily
třeba zrušením registrace hnojiva, výrobci
si ho však následně mohli nechat znovu
zaregistrovat. Tomu je však konec!

LESNICKÝ PARK
U BRNĚNSKÉ
PŘEHRADY

Státní podnik Lesy ČR chce zřídit v lesích
na obou stranách Brněnské přehrady lesnický park. Hodlá tak zamezit komerčním
aktivitám podnikatelů na březích přehrady,
které jsou v rozporu s ekologickou funkcí
zdejších lesů.

DALŠÍ ÚSPĚCH
BRNĚNSKÝCH VĚDCŮ

Jako prvním se jim podařilo odhalit viry,
které ohrožují včelstva. Právě znalost
struktury virů může pomoci při hledání
možností, jak virové nákazy u včel omezit.
Jejich práci publikoval prestižní časopis
Proceedings of the National Academy of
Sciences.

BÍLÁ EXPANZE

Největší zpracovatel mléka v ČR staví
v Plané nad Lužnicí novou halu, kde bude
tavírna sýrů. Podle ředitele firmy půjde
o nejmodernější mlékárnu ve střední
Evropě.

HŘEBČÍN KLADRUBY
MÍŘÍ DO UNESCO

Národní hřebčín v Kladrubech
nad Labem v září předá nominační
dokumenty pro zapsání na prestižní
seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Jeden z nejstarších hřebčínů
na evropském kontinentě zajišťuje
chov starokladrubského koně, přičemž
základní kmenové stádo je i národní
kulturní památkou a jediným památkově
chráněným živým tvorem na světě.
Kladrubský hřebčín byl od roku 2014
dva roky rekonstruován. Opravena byla
většina staveb, mezi nimi jedna kulturní
památka a šestnáct národních kulturních
památek.

SEMINÁŘE: JAK
SPRÁVNĚ ZNAČIT
POTRAVINY?

Pro provozovatele potravinářských podniků, kteří zvažují podání žádosti o značku Regionální potravina, jsme připravili
bezplatné semináře. Ty se uskuteční od
března do dubna ve všech krajích. Na
místě se dozvíte více informací o legislativě označování potravin a příklady
největších problémů z praxe, které se
vyskytují při kontrole obalů výrobků.
Více o termínech a místech konání
najdete zde.

www.eagri.cz
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OTEVŘELI JSME TAKÉ
NOVÝ PROGRAM
NA POMOC
POTRAVINOVÝM
BANKÁM A DALŠÍM
HUMANITÁRNÍM
ORGANIZACÍM.

BILANCE

ČAS PRO DOBRÉ
HOSPODÁŘE
S dobrým pocitem se ohlédněme, ale pak už se dívejme dopředu. Co se nám loni
podařilo dotáhnout do úspěšného konce?

PODPORA ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY
Zavedli jsme tzv. zelenou naftu
(tj. vratka spotřební daně za pohonné hmoty, které zemědělci využili
při hospodaření v živočišné výrobě).
Další podpora do živočišné výroby
šla prostřednictvím kompenzací za
sucho v roce 2015, které poničilo
i krmné plodiny. Příspěvek mohli zemědělci loni nově získat i na produkci
vysoce jakostního mléka a zavedení
lepších podmínek v chovech hospodářských zvířat. Chovatelé prasnic
a dojnic získali také mimořádné kompenzace na pomoc v krizi, způsobené dlouhodobě nízkými výkupními
cenami, které negativně ovlivňují celý
tento zemědělský sektor. Celkem
živočišná výroba získala přibližně
3,6 miliardy korun nad rámec obvyklých prostředků.

PŘÍRODA A LESY
Ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí jsme vypracovali
program revitalizace Krušných hor,
který určil hlavní cíle obnovy lesních porostů a harmonogram prací.
Chceme tak snížit imisní zátěže v půdách, zlepšit vodní režim a zlepšit
skladbu tamních lesů. Loni šlo na obnovu Krušných hor 61 milionů korun.
Státní pozemkový úřad pokračoval
v komplexních pozemkových úpravách, které pomáhají zabránit degradaci půdy a zadržet vodu v krajině.

www.eagri.cz

POTRAVINÁŘSTVÍ
Novelou zákona o potravinách jsme
poprvé definovali českou potravinu. Jasná pravidla, kdy výrobce smí
označit potravinu logem „Česká
potravina“, českou vlajkou a dalšími
odkazy a texty odkazujícími na český
původ výrobku. Norma umožnila
prodejnám darovat potraviny, které
nesplňují některé legislativní požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně
nezávadné, charitativním organizacím. Otevřeli jsme také nový
program na pomoc potravinovým
bankám a dalším humanitárním
organizacím. V dotačním programu
na podporu investic do technologií
se nám podařilo s Evropskou komisí
dojednat zvýšení podpory z 25 %
až na 50 %. Celkem tak potravináři
získali z národních zdrojů 396 milionů
korun.

Nezpracované potraviny
(mléko, víno, maso, ovoce, zelenina
a další)
• 100 % všech složek
pochází z ČR
• výroba probíhá v ČR
Zpracované potraviny
(salám, jogurt a další)
• minimálně 75 % hmotnosti
složek pochází z ČR
• výroba probíhá v ČR
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SPOLEČNÁ
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU
V Programu rozvoje venkova
2007–2013 (PRV) získali čeští zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce
zhruba 100 miliard korun a využili je
z téměř 100 procent. V porovnání
s ostatními resorty se tomu našemu
dařilo čerpat podpory z Evropských
fondů bez problémů.
Pokud jde o programové období
PRV 2014–2020, v rámci přímých
plateb je každoročně úspěšně čerpáno přibližně 23 miliard korun. Tyto
peníze jdou např. na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické rozmanitosti či podporu
citlivých sektorů rostlinné a živočišné
výroby.
Pro období do roku 2020 se nám
v rámci PRV povedlo vyjednat řadu
podpůrných titulů cílených na zemědělce, lesníky i potravináře. Rozpočet
jsme navýšili o zhruba 13 miliard Kč
(z 83 mld. na 96 mld. Kč). Aktuálně
je proplaceno více než 19 % celkové
alokace.

PROEXPORTNÍ AKTIVITY
Loni jsme vyslali zemědělské diplomaty do Číny, Ruska, Saúdské Arábie
a Srbska. Jejich úkolem je pomáhat
českým zemědělským a potravinářským producentům a obchodníkům
hledat exportní příležitosti. Další
možností, jak prosazovat české firmy
v zahraničí, jsou veletrhy, kde se mohou zúčastnit našich oficiálních expozic. Loni jsme se byli na sedmi výstavách. Pro velký zájem českých firem
letos plánujeme jedenáct veletrhů.

www.eagri.cz

ÚSPORY A PENÍZE
Díky centrálnímu zadávání zakázek
jsme vydali na telefonního operátora o dvě třetiny méně korun než
v předchozích letech. Úspory za
energii dosáhly v letech 2014–2017
přibližně 138 milionů korun. Na dodávkách informačních technologií se
v letech 2014–2016 uspořilo 652 milionů korun a za nákup aut 170 milionů korun. Lesy ČR a Budějovický
Budvar odvedly v letech 2014–2016
do státního rozpočtu 21,6 miliardy
korun. Díky vyhraným soudním sporům stát ušetřil 1,5 miliardy korun.

VODA A SUCHO
Sestavili jsme soubor 12 dotačních
programů na omezení následků
sucha. Patří sem například podpora
výsadby melioračních a zpevňujících
dřevin, rozvoje závlahových zařízení, vodovodů a kanalizací nebo
odstraňování sedimentů z nádrží.
Konkrétně na obnovu a rozvoj
závlah šlo v roce 2016 přibližně
133 milionů, na výstavbu malých
nádrží a opravy toků 127 milionů
korun. Loni jsme rovněž otevřeli
nový dotační program, ze kterého je možné financovat výstavbu,
rekonstrukci i odbahnění rybníků.
Další program pomůže se zlepšením technického stavu stávajících
rybníků a výstavbou nových rybníků v obcích a ve správě státních
podniků Povodí a Lesů ČR. Na něj
máme do konce roku 2021 připraveno více než 1,5 miliardy. Na zmírnění škod způsobených suchem na
zemědělských plodinách a školkách
v roce 2015 jsme v loňském roce
vyplatili přibližně 1,2 miliardy
korun.
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KARIÉRA

POSTAVTE SE VÝZVÁM,
PRACUJTE PRO STÁT
S resortními organizacemi hledáme nové lidi. Nabízíme různé pozice s různým
zaměřením a odborností. Pokud hledáte zaměstnání a máte zájem, stačí se podívat
na naše stránky.

Absolventi škol i zkušení pracovníci si můžou vybrat z desítek pracovních pozic,
pro které hledáme s podřízenými organizacemi nové lidi. Jde o různorodou práci
v hlavním městě i v regionech.
Pokud se chcete podílet na budoucnosti našeho zemědělství, můžete už dnes
zaslat svůj životopis na MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ.
Jestli je vaším oborem bezpečnost potravin a máte zájem zlepšit situaci na českém
trhu, jste pozorní a důslední, pak by vás mohly zajímat volné pozice vyhlášené
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKOU A POTRAVINÁŘSKOU INSPEKCÍ.
Máte-li odpovídající vzdělání a lákala by vás práce inspektora, který se zaměřuje
na prověřování výroby a skladů, je pro vás možná to pravé zaměstnání v nabídce
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.
Pokud se zajímáte o stav krajiny a chtěli byste se pustit do pozemkových úprav,
tak právě takové lidi teď hledá STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD.
Chtěli byste administrovat finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů?
Přidejte se ke STÁTNÍMU ZEMĚDĚLSKÉMU INTERVENČNÍMU
FONDU.
Patříte-li mezi ty, kteří znají hodnotu našich lesů, a chcete-li posilovat
obranyschopnost lesa jako ekosystému, podívejte se na pozice
v LESÍCH ČESKÉ REPUBLIKY.

www.eagri.cz
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